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Передмова

Цю колективну монографію підготували колеги та друзі на 
честь 60-річного ювілею Буроменського Михайла Всеволодовича, 
провідного українського правознавця, доктора юридичних наук, 
професора, члена-кореспондента Національної Академії правових 
наук України, відомого фахівця з міжнародного права, Президента 
Харківської міської громадської організації “Iнститут прикладних 
гуманітарних досліджень”.

Це свідчення поваги до Михайла Всеволодовича як до вчено-
го і практика, і, звичайно, як до людини, а також подяки за його 
вагомий внесок у вітчизняну науку міжнародного права, активну 
діяльність та тверду життєву позицію, знання та досвід, якими він 
ділиться зі своїми колегами та студентами. Роль професора Буро-
менського у розвитку науки міжнародного права на теренах Украї-
ни важко переоцінити, про що свідчать його численні публікації 
та експертна діяльність, а його високий професіоналізм, смілива 
власна точка зору викликають лише захоплення. 

Михайло Всеволодович пройшов шлях від студента до про-
фесора Національного університету “Юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого”, при цьому не втратив своєї наукової та 
особистісної індивідуальності, невтомної енергії, побудував блис-
кучу кар’єру та досягнув професійних висот. Народився 6 квіт-
ня �957 р. у місті Севастополь. У �98� р. закінчив Харківський 
юридичний інститут (нині – Національний юридичний університет  
імені Ярослава Мудрого) і вступив до аспірантури на кафедру 
міжнародного права та державного права зарубіжних країн цього 
Iнституту. У �98� р. захистив кандидатську дисертацію на тему 
“Механізм переговорів про роззброєння (міжнародно-правові  
аспекти)” під науковим керівництвом професора Михайла Воло-
димировича Яновського. Михайло Всеволодович залишився пра- 
цювати на кафедрі та пройшов шлях від асистента до завідува-
ча кафедри міжнародного права та державного права зарубіжних 
країн. 

Передмова
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У �997 р. Михайло Всеволодович захистив дисертацію на здо-
буття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: “Вплив 
міжнародного права на політичні режими держав”. Науковий 
ступінь доктора юридичних наук йому було присвоєно �998 р., а 
вчене звання професора – �00�. У �00� р. він був обраний членом-
кореспондентом Академії правових наук України (нині — Націо-
нальна академія правових наук України).

У �007–�0�5 рр. очолював кафедру міжнародного права На-
ціонального університету “Юридична академія України імені Ярос-
лава Мудрого”, а з �0�5 р. працює на посаді професора кафедри. 
За роки плідної праці він продовжив розвивати Харківську школу 
міжнародного права, до якої свого часу входили такі видатні нау-
ковці, як професор В.М. Корецький, професор I.I. Лукашук, про-
фесор В.С. Семенов та професор М.В. Яновський. Під керівниц-
твом професора Буроменського проводилась значна кількість на-
уково-практичних досліджень, які мали суттєве значення для про-
ведення правової реформи в Україні (реформа антикорупційного 
законодавства, законодавство про біженців та мігрантів, виборче 
законодавство, пенітенціарне, законодавство про статус ВIЛ-інфі-
кованих та ін.). За редакцією Михайла Всеволодовича викладача-
ми кафедри був підготований та виданий підручник із міжнарод-
ного права (�005 та �009 рр.). Створений у �960-х роках гурток із 
міжнародного права Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого у травні �0�5 року було визнано найкращим 
студентським співтовариством з міжнародного права у світі. 

Михайло Всеволодович проходив стажування в університетах 
Великої Британії (Thames Wally University), Угорщини (Central 
European University), Росії (Московський державний університет 
ім. М.В. Ломоносова). 

У �008–�009 рр. він входив до складу експертної ради ВАК 
України з юридичних наук. Є членом правління Української асо-
ціації міжнародного права, членом редколегії низки періодичних 
видань: “Український часопис міжнародного права”, “Офіційний 
вісник”, “Проблеми законності”, “Вісник Вищого Адміністративно-
го Суду України”. Лауреат IV та VI Всеукраїнських конкурсів на 
краще юридичне видання (спеціальна нагорода в номінації “Юри-

Передмова
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дичні підручники” �00� та �006 рр.), переможець конкурсу на кра-
щу публікацію про адвокатуру (�00�).

Рідкісна активна діяльність Михайла Всеволодовича не обме-
жувалась винятково наукою. Глибокі теоретичні знання, вміння 
чітко та послідовно відстоювати свою позицію принесли профе-
сору Буроменському заслужений міжнародний авторитет. Його  
запрошували до співпраці як експерта із міжнародного права про-
відні міжнародні міжурядові організації та їх органи, серед яких 
Рада Європи, ЄС, Верховний комісар ООН з прав людини, Управ-
ління Верховного комісара ООН у справах біженців, МБРР, Про-
грама розвитку ООН, ВООЗ, ОБСЄ, Місія ООН у Грузії (Абхазії) 
– UNOMIG.

З лютого �006 по травень �0�� рр. входив до складу постійної 
делегації України для участі в роботі Групи держав Ради Європи 
проти корупції – GRECO. З �007 – Член Спеціальної ad hoc групи 
з питань навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства 
на переговорах України та Російської Федерації. З липня �009 по 
червень �0�0 рр. був суддею ad hoc Європейського суду з прав 
людини. З травня �0�� по грудень �0�� рр. – член Конституційної 
асамблеї, а з квітня �0�5 року – Конституційної комісії.

За його безпосередньою участю �997 та �000 рр. було про-
ведено аналіз законодавства України на відповідність Конвенції 
про захист прав людини та основоположних свобод (ст.cт. �, 5, 
6, �0, �� та ст.ст. � і � Протоколу № �). Також Михайло Всево-
лодович був керівником та учасником робочих груп із проведення 
наукових досліджень щодо правової реформи в Україні, зокрема з 
таких тем, як: “Провадження у справах (вирішення господарських 
спорів в Україні)” (�00�), “Корупція в Україні. Аналіз природи та 
причин” (�00�), “Репродуктивні права та механізми їх реалізації у 
ВIЛ-позитивних жінок в Україні. Цільовий аналіз законодавства” 
(�005), “Корупція в Україні. Погляд з �008”, “Оцінка соціально-
економічних витрат при застосуванні запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою” (�008) та ін. 

Михайло Всеволодович брав участь у підготовці низки проек-
тів законів України. Серед найважливіших – “Концепція держав-
ної політики захисту прав людини”, “Про біженців”, “Про засади 
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запобігання та протидії корупції”, “Про благодійну діяльність та 
благодійні організації”.

Його коло наукових інтересів є досить широким й охоплює пи-
тання міжнародно-правового співробітництва у сфері прав людини, 
співвідношення міжнародного і національного права, міжнародного 
співробітництва у боротьбі зі злочинністю та міжнародного кримі-
нального права, міжнародної безпеки, історії міжнародних відносин, 
конституційного права іноземних держав. Його перу належить по-
над �80 наукових праць, деякі з них видано іноземними мовами.

Михайло Всеволодович є прихильником природного походжен-
ня міжнародного права, визначальна роль у якому належить зви-
чаєвому праву. На його думку, основу міжнародного права станов-
лять “відносини, що виникають природно і породжують ті чи інші 
правила поведінки, за якими визнають юридичну обов’язковість”.

У питаннях співвідношення міжнародного та внутрішнього 
права професор Буроменський послідовно відстоює концепцію 
“синтезу теорій дуалізму та примату міжнародного права”, зали-
шаючись прибічником “доктрини єдності права як соціокультурно-
го явища, що породжує єдиний у своїй основі правопорядок, який 
… складається з відносно самостійних міжнародного та внутріш-
нього правопорядків”. 

Досліджуючи особливості імплементації норм міжнародного 
права в Україні, Михайло Всеволодович одним із перших у вітчиз-
няній науці порушив питання про правові підстави застосування 
звичаєвих норм міжнародного права в Україні. Також професор 
Буроменський вперше на теренах України почав вивчати вплив 
міжнародно-правового регулювання на функціонування політичних 
режимів держав. Він переконаний, що сучасне міжнародне пра-
во є “найважливішим інструментом демократизації політичних ре-
жимів”, узагальнюючи ці погляди в розробленій концепції “демок-
ратичної інтервенції”, яка зумовлена появою в міжнародному праві 
системи захисту прав людини як дієвого інструменту поширення 
демократичних режимів у світі. 

Наукові інтереси професора Буроменського також охоплюють 
проблеми співробітництва у боротьбі зі злочинністю, зокрема й 
імплементацію відповідних міжнародно-правових зобов’язань у за-
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конодавство України. Останнім часом Михайло Всеволодович про-
довжує невтомно працювати і досліджує проблематику запобіган-
ня корупції в Україні та зробив вагомий внесок у реформування 
антикорупційного законодавства України. Iз вересня �0�5 р. він 
входить до складу Національної ради з питань антикорупційної 
політики, а з жовтня �0�6 р. очолює постійну делегацію України 
для участі в роботі Групи держав Ради Європи проти корупції 
– GRECO.

У січні �0�7 р. Національне агентство з питань запобігання 
корупції ухвалило Методику стандартного опитування щодо рівня  
корупції в Україні, розробка й впровадження якої стали можли-
вими завдяки роботі групи фахівців на чолі з главою делегації 
України в GRECO Михайлом Всеволодовичем Буроменським та 
підтримці Офісу координатора проектів ОБСЄ в Україні. Україна 
стала першою державою у світі, що запроваджує спеціальний со-
ціологічний інструментарій як основний елемент для оцінювання 
рівня корупції, що дозволить фіксувати динаміку поширеності ко-
рупції та ставлення населення до антикорупційної діяльності. 

Колеги, друзі, студенти, аспіранти щиро вітають професора 
Михайла Всеволодовича Буроменського із прекрасним ювілеєм та 
величезними досягненнями! Міцного здоров’я, творчого довголіт-
тя, успіхів у всіх починаннях, талановитих учнів, підтримки колег, 
щастя та гармонії в сім’ї! Многая літа!

Голова Президентської Ради 
Української асоціації міжнародного права 

Олександр Задорожній
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Внесок Професора М.В. БуроМенського 
у розВиток Вiтчизняної науки 
Мiжнародного ПраВа

В.М. Репецький*, В.А. Малига**, В.В. Гутник***���

Михайло Всеволодович Буроменський – відомий український 
правознавець, доктор юридичних наук, професор, член-кореспон-
дент Національної академії правових наук України, визнаний фахі-
вець з теорії та історії міжнародного права, права міжнародної 
безпеки, міжнародного права прав людини, міжнародного спів-
робітництва у боротьбі зі злочинністю, міжнародного гуманітарно-
го права, міжнародного кримінального права.

М.В. Буроменський народився в сім’ї службовців 6 квітня �957 р.  
в м. Севастополь. У �98� р. закінчив Харківський юридичний інс-
титут (нині – Національний юридичний університет імені Яросла-
ва Мудрого) і вступив до аспірантури на кафедру міжнародного 
права та державного права зарубіжних держав цього ж Iнституту.  
У �98� р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему “Меха- 
нізм переговорів про роззброєння (міжнародно-правові аспекти)” 
під науковим керівництвом професора М.В. Яновського і залишив-
ся на викладацькій роботі поруч зі своїм науковим керівником.

Ще до розпаду Радянського Союзу молодий учений продов-
жує наукові дослідження, започатковані ним у своїй кандидатсь-
кій дисертації. У �990 р. разом зі своїми колегами по кафедрі він  
бере участь у науковій публікації з питань миру в науці міжна-
*1 Репецький Василь Миколайович, професор, завідувач кафедри міжнародного  

права Львівського національного університету імені Iвана Франка.
**� Малига Вікторія Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжна-

родних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету 
імені Iвана Франка.

***� Гутник Віталій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент ка-
федри міжнародного права Львівського національного університету імені Iвана 
Франка.
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родного права�. Аналізуючи міжнародно-правові погляди професора 
Київського університету В.А. Незабітовського з приводу того, що “в 
міжнародному житті чимало повинно бути надано здоровому глузду 
і совісті держав”, співавтори зазначали, що незважаючи на те, що ці 
слова дещо наївно виглядали у другій половині ХIХ ст., однак важ-
ко заперечити їх значення для сьогодення, коли вирішення багатьох 
проблем, особливо вкрай нагальних, проте недостатньо врегульова-
них правом, справді залежить від “здорового глузду і совісті держа-
ви”�. Цю думку харківські вчені проголосили більше чверті століт-
тя тому, однак зараз вона ще актуальніша у зв’язку з агресивною 
війною Росії проти України. Ми можемо погодитись із тим, що не 
всі питання кримськотатарського народу були врегульовані за роки 
незалежної України, проте це не давало приводу Росії шляхом об-
ману, зброї та агресії “обустраивать соседа”, тобто нашу державу.

У цей же період М.В. Буроменський приступає до теоретично-
го обґрунтування концепції свободи соціально-політичного вибору, 
дещо випереджаючи події формування нової української держав-
ності та ламаючи консервативність думок переважної більшості 
представників вітчизняної правової науки у цьому питанні. Поза 
усяким сумнівом, на той час потрібно було мати чітку громадянсь-
ку позицію і наукове відчуття з приводу дослідження зазначеної 
тематики для нового державного будівництва. Серед перших пуб-
лікацій цього напряму варто виділити статтю, присвячену праву 
вибору та вибору цивілізації�, соціалізму та ідеології соціально-
політичної експансії�, серпню �9�9 р.5 тощо.

� Див.: Яновский М.В. Идея мира в науке международного права в России (конец 
XVIII – начало XX столетия) / М.В. Буроменский, В.А. Рияка // Идем мира 
и сотрудничества в современном международном праве: сб. науч. труд. / АН 
УССР. Ин-т гос. и права. отв. ред. В.Н. Денисов. – Киев : Наук. думка, �990. –  
С. 60–78.

� Там само. – С. 65.
� Буроменський М.В. Право вибору та вибір цивілізації / М.В. Буроменський // 

Вісник Академії наук Української РСР. – �99�. – № 8. – С. ��–��.
� Буроменський М.В. Соціалізм та ідеологія соціально-політичної експансії /  

М.В. Буроменський // Вісник Академії наук України. – �99�. – № ��. – С. 5�–6�.
5 Буроменский М.В. Август �9�9: поворот, которого не было / М.В. Буроменський //  

Знание – сила. – �99�. – № 6. – С. ��–�7; № 7. – С. 7�–77.

В.М. Репецький, В.А. Малига, В.В. Гутник
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Вагомим поштовхом до вироблення нових підходів у роботі 
молодого вченого стало ухвалення Декларації про державний су-
веренітет України �990 р., яка піднесла державний дух української 
нації, вселила віру в її відродження на основі повного здійснення її 
невід’ємного права на самовизначення. Декларація вперше в новіт-
ній історії проголосила державний суверенітет України як верхо-
венство, самостійність, повноту і невід’ємність влади республіки 
в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх 
зносинах. Вона заклала фундаментальні засади реальної демок-
ратії, організації і здійснення державної влади в Україні, утверд-
ження її громадянства, територіального верховенства, економічної 
самостійності, економічної безпеки, культурного розвитку тощо.

Відтоді, як �� серпня �99� р. Акт проголошення незалежності 
України було зафіксував незалежність України та створив само-
стійну Українську державу, минуло вже чверть століття, а тому 
можна вже робити певні висновки, щоб з’ясувати наші здобутки і 
втрати на шляху формування нової державності. Отож, на початку 
90-х не кожен вчений у галузі гуманітарних наук спроможний був 
запропонувати логічну концепцію для нашої держави. Саме тому, 
перечитуючи публікації професора М.В. Буроменського, дивуєшся 
його проникливості й науковому таланту, який він проявив у різ-
них галузях юриспруденції.

Досліджуючи питання основ міжнародно-правової концепції 
демократії, він ще в середині 90-х років минулого століття наголо-
шував, що відбувається процес перетворення проблеми вибору з 
власне внутрішньої у міжнародну, з елементами міжнародно-право-
вого регулювання, яке повинно охоплювати і зовнішні, міжнародні, 
і державно-правові аспекти права вибору. А для цього на міжна-
родному рівні розробляють заходи для формування обов’язкових 
стандартів демократичності політичних режимів при збереженні 
особливостей розмаїття вибору. 

В основі існуючих підходів до міжнародних стандартів повинні 
лежати міжнародно-правові норми з прав людини, і подальше фор-
мування цих стандартів, – на переконання М.В. Буроменського, 
– “не повинно виходити за рамки форми прийняття міжнародних 

Внесок  М.В. Буроменського у розвиток міжнародного права
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зобов’язань, які склалися в міжнародній практиці”�. Саме якість 
цих стандартів повинна забезпечувати їх безумовне застосування 
як основи для юридичної кваліфікації дії влад та урядів у державах.

Паралельно відбувається пошук ефективних заходів “міжна-
родного контролю за дотриманням цих стандартів, розширюють-
ся зусилля із втілення обов’язкової міжнародної судової процеду-
ри, зростає прагнення використати існуючі міжнародні стандарти,  
механізми інтеграції для стабілізації внутрішньої і зовнішньої полі-
тики держав”�.

Це означає, що прогресивне світове співтовариство не стояло 
осторонь тих складних процесів, які відбувалися в нашій державі. 
Iнше питання, чи завжди адекватно діяло наше державне керів-
ництво у відповідь на допомогу та консультації з боку добросусід-
ських держав? Думаємо, що тут є над чим замислитись.

Мабуть, найбільш важливим поштовхом у формуванні нового 
мислення в житті молодого вченого було завершення докторської 
дисертації на тему “Політичні режими держав в міжнародному 
праві (Вплив міжнародного права на політичні режими держав)”. 
У цій праці простежуються його фундаментальні знання теорії 
міжнародного права та їх застосування на практиці. У вступі до 
зазначеної праці автор наголошує на тому, що свободу соціального 
і політичного вибору в сучасному міжнародному праві варто роз-
глядати не лише як основу права народів самостійно розпоряджа-
тися своєю долею, а й як одну з важливих умов стабілізації між-
народних відносин і виходу людства з глобальної кризи�. Ці слова 
було сказано �0 років тому, однак вони не втратили актуальності 
і сьогодні.

� Буроменський М.В. Міжнародно-правові стандарти внутрішньодержавної демок-
ратії / М.В. Буроменський // Вісник Академії правових наук України. – �997. –  
№ � (9). – С. �5.

� Буроменский М.В. Основы международно-правовой концепции демократии (пос-
тановка вопроса) / М.В. Буроменський // Проблемы законности. – �995. –  
Вип. �9. – С. 58.

� Див.: Буроменский М.В. Политические режимы государств в международном 
праве. (Влияние международного права на политические режимы государств) / 
М.В. Буроменський. – Харків : Ксилон, �997. – С. 5.

В.М. Репецький, В.А. Малига, В.В. Гутник
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Акцентуючи свою увагу на проблемі самовизначення у краї-
нах, що розвиваються, і в посткомуністичних державах, М.В. Бу-
роменський цілком влучно вже тоді наголошував на тому, що цей 
рух (самовизначення) у країнах, що розвиваються, зумовлений 
здебільшого неврегульованістю національних питань, і він тут є 
більш динамічним, в той час як у країнах розвинутої демократії 
перспективи самовизначення пов’язані зі становленням в умовах 
ліберальних свобод національної самосвідомості несамовизначених 
етносів�. I, як показала практика, його наукові прогнози у цьому 
питанні справдились.

Професор М.В. Буроменський був один із перших у вітчиз-
няній науці, хто став розглядати політичні режими як міжнародно-
правову цінність. Проаналізувавши існуючі до нього підходи щодо  
ціннісної характеристики міжнародного права загалом, він не став 
відкидати все те позитивне, що було напрацьовано в наукових 
джерелах, а пішов значно далі, виділивши найбільш важливі еле-
менти цього явища.

Варто погодитись з думкою автора про те, що “проголошення 
права народів і націй на самовизначення є насамперед найважливі-
шою міжнародно-правовою гарантією збереження націй і народів, 
їх самобутності, включаючи політичну культуру. Визнання міжна-
родним правом свободи політичного вибору означає одночасно і 
визнання права народів узгоджувати міжнародні стандарти зі свої-
ми, що ґрунтуються на власній політичній культурі, уявленнях про 
організацію суспільства, за умови гарантії основних прав і свобод 
людини”�. Це був новий підхід до цієї проблеми з позиції юриста-
міжнародника, а не політолога чи історика.

Досить цікаво автор підійшов до змістовної характеристики 
політичних режимів як міжнародно-правової цінності. Згідно з 
його поглядом така характеристика можлива з позиції визнання в 
міжнародному праві політичних режимів цінністю, з іншого боку,  
 

� Див.: Буроменский М.В. Политические режимы государств в международном 
праве. (Влияние международного права на политические режимы государств) / 
М.В. Буроменський. – Харків : Ксилон, �997. – С. �6.

� Там само. – С. ��.

Внесок  М.В. Буроменського у розвиток міжнародного права



�7

з позиції функцій політичних режимів у світі, що визнає цінність 
цивілізацій та культур.

Говорячи про закріплення права на політичне самовизначення, 
професор М.В. Буроменський зазначає, що таким способом між-
народне право фактично бере на себе обов’язки, гарантії такого 
вільного вибору в будь-якій частині нашої планети за умови на-
явності правомірного суб’єкта цього вибору. I, відповідно, право-
мірність систем може бути оспорена лише юридично. А тому, на 
його переконання, “жоден із соціально-політичних режимів, за ви-
нятком заборонених міжнародним правом, юридично не може бути 
протиставлений державі, і держава не може бути дискримінована 
у міжнародних відносинах за ознакою політичного режиму, якщо 
лише не йдеться про протиправний режим”�.

Дуже дивним у зв’язку з цим є висловлювання “маститих нау-
ковців” Росії за останні два роки стосовно того, як вирішити про-
блеми України щодо позбавлення її від держави, яка ніби то не 
відбулася, і, відповідно, питання про те, як створити в цій країні 
нормальну, справжню державу, тобто таку, якої тут ніколи ще не 
було�. Варто зазначити, що не потрібно так турбуватися щодо об-
лаштування України як держави. Український народ як самостій-
ний суб’єкт спроможний справитися з тими викликами, які нам 
створив “старший брат”.

Після революції гідності стало зрозумілим, що народ України 
зробив свій вибір. I хотілось би вірити, що він не зверне зі свого 
шляху. Про це ще �0 років тому професор М.В. Буроменський на-
голошував, що “кожен народ вправі вільно обирати шляхи і засоби 
свого розвитку, в тім числі вибір ладу, шляхів, темпів і способів 
його еволюції”�. Міжнародне право є лише специфічним норматив-
ним фіксатором потреб природного загально-цивілізаційного роз-
витку.

� Буроменский М.В. Политические режимы государств в международном праве... –  
С. ��.

� Томсинов В.А. Украинский кризис и тайны современной геополитики /  
В.А. Томсинов. – М. : Вече, �0�5. – С. 6�.

� Буроменский М.В. Политические режимы государств в международном праве… –  
С. 58.

В.М. Репецький, В.А. Малига, В.В. Гутник
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Свобода вибору, на думку автора, фігурує своєрідним показ-
ником зрілості суспільства, і народ при цьому “може використати 
її або на користь собі згідно свого суверенітету, або ні”�. Що сто-
сується міжнародного співтовариства, останнє лише спостерігає 
за справжньою свободою процедури вибору, а у випадках необ-
хідності гарантує цю свободу необхідними міжнародно-правовими 
заходами і переконується пізніше, наскільки зроблений вибір від-
повідає цим критеріям вільного суспільства, закріпленим у міжна-
родному праві�.

Усесторонньо вивчаючи зазначену проблему, професор  
М.В. Буроменський робить висновок про те, що така свобода  
вибору містить в собі дві складові: “По-перше, суб’єктивне пра-
во на вибір, тобто, свободу здійснювати вибір (процес вибору) 
впродовж усього часу існування суб’єкта, тоді і коли він побажає. 
По-друге, – це свобода обирати шлях соціального і політичного 
розвитку, тобто йдеться про результат”�.

Дуже важливим теоретичним висновком з досліджуваного пи-
тання є те, що принцип свободи вибору є лише однією з форм 
реалізації, ширшою за своїм змістом, ніж принцип самовизна- 
чення. I, як зазначає Михайло Всеволодович, “право вибору може  
виникнути лише як наслідок самовизначення, а тому недоречно 
говорити, наприклад, про право вибору стосовно суб’єкта, який не 
має права на самовизначення”�. Свою думку він завершує тим, що 
право на вибір виникає після реалізації права на самовизначення, 
і суб’єктом такого права можуть бути лише нації і народи, а не 
держави.

Варто зазначити, що ця свобода вибору українського народу 
не зупинилася на позначці �99� р., оскільки ніхто не вправі її об-
межувати зовні, чи на внутрішньодержавному рівні. Тут доречно 
навести положення з Декларації незалежності США від � липня  
 
� Буроменский М.В. Политические режимы государств в международном праве… –  

С. 59–60.
� Там само. – С. 60, 6�.
� Там само. – С. 6�.
� Там само. – С. 96.
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�776 р., у якій міститься норма про право народу змінити чи  
скасувати той державний лад, який порушує права цього народу. 
Думаємо, що не зайвим було б включити цю норму до тексту  
Конституції України.

У своїй докторській дисертації М.В. Буроменський вперше у 
вітчизняній науці міжнародного права почав розглядати демокра-
тизацію як загальноцивілізаційне явище, яке за своїм змістом і 
направленістю впливає на політичні режими держав за допомогою 
міжнародного права. Відтак, останнє виконує стосовно політичних 
режимів, свого роду, цивілізаційну функцію.

Як переконливо засвідчує хід історії, демократизація держав 
для сучасного світу не є випадковим явищем. Це об’єктивна  
реальність, яка “опирається на надзвичайно авторитетну правову 
основу у вигляді універсальних та регіональних договорів із за- 
хисту прав людини”�.

Отже, саме договори у сфері прав людини репрезентують між-
народно-правові стандарти внутрішньодержавної демократії.

Демократизація політичних режимів держав, на переконання 
М.В. Буроменського, означає водночас і демократизацію міжна-
родних відносин. I тому не випадково він закликає до того, що 
не зайвим було б повернутися до ідеї про цивілізаційну роль між-
народного права, яка була досить популярною на початку ХХ ст.  
Оскільки, як це не прикро, на початку вже ХХI ст. чимало керівни-
ків держав та урядів дещо призабули свою цивілізаційну місію.

Розкриваючи зміст міжнародно-правових гарантій полісистем-
ності і багатоманітності у розвитку цивілізації, до змісту міжна-
родно-правової концепції демократії М.В. Буроменський вводить 
норми-стандарти щодо формування органів влади у державі (нор-
ми-стандарти виборів) та норми-стандарти щодо самої системи 
органів державної влади. У норми-стандарти виборів він включає 
вимоги періодичності виборів, їх дійсності (нефальсифікованості), 
проведення виборів за умов загального і рівного виборчого права 
шляхом таємного голосування�. 
� Буроменский М.В. Политические режимы государств в международном праве… –  
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Норми-стандарти щодо системи органів державної влади пе-
редбачають обов’язок держав створювати представницькі орга-
ни влади, а також мати відокремлену та незалежну судову гілку  
влади. Відповідно, створення загалом такої системи, – на дум-
ку Михайла Всеволодовича, – з позиції сучасного міжнародного  
права, розглядають як юридично обов’язкове. А що стосується 
можливих її особливостей, то ці питання вирішують на розсуд  
самих держав�.

Досліджуючи питання про вплив міжнародного права на полі-
тичні режими держав, він прогнозує можливі конфлікти, які мо-
жуть виникати у випадках, коли окремі соціально-політичні моделі 
формуються на принципах, що є несумісні з сучасними загально-
цивілізаційними уявленнями про основи людської моралі і людя-
ності (геноцид, апартеїд, расова дискримінація тощо). З огляду на 
це, слід наголошувати на існуванні відповідних міжнародно-право-
вих заборон окремих моделей суспільно-політичного розвитку.

На противагу своїм попередникам професор М.В. Буроменсь-
кий по-новому провів дослідження взаємодії та взаємопроникнення 
політичних режимів держав і зробив висновок про необхідність 
відповідної корекції міжнародно-правового принципу невтручання 
у внутрішні справи держави з огляду на підвищення взаємної за-
лежності та взаємного зв’язку держав у сучасному світі�.

Завершальний етап ХХ ст. супроводжувався підвищеним рів-
нем зацікавленості до питання про права людини з боку самих де-
ржав, особливо серед представників міжнародно-правової науки. 
Тут, вочевидь, чимало пояснень можна відшукати з цього приводу. 
Більшість з них мають об’єктивний характер, оскільки вони на-
справді лише констатують логічний процес розвитку людства зага-
лом та його демократизацію в усіх сферах життя зокрема.

Відповідно, такий стан справ у міжнародних відносинах не міг 
залишитися поза увагою вчених-міжнародників. Відтак, наукова 
інтуїція професора М.В. Буроменського спрямувала його до проб-
лематики дослідження гуманізації міжнародного права. Це сто- 
� Буроменский М.В. Политические режимы государств в международном праве… –  
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сується, зокрема, питання про застосування міжнародно-правових 
норм про права людини у внутрішньому правопорядку. Саме тому 
він вивчає стан відповідності українського законодавства Пакту 
про економічні, соціальні та культурні права, висловлюється про 
необхідність гендерної експертизи вітчизняного законодавства, 
піднімає питання про міжнародний захист прав біженців.

Аналізуючи деякі питання з приводу застосування ст. 9 Конс-
титуції України стосовно міжнародних договорів України про права 
людини, він задає питання: як варто розуміти її положення, “що 
частиною національного законодавства України є міжнародні догово-
ри України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України”�? Здавалося б, це далеко не складне питання, у всякому 
разі, для юриста-міжнародника. Однак в тому і полягає проблема, 
що фахівці з національного права не до кінця усвідомлюють, або не 
хочуть розуміти специфіку застосування норм міжнародного права 
у внутрішньому правопорядку. Часто вони трактують міжнародне 
право як щось побічне і “чуже” для національного права. Такий пра-
вовий нігілізм щодо зазначеної системи права, у кінцевому підсумку 
негативно позначається на правовій свідомості представників нашої 
держави у їхньому переговорному процесі із зарубіжними колегами 
і, врешті решт, на виконанні взятих на себе зобов’язань держави 
загалом. Як відомо, Конституція України не застосовує терміна “ра-
тифікація” і таким способом не ототожнює “надання згоди” з ра-
тифікацією. Натомість цей термін передбачено у Законі “Про між-
народні договори України”. Зрозуміло, що це певна прогалина, до-
пущена під час складання тексту Основного закону. Однак згода на 
обов’язковість міжнародного договору може бути виражена не лише 
у формі ратифікації, а й по-іншому, наприклад, через приєднання до 
вже існуючого договору. Iнші ж підстави щодо надання згоди Украї-
ни на обов’язковість для неї міжнародного договору передбачені у 
ст. 8 Закону України “Про міжнародні договори України”�. 
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Оскільки норма закону, – як зазначає М.В. Буроменський, – не 
може звужувати змісту норми Конституції, відповідно, “частиною 
національного законодавства України потрібно вважати міжнарод-
ні договори, згоду на обов’язковість яких Верховна Рада надала 
у будь-якій формі, що визначаються міжнародним правом”�. Про-
цедура щодо надання згоди з боку Верховної Ради передбачена у 
зазначеному законі лише щодо ратифікації (ст. 9) та приєднання 
або прийняття (ст. �� Закону).

Важливою є думка професора М.В. Буроменського про необ-
хідність проводити експертизу міжнародних договорів щодо компе-
тенції державного органу укладати такі договори про права і сво-
боди людини та про необхідність їх укладання за умови ратифікації 
відповідно до законодавства. На його думку, функцію проведення 
такої експертизи варто покласти на Міністерство юстиції�. На наш 
погляд, це правильно, проте не зрозуміло, чому поза увагою зали-
шається у цьому питанні Міністерство закордонних справ.

Досліджуючи питання, пов’язані з проблемою співвідношення 
міжнародного права і права України, професор М.В. Буроменсь-
кий зазначає, що основоположним документом, який визначає ме-
ханізм застосування норм міжнародного права у внутрішньому 
праві, є Конституція України, зокрема ст. 9.�

Опосередковано виділену проблему вирішено і в ст. �8 Консти-
туції, згідно з якою “зовнішньополітична діяльність України спря-
мована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом 
підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами 
міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і 
нормами міжнародного права”. Отже, ратифікований міжнародний 
договір є одним з джерел права в Україні, а закріплені в ньому 
міжнародно-правові норми, дію яких визнають у сфері внутрішньої 
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юрисдикції, повинні застосовувати суди, інші органи держави, по-
садові особи, юридичні та фізичні особи.

Як слушно зазначає професор В.М. Буроменський, “незважаючи 
на наявність загальних законодавчих основ, практика застосування  
в Україні норм міжнародного права залишається бідною, хоча мож-
на простежувати тенденцію до розширення такого застосування, у 
тім числі у судовій практиці”�.

Закріплений у ст. 9 Конституції України механізм співвідно-
шення норм міжнародних договорів та внутрішнього законодавс-
тва пов’язаний зі значними труднощами, які не завжди вбачають 
фахівці з національного права. А тому, певна недооцінка фахових 
знань та можливостей юристів-міжнародників, яка переважає у 
вітчизняній правовій науці, негативно відображається і на практи-
ці застосування норм міжнародного права в Україні.

Питання дії норм міжнародного права у внутрішньому право-
порядку України пов’язане, насамперед, з чинними міжнародними 
договорами України, які, на думку М.В. Буроменського, належать 
виключно до міжнародних публічно-правових договорів і пов’язані 
з процедурою надання Верховною Радою України згоди на їх 
обов’язковість. Тому що такі міжнародно-правові договори потріб-
но відрізняти від інших міжнародних актів, які також можуть мати 
правове значення. До таких варто віднести резолюції міжнародних 
організацій, декларації, заяви тощо. Враховуючи те, що такі до-
кументи можуть за певних умов бути юридично зобов’язуючими, 
“вони не набувають якості міжнародного договору”�. 

Варто зазначити, що міжнародні договори, згоду на обов’яз- 
ковість яких не надала Верховна Рада України, не можна вважати 
частиною національного законодавства, і, відповідно, не підляга-
ють застосуванню виконавчими та судовими органами. На переко-
нання Михайла Всеволодовича, такі міжнародні договори України 
становлять переважну більшість. 
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Здебільшого це договори, укладені центральними органами ви-
конавчої влади�. 

Важливим теоретичним висновком у наукових публікаціях про-
фесора М.В. Буроменського є теза про те, що згідно з українським 
законодавством виконання міжнародного договору “передбачає 
пріоритет перед національним законом та іншими актами законо-
давства, крім Конституції України”�.

А це означає, що у випадках, коли міжнародний договір Ук-
раїни встановить інші правила, ніж ті, що передбачені законодавс-
твом України, відповідно, застосовуватимуть норми міжнародного 
договору України. За таких обставин державні органи та орга-
ни місцевого самоврядування не можуть вилучати своїми актами 
зобов’язання, які закріплені у таких договорах. I найважливішим 
є висновок про те, що з дати набуття для України чинності міжна-
родного договору “не потрібно застосовувати норми внутрішньо-
державного законодавства, що йому суперечать”�. На наш погляд, 
з цього питання у вітчизняній правовій доктрині варто прикласти 
ще чимало зусиль, щоб домогтися безумовного дотримання цього 
принципу на практиці.

Зазначені вище у тексті слова “не повинні застосовуватися” 
не містять у собі таку частку імперативу, яка охоплює твердження 
“не можуть застосовуватися”, хоча вони і близькі, проте нетотож-
ні поняття, і, безумовно, між ними є суттєва відмінність. 

Особливу зацікавленість у творчому доробку професора  
М.В. Буроменського привертають його теоретичні висновки про 
застосування міжнародних звичаєвих норм у внутрішньому пра-
вопорядку України. Це питання, на його думку, тісно переплі-
тається із поняттям “загальновизнані принципи міжнародного 
права”, що досить часто застосовують у міжнародно-правових 
документах. А оскільки загальновизнані норми становлять осно-
ву загального (універсального) міжнародного права і цим самим  

� Буроменський М.В. Дія норм міжнародного права у конституційному правопо-
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визначають зміст найбільш важливих міжнародних відносин, 
вони можуть мати як звичаєво-правове, так і договірно-правове 
закріплення.

На початку XXI ст. характерними були складні процеси, які 
відбувалися у різних сферах міжнародного життя. Поруч зі змі-
нами позитивного характеру, які за своїм змістом вселяли надію 
у свідомості мільйонів людей щодо перспектив позитивного май-
бутнього людства, мали місце умови і фактори, що породжува-
ли таке соціально-небезпечне явище як міжнародна злочинність. 
На той час вона вже досягла неймовірних масштабів і станови-
ла реальну загрозу безпеці більшості держав та їх громадян. 
Як наслідок цього, “міжнародна спільнота все частіше виявляє 
зацікавленість у створенні для держав міжнародно-правових  
моделей всебічного забезпечення боротьби з окремими видами 
злочинів”�.

Генеральна Асамблея ООН неодноразово приймала резолюції, 
в яких акцентувала увагу світового співтовариства на зростанні 
кількості міжнародних злочинів і закликала до активного співробіт-
ництва держав у боротьбі з ними. Зважаючи на ту обставину, що 
інтернаціоналізація міжнародних злочинів неминуче призводить до 
об’єднання зусиль держав у боротьбі проти них і супроводжує до 
інтернаціоналізації кримінального права, така проблема не могла 
оминути увагу Михайла Всеволодовича до цієї тематики. А тому 
він вирішив приділити належну увагу цій темі в рамках серйозно-
го наукового проекту харківських учених, даючи оцінку існуючій 
концепції міжнародного кримінального права з позиції вітчизняної 
доктрини. На його думку, в основу міжнародного кримінального 
права потрібно покласти юрисдикційний аспект. Варто погодити-
ся з його твердженням, що “міжнародна кримінальна юрисдикція  
сьогодні – це факт, пов’язаний не з ймовірністю притягнення зло-
чинців до міжнародної кримінальної відповідальності, а з прак-
тичним застосуванням міжнародних кримінально-правових норм 

� Буроменський М.В. Міжнародне співробітництво України у сфері запобіган-
ня злочинності та боротьби з нею / М.В. Буроменський // Правова система 
України: історія, стан та перспективи: у 5 т. – Х.: Право, �008. – Том 5. –  
С. 7��.

В.М. Репецький, В.А. Малига, В.В. Гутник



�6

міжнародними кримінальними судами”�. Він розглядає міжнародне 
кримінальне право як комплексну галузь сучасного міжнародного 
права, норми якої встановлюють на певному етапі його розвитку 
злочинність і караність найбільш серйозних і таких, що виклика-
ють занепокоєння усього міжнародного співтовариства, посягань 
на міжнародний мир, міжнародну безпеку, людяність. Саме з ме-
тою вирішення цього важливого завдання у міжнародному кримі-
нальному праві визначені діяння, які вважаються злочинними і 
щодо яких встановлено покарання, які застосовуються до осіб, які 
вчинили такі злочини. 

Сьогодні міжнародне кримінальне право визнає злочинність 
таких діянь, як злочини про людства (геноцид, апартеїд, расова 
дискримінація) і воєнні злочини. Суб’єктами вчинення таких зло-
чинів може бути як фізична особа, так і держава. Однак міжнарод-
но-правова відповідальність держав, “що здійснюють політику, яка  
призвела до вчинення міжнародних злочинів, має інший характер і 
не є кримінально-правовою”�. 

Особливої актуальності у творчому доробку професора 
М.В. Буроменського набувають питання про зобов’язання нашої 
держави, які виникають з приводу її участі у багатосторонніх між- 
народних договорах із запобігання злочинності та боротьби з нею. 

Виникає враження, що у відповідних органах, які відповідають 
за виконання міжнародних договорів України, “не доходять руки” 
до тих теоретичних та практичних рекомендацій, які надходять 
від представників наукової еліти. Забігаючи наперед зазначимо, 
що від того, як наша держава виконує взяті на себе міжнародні 
зобов’язання, залежить її імідж на міжнародній арені. Не розуміти 
цього можуть лише посередні чиновники або ті, які приховано за-
вдають шкоди нашій державі своїми діями (або бездіяльністю).

З урахуванням того, що Україна ратифікувала декілька десят-
ків міжнародних договорів про боротьбу зі злочинністю, на жаль, 

� Буроменський М.В. Міжнародне співробітництво України у сфері запобіган-
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не всі норми таких договорів можуть бути у повному обсязі ре-
алізовані у внутрішньому законодавстві. Зазначена проблема, на 
думку професора М.В. Буроменського, пов’язана “як із особли-
востями правового регулювання питань боротьби зі злочинністю 
у внутрішньому праві, так і зі специфікою взаємодії міжнародного 
та внутрішнього права”�.

Отже виникає проблема неможливості виконання міжнарод-
них договорів в Україні про боротьбу зі злочинністю у частині при-
тягнення осіб до кримінальної відповідальності через відсутність 
необхідних імплементаційних норм у Кримінальному Кодексі Ук-
раїни. Крім того, у процесі трансформації норм договору не завж-
ди належною мірою беруться до уваги його особливості. На думку 
професора М.В. Буроменського, це стосується ознак повторності, 
а також вчинення злочину групою осіб�.

Не менш важливою проблемою є питання уніфікації терміно-
логії, яка зумовлена тим, що часто наш парламент в процесі ра-
тифікації відходить від договірної термінології. А це своєю чергою, 
породжує відповідні труднощі під час виконання Україною міжна-
родних зобов’язань. 

Одним з основних напрямів міжнародного співробітництва 
держав у боротьбі зі злочинністю потрібно вважати уніфікацію 
кримінального законодавства. За своїм змістом договори про його 
уніфікацію є переважно загальними, що зрештою відповідає меті 
забезпечення невідворотності покарання. Однак варто погодитись 
з висновком Михайла Всеволодовича, що головне завдання таких 
договорів – “сприяти зближенню кримінальних законів країни 
шляхом формулювання найбільш змістовних моделей складів зло-
чинів”�. Саме ці моделі мають бути основою національної імпле-
ментації. 
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Агресивні дії Російської Федерації щодо України, які розпоча-
лися �0�� р. не могли пройти поза увагою відомого вченого. Якщо 
раніше він “терпляче” ставився до відповідних проявів нашого пів-
нічного сусіда (це, насамперед, події на Тузлі, нав’язування “про-
довження” дії договору щодо перебування Чорноморського флоту 
РФ на території Криму та ін.), то сам факт агресії проти нашої 
держави збурив його свідомість, викликав нестримний протест.

Його толерантне колись ставлення до російської доктрини 
міжнародного права обернулося на нищівну критику не лише дій 
офіційної влади РФ, а й наукових поглядів представників цієї на-
уки. Підтвердженням цьому є його публікації щодо проблеми пос-
тійного членства Російської Федерації у Раді Безпеки ООН.

Аналізуючи питання про набуття Росією членства в ООН та 
у Раді Безпеки ООН, він зазначає, що “офіційно і досі не на-
дано будь-яких пояснень з боку ООН про відсутність потреби у 
схваленні з боку її головних органів передати Росії повноваження 
СРСР. Все це порушує визначені міжнародним правом процедури 
ООН…”�, оскільки згідно зі Статутом ООН саме Генеральна Асам-
блея та Рада Безпеки ООН відіграють вирішальну роль під час 
прийняття нових членів ООН. Професор М.В. Буроменский пояс-
нює, що у подібній ситуації щодо ФРЮ відповідні процедури ООН 
з приводу набуття нею членства застосовували повною мірою.

Як в подальшому засвідчили події, таке поблажливе ставлен-
ня головних органів ООН щодо членства Російської Федерації з 
порушенням Статуту негативно відобразилось на реальних діях 
зазначеної держави на міжнародній арені. Відчувши свою “винят-
ковість”, Російська Федерація дуже швидко почала себе проявля-
ти як “миротворець” у середині держави (Чечня), та у ставленні 
до інших держав, з якими у неї були укладені базові договори 
про дружбу і співробітництво (Грузія, Україна). Крім того, Росія 
проголосила себе єдиною державою як продовжувач і правонас-
тупниця СРСР, нехтуючи цим самим законні права інших держав-

� Див.: Буроменський М.В. Міжнародно-правові проблеми постійного членс-
тва Російської Федерації в Раді Безпеки ООН / М.В. Буроменський // 
Вісник Південного регіонального центру НАПр.Н України. – �0��. – № �. –  
С. �09.
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правонаступниць після розпаду Радянського Союзу. Як слушно 
зазначає Михайло Всеволодович, “сама поява концепції “Росії як 
держави-продовжувача СРСР” є нічим іншим, як спробою знайти 
юридичну оболонку для подій, що не мають суто міжнародно-пра-
вового пояснення”�. Обґрунтування цієї концепції, на його думку,  
значною мірою пов’язане з намаганнями РФ зберегти статус  
“Великої держави” і місце постійного члена РБ ООН. Саме такі 
зовнішньополітичні амбіції сьогодні слугують основою для форму-
вання концепції політичної та юридичної винятковості Росії порів-
няно з іншими пострадянськими державами.

Підтримуючи думку окремих наших вітчизняних учених-міжна-
родників про те, “що не можна бути продовжувачем того, що сам 
зруйнував і придав цьому юридичну форму”�, професор М.В. Бу-
роменський заперечує правомочність Росії бути юридичним про-
довжувачем СРСР через відсутність юридичної тотожності Росій-
ської Федерації і Радянського Союзу та з урахуванням припинення 
його існування.

Коментуючи позицію деяких російських учених про те, що 
Російська Федерація отримала повноваження СРСР в ООН згідно 
з Рішення голів держав СНД від �� грудня �99� р., він зазначає, 
що характер цього акту, його походження і зміст здебільшого оми-
нають увагою. А тому, визначаючи правову природу цього Рішен-
ня, він наголошує на його політичному характері.

Підтвердженням цьому є те, що сторони не мали наміру бра-
ти на себе міжнародно-правові зобов’язання і не надали Рішенню 
форму міжнародного договору, не зареєструвавши його в Секре-
таріаті ООН. Крім того, у самому Рішенні не було норми про пе-
редання Росії повноважень СРСР у Раді Безпеки ООН, але була 
заява про підтримку одностороннього побажання Російської Феде-
рації зробити такий крок.

� Буроменський М.В. Політичні підстави та міжнародно-правові проблеми постій-
ного членства Російської Федерації в Раді Безпеки ООН / М.В. Буроменський 
// Українська Революція гідності; агресія РФ і міжнародне право. – К. : К.I.С., 
�0��. – С. 9�8.
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Початкові надії, які покладали на Співдружність Незалежних 
Держав, виявилися марними. Неодноразове згадування у різних 
формах про власну військову безпеку, територіальну цілісність та 
непорушність кордонів переконливо засвідчують, що під час ство-
рення СНД держави чітко усвідомлювали можливі майбутні загро-
зи на пострадянському просторі. I вже через деякий час військові 
дії наочно підтвердили ціну таких побоювань. Тому варто погоди-
тися з висновком професора М.В. Буроменського, що “недовіра до 
Російської Федерації з боку держав-членів СНД (разом з колиш-
німи) в питаннях підтримання власної військової безпеки одночас-
но ставить під сумнів довіру до Росії як постійного члена Ради 
Безпеки ООН, що обіймає місце колишнього СРСР”�. Аналогічну 
позицію підтримують й інші вітчизняні автори, зокрема професори 
О.В. Задорожний та О.О. Мережко.

Доволі цікаві роздуми професора М.В. Буроменського щодо  
особливостей розвитку міжнародного права на тлі ХХI ст. Зокрема,  
він підкреслює, що розвиток міжнародного права ніколи не був 
прив’язаним до розвитку окремих держав чи історичних форма-
цій; тут завжди потужними рухомими силами виступали світові 
кризи, що ставили перед людством питання вибору. I кожна 
нова відповідь створювала новий світовий порядок, підтвердже-
ний міжнародним правом�. На думку Михайла Всеволодовича, 
міжнародне право може бути побудовано на принципах спра-
ведливості та доцільності. Якщо воно побудоване на принципі 
справедливості, – тоді воно максимально наближене за своєю 
природою до розуміння права; якщо ж містить ідеї політичної  
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доцільності – тоді воно виступає результатом змови політичних  
гравців�. 

Михайло Всеволодович констатує, що міжнародне право збері-
гає суттєві ознаки квазі-права. Воно завжди ґрунтувалось на праві 
сильних, не мало в основі ні волі більшості його суб’єктів при по-
вазі до прав меншості, ні тим більше консенсусу. Відтак цей підхід 
стає могильником міжнародного права у разі ексцесу одного із так 
званої “когорти сильних”. Разом з тим, з іншого боку, – людство 
не знайшло і не придумало іншого, кращого інструменту організа-
ції свого життя в світі, ніж міжнародне право. Саме тому людство 
цінує цей інструмент, яким би він не був недосконалим та зазвичай 
намагається жити за ним�.

Неоціненно значний внесок М.В. Буроменського у розвиток 
міжнародного права прав людини, на якому слід зупинити окрему 
увагу. 

Професор М.В. Буроменський є автором цілої низки праць з 
міжнародного права прав людини�, слушно підкреслюючи, що у су-
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часному міжнародному праві норми про права людини складають 
значний масив і саме цей надто важливий факт не може залиша-
тися поза увагою�. Сама ж людина у ХХ ст. опинилася в центрі 
уваги міжнародної спільноти в якості однієї з найважливіших цін-
ностей�. Наприкінці минулого століття відбулося й підтвердження 
універсалізму загальної концепції прав людини, яке мало принци-
пове значення для забезпечення загальних правових підходів до 
міжнародного захисту прав людини. Однак, як справедливо зазна-
чає М.В. Буроменський, юридичний рівень такого захисту суттєво 
відрізняється залежно від регіону, часом маючи суто декларатив-
ний характер�.
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Заслуговують на увагу виокремлені ним особливості джерел 
правових норм про права людини у міжнародному праві, які дозво-
ляють глибше зрозуміти правову природу та характер таких норм 
у системі міжнародного права. Зокрема, Михайло Всеволодович 
зазначає, що передусім згадані норми містяться у тих з найваж-
ливіших міжнародно-правових джерелах, перелік яких передбачено 
у ст. �8 Статуту Міжнародного Суду (міжнародні договори, між-
народно-правові звичаї). Причому значна кількість норм про права 
людини, не тільки міститься у звичаєвому міжнародному праві, а 
й виникли вони саме як звичаєво-правові�. Крім того, у сучасному 
міжнародному праві іноді визнають правовими деякі з норм, що 
традиційно не відносилися до таких, що створюють міжнародно-
правові зобов’язання відповідно до ст. �8 Статуту Міжнародного 
Суду. Міжнародним співтовариством прийнята значна кількість 
норм так званого “м’якого права”, які мають відношення до прав 
людини. Нарешті, норми про права людини містяться в багатьох 
резолюціях міжнародних міжурядових організацій. Незважаючи на 
те, що більшість таких резолюцій є рекомендаціями, однак за де-
якими з них, як справедливо зауважує М.В. Буроменський, визна-
ють вагомий морально-політичний авторитет�.

Доволі цікаві погляди М.В. Буроменського на Європейську 
конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод  
�950 року (далі – ЄКПЛ; Конвенція). Зокрема, він розглядає 
ЄКПЛ як Європейський кодекс свободи й демократії, звертаючи 
увагу, що ЄКПЛ є правовим актом, який містить передусім чітко 
визначені ціннісні й навіть світоглядні орієнтири. На переконан-
ня Михайла Всеволодовича, у сфері юрисдикції Конвенції в різ-
них державах-учасницях є недопустимим існування різних стан-
дартів прав людини залежно від економічного чи політичного роз-
витку, культурних чи правових традицій, доцільності чи недоліків 
законодавства. Ось чому дотримання цінностей демократії та 
прав людини – це питання не тільки міжнародних зобов’язань за  
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Конвенцією, а й ідеологічного й політичного вибору. Це не завжди 
розуміють пострадянські держави, яким Рада Європи вбачається 
лише престижним клубом�.

Професор М.В. Буроменський звертає увагу й на суттєві до-
сягнення, пов’язані з ЄКПЛ. На його думку, такими досягненнями 
є: �) створення в Європі на підставі Конвенції регіональної сис-
теми захисту прав індивідів, яка врешті-решт виявилася значно  
потужнішою за ООНівську; �) із Конвенцією пов’язана ефектив-
ність вилучення питання про права людини зі сфери виключної 
внутрішньої компетенції держави на користь спільного пра-
вового регулювання – міжнародного і внутрішнього; �) із ЄКПЛ 
пов’язано створення правової моделі й інституційної системи захис-
ту прав індивіда, які здатні адекватно віддзеркалювати динамічний 
рівень загального розуміння цих прав у суспільстві; �) Конвенція 
забезпечує високий рівень уніфікації основ права європейських 
країн; 5) участь у ЄКПЛ та її дотримання є перепусткою держав 
до європейської спільноти і свідченням належності до європейсь-
кої правової культури�. Згадані досягнення підкреслюють автори-
тетність ЄКПЛ та її безальтернативність у наш час.

Внесок професора М.В. Буроменського у розвиток міжнарод-
ного права прав людини простежується не тільки у його численних 
авторитетних наукових працях, а й у його роботі у якості судді 
ad hoc Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ). Згід-
но бази даних практики ЄСПЛ HUDOC, Михайло Всеволодович  
Буроменський, як суддя ЄСПЛ, в період з вересня �009 до січня 
�0�� року, у складі П’ятої секції ЄСПЛ прийняв участь в ухва-
ленні ��� рішень за заявами проти України, вдало застосовуючи 
глибокі теоретичні знання у практиці Суду.

Без сумніву, кожне з рішень ЄСПЛ, в ухваленні якого при-
ймав участь М.В. Буроменський, варте уваги. Однак, хотілося б 
зупинитися на справі Тримбач проти України (заява №. ���85/0�), 
у якій ЄСПЛ дійшов висновку, що відсутність адвоката на почат-

� Буроменський М.В. Все про Європейський кодекс свободи й демократії / 
Михайло Всеволодович Буроменський // Проблеми законності : акад. зб. наук. 
пр. – Харків, �0�0. – Вип. ���. – С. 8.

� Там само. – С. 6–7.

Внесок  М.В. Буроменського у розвиток міжнародного права
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кових стадіях розслідування сама по собі не порушує права на 
захист�.

Особливість цієї справи полягає у тому, що ЄСПЛ більшістю 
чотирма голосами проти трьох ухвалив, що не було порушення 
ст. 6 п. � та п. � (c) Конвенції. Суддя М.В. Буроменський разом зі 
суддями Д. Спельманом (Dean Spielmann) та Е. Пауер-Форд (Ann 
Power-Forde) виклали спільну Окрему думку. У ній звернено увагу, 
що більшість не знаходить порушення пункту � ст. 6 у поєднанні 
зі ст. 6 § � (с) Конвенції, по суті, з огляду на очевидну відсутність 
будь-якої конкретної шкоди, заподіяної заявнику у зв’язку з від-
сутністю правового представництва протягом цього початкового 
етапу розслідування (§ 6�)�. Однак, на їх думку, порушення права 
на захист мало місце. Судді М.В. Буроменський, Д. Спельман та 
Е. Пауер-Форд звернули увагу, з посиланням на релевантну прак-
тику ЄСПЛ, що право на ефективний захист за допомогою адвока-
та є одним з головних елементів справедливого судочинства; право 
на справедливий суд поширюється на все кримінальне проваджен-
ня, у тому числі й на досудові етапи�. 

Не погоджуючись з думкою більшості, судді М.В. Буроменсь-
кий, Д. Спельман та Е. Пауер-Форд підкреслили, що тест, засто-
сований більшістю у § 6� Рішення (а саме, чи відсутність правової 
допомоги мала вплив на загальну справедливість провадження), не 
є коректним. На їх погляд, ст. 6 § � Конвенції вимагає, що підоз-
рюваний має право на доступ до захисника з моменту його першо-
го допиту в поліції, якщо не буде доведено, з огляду на конкрет-
ні обставини справи, що є вагомі причини для обмеження цього  
права. Iншими словами, існує презумпція, що судовий процес  
буде несправедливим, якщо доступ до адвоката не було надано  

� Case of Trymbach v. Ukraine : Judgment of the European Court of Human Rights, 
�� January �0�� (Application no. ���85/0�). – Available at : http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=00�-�085��

� Case of Trymbach v. Ukraine : Judgment of the European Court of Human Rights :  
Joint Dissenting Opinion of Judges Spielmann, Power-Forde and 
Buromenskiy, �� January �0�� (Application no. ���85/0�). – Available at : 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00�-�085��

� Ibid.

В.М. Репецький, В.А. Малига, В.В. Гутник
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з моменту початкового допиту підозрюваного поліцією�. Як додат-
ковий аргумент правильності свого твердження, суддя М.В. Бу-
роменський, з колегами-авторами спільної Окремої думки у цій 
справі, наголосив, що навіть якщо виходити з тесту, використо-
вуваного більшістю, неправильним є трактування, що відсутність 
правової допомоги на ранній стадії провадження не мала ніякого 
відношення до загальної справедливості судового розгляду, адже, 
ніхто не може будувати свої здогадки про те, як би міг відбуватися 
судовий розгляд чи як би проводився захист, якщо би заявник мав 
доступ до адвоката на початковій стадії провадження�.

Коло наукових інтересів професора М.В. Буроменського не 
обмежується лише сферою міжнародно-правових проблем. Воно 
охоплює також і питання конституційного права, кримінального та 
кримінально-процесуального права, кримінології, судоустрою та ін.  
Серед публікацій хотілось би виділити його статтю, присвячену 
методології дослідження проблем конституційного розвитку пост-
соціалістичних країн Східної Європи. Оскільки конституційне пра-
во є визначальним у процесі державотворення, яке відчутно ре-
агує на позитиви та негативи у логіці побудови демократичного 
суспільства на території посткомуністичних держав, автор звер-
тає увагу на виявлення чинників впливу на формування природи 
конституційного розвитку таких держав. Враховуючи прагнення 
постсоціалістичних країн формувати надійні засади конституцій-
ного ладу відповідно до загальновизнаних принципів, на його пе-
реконання, “особливої значимості набувають дослідження впливу 
міжнародного права на політичні режими держав”�. 

� Case of Trymbach v. Ukraine : Judgment of the European Court of Human Rights :  
Joint Dissenting Opinion of Judges Spielmann, Power-Forde and Buromenskiy,  
�� January �0�� (Application no. ���85/0�). – Available at : http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=00�-�085��

� Ibid.
� Буроменський М. До питання про методологію дослідження проблем конституцій-

ного розвитку постсоціалістичних країн Східної Європи (на прикладі пострадянсь-
кої доктрини) / М. Буроменський, К. Закоморна // Вісник Академії Правових 
Наук України. – �0��. – № � (7�). – С. �07.
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Наша держава, як і більшість держав “молодої демократії” 
на пострадянському просторі, прагне у своєму державотворен-
ні наблизитися до існуючих міжнародних стандартів, а це, своєю 
чергою, потребує проведення компаративних досліджень у різних 
галузях юридичної науки. I лише раціональний підхід, який бере 
до уваги існуючу спадщину, світовий досвід функціонування лібе-
ральних установ та оптимальної практики роботи органів у подіб-
них умовах, на думку М.В. Буроменського, допоможе уникнути 
непотрібних стандартних помилок, які переважають у державах 
перехідного періоду.

Привертає увагу застереження, яке зроблене вченим на пред-
мет того, що надмірне захоплення догматичним підходом у юри-
дичній науці не повинно перетворювати правову доктрину на непо-
рушну теорію, яка не підлягає критичному та об’єктивному аналі-
зу. Всесторонність мислення й неупереджений підхід ученого по-
винні працювати на науку, а не йти всупереч їй. Такий підхід має 
бути застосований як в конституційному, так і в міжнародному 
праві. Подібні наукові настанови професора М.В. Буроменського 
повинні бути щоденним орієнтиром для нової генерації молодих 
учених – юристів-міжнародників, кількість яких невпинно зростає 
з кожним роком.

Саме тому цінним внеском М.В. Буроменського у розвиток 
науки міжнародного права стала підготовка значної кількості на-
укових кадрів за спеціальністю “Міжнародне право”. Зокрема, 
він підготував двох докторів юридичних наук та близько сорока 
кандидатів наук. Варто зазначити, що тематика захищених дисер-
таційних робіт охоплює різні сфери міжнародного права, а саме: 
питання територій в міжнародному праві, боротьбу з міжнародни-
ми злочинами, питання правосуб’єктності, діяльності міжнародних 
кримінальних судів, захист прав людини, правовий статус міжна-
родних організацій тощо. Всі згадані науковці у своїх працях вико-
ристовували знання та вміння, набуті під керівництвом професора 
М.В. Буроменського, чим забезпечили подальший розвиток Хар-
ківської школи міжнародного права.

В.М. Репецький, В.А. Малига, В.В. Гутник
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�.�. сучасне Мiжнародне ПраВо: 
    ПродоВження “ХоЛодної ВiЙни” 
    чи Початок ноВої еПоХи?

    О.В. Буткевич*�

контроверсійність поняття “сучасне міжнародне право”

В науці міжнародного права існує декілька періодизацій його 
історії. Це і зрозуміло, оскільки становлення і розвиток цієї сис-
теми проходили неоднаково в один і той же час у різних регіо-
нах світу. Крім того, автори таких періодизацій кладуть в їхню 
основу різні критерії, а відтак доходять різних висновків про да-
тування та сутність самих періодів. Втім, є питання, спільне для 
різних підходів до виділення історичних періодів розвитку цього  
права.

Так, пропонуючи певні історичні періодизації міжнародного 
права, їх автори стикаються з виділенням т.зв. “сучасного етапу” 
в його розвитку. Вчені, виокремлюючи такий етап, змушені шукати 
фактори формування того нового в міжнародному праві, що дійсно 
свідчить про якісно інший період в його історії, чітко визначити, 
які чинники, факти і процеси є свідченням початку нового періоду 
в його розвитку, а які є значними історичними подіями, що, втім, 
не започатковують собою нового історичного типу цього права. 
Проте підхід до таких явищ і процесів переважно виявляється 
“квазіоб’єктивним”�.� 

*� Буткевич Ольга Володимирівна, доктор юридичних наук, професор кафедри між-
народного права Iнституту міжнародних відносин Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка.

�� Diggelmann O. The periodization of the history of international law / O. Diggelmann // 
The Oxford Handbook of the History of International Law. – ed. by B. Fassbender, 
A. Peters, S. Peter. – Oxford University Press, �0��. – Р. 998, 999.
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Тому виходить, що “сучасне міжнародне право” з’являється 
після �6�8 р. (укладення Вестфальського миру), у ХIХ ст., після 
�9�7 р. (Жовтневої соціалістичної революції), після �9�9 р. (Вер-
сальського договору і створення Ліги Націй), �9�5 р. (створення 
ООН), �990 р. (закінчення “холодної війни”) і т.п. Навіть ті дослід-
ники, які в цілому вдало відмежовували попередні періоди і епохи 
міжнародного права (знаходячи відповідні критерії такого відме-
жування), зазвичай починали нову епоху із сучасного їм періоду 
історії. При цьому вони мало враховували (чи застосовували до 
неї) власні ж критерії історичної періодизації. Так, у Підручнику 
Грабаря-Ліста в періодизації історії міжнародного права виділяєть-
ся як останній період – етап “з �900 р. (Гаазькі конференції миру 
– О.Б.) до теперішнього часу (�9�0-ті рр. – О.Б.)”, що в цілому не 
відповідає договірному критерію (укладання найбільш важливих 
міжнародних договорів), який у роботі було покладено в основу 
попередньої періодизації�. Це ж робить і Ф. Мартенс; він виділяє  
в історії міжнародного права три періоди, останній з яких – з  
�8�5 р. до “новітнього”, за його словами, часу. Так останній під-
період (в межах третього періоду історії) від Паризького миру  
�856 р. до “новітнього часу” він характеризує розвитком засад 
“сучасного міжнародного права”, “яке має силу для держав єв-
ропейської цивілізації” та “незастосовне до народів мусульмансь-
ких і неосвічених”�. Враховуючи, що на час написання цієї робо-
ти міжнародне право якраз почало активний рух до універсалізму 
(розширення договірної практики на всі регіони світу, включен-
ня мусульманських та буддистських країн до універсальної систе-
ми міжнародних відносин, створення універсальних міжнародних  
організацій тощо), то очевидно, що автор тут не цілком вірно  
вбачав тенденції розвитку сучасного йому міжнародного права. 

� Лист Ф. Международное право в систематическом изложении. Перевод с шес-
того немецкого издания под редакцией проф. В.Э. Грабаря. – Юрьев (Дерптъ) :  
Типография К. Матиссена, �9��. – С. �0-5�.

� Див.: Мартенс Ф. Современное международное право цивилизованных народов. – 
т. �. издание четвертое, дополненное и исправленное. С.-Петербург : Типография 
А. Бенке, �898. – ��� с.
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Професор П. Казанський в своїй періодизації історії цього пра-
ва говорить про останній її етап – “сучасність”, який охоплює  
ХIХ ст.� Дж. Вілсон виділяє сучасний період історії міжнародного 
права, який починається з Вестфальського миру і триває до почат-
ку ХХ століття; тобто фактично сучасним він називав усе класич-
не міжнародне право�. Через більше ніж сто років, очевидно, що 
такі виділені “сучасні” періоди історії міжнародного права є або 
продовженням попередньої епохи, або їх хронологічні рамки не  
можуть бути взяті у якості початку нової епохи.

Не менше суперечностей у періодизацію історії міжнародного 
права внесли й дослідники середини й кінця ХХ ст. Зазвичай вони 
виділяли етапи розвитку цього права, починаючи зі створення Ліги 
Націй �9�9 р., створення ООН �9�5 р. або кінця “холодної вій-
ни” і двополярної системи міжнародних відносин. Найбільш ранню  
дату початку сучасного “пост-класичного” міжнародного права 
вказує професор Дуглас Джонстон – він розпочинає цей етап з 
�905 р.�

Для радянської школи міжнародного права характерним було 
датування його нового періоду з Жовтневої революції (різновидом 
цієї періодизації є виділення “перехідного міжнародного права” від 
колишнього буржуазного до майбутнього соціалістичного, запро-
поноване Є. Коровіним). Утім, виділяли початок саме “сучасного 
міжнародного права”: “Велика Жовтнева соціалістична революція 
і виникнення сучасного міжнародного права”�, “Велика Жовтне-
ва соціалістична революція і становлення сучасного міжнародного 

� Казанский П. Учебник международного права публичного и гражданско-
го. Одесса. Типо – литография Штаба Одесского Военного округа, �90�. –  
С. ХХХ-ХХХIХ.

� Wilson J. International Law. Ninth edition / J. Wilson. – New York – Newark –  
Boston – Chicago : Silver, Burdett and Company, �90�–�9�7. – �7� p.

� Johnston D.M. The Historical Foundations of World Order. The Tower and the Arena 
/ D.M. Johnston. – Leiden; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, �008. – Р. 689.

� Курс международного права / отв. ред. Ф. Кожевников. – М. : Издательство 
«Международные отношения»,�97�. – С. ��-��; Международное право / отв. 
ред. Ф. Кожевников. – М. : Издательство «Международные отношения», �987. –  
С. �6–�9.
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права”�, “Велика Жовтнева соціалістична революція – нова епоха 
в історії розвитку міжнародного права”� і т.д. 

Навіть коли вчені відмовились від ідеї про провідну роль 
Жовтневої революції у розвитку цього права, вони продовжували 
часто довільно встановлювати початок його сучасної епохи. Так,  
Г.I. Тункін у “становленні сучасного міжнародного права” виділяв 
три головні події – Жовтневу революцію �9�7 р., створення Ліги 
Націй �9�9 р. та створення ООН �9�5 р.� 

Остання подія клалася в основу початку “сучасного етапу” 
міжнародного права більшістю вчених другої половини ХХ ст.�  
Загальновизнаною стала думка професора I. Лукашука: “Фунда-
мент сучасного (або, як часто говорять, нового міжнародного) 
права був закладений Статутом ООН”5. Можна вказати лише на 
певні варіації такого підходу, як, наприклад, встановлення пере-
хідного до сучасного етапу (підперіоду) міжнародного права, який 
зазвичай датували початком чи першою половиною ХХ ст.; так, 
вказували на етап “переходу до сучасного міжнародного права  
(період з �9�9 по �9�6 рр.)”6.

Залишаючи осторонь ідеологічні фактори таких періодизацій, 
очевидним є те, що сучасникам властиво перебільшувати роль 
подій, які відбуваються на їхніх очах, для розвитку всієї історії 
міжнародного права. Тому при виробленні історичної періодизації 
часто помилковим є чітко відмежовувати сучасний авторові етап.  

� Международное право : учебник для вузов / под. ред. Г.В. Игнатенко и  
Д.Д. Остапенко. – М. : Высш. школа, �978. – С. �8–�5.

� Лисовский В.И. Международное право / В.И. Лисовский. – М. : Издательство 
«Высшая школа», �970. – С. ��–�8.

� Международное право. – М. : Издательство «Юридическая література», �999. –  
С. ��-�8.

� Див., наприклад: Международное право : учебник / отв. ред. Г.В. Игнатенко и 
О.И. Тиунов. – М. : Норма, �009. – С. 6�–68; Международное право: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». – М. :  
Издательство «Омега-Л», �0��. – С. ��–�6.

5 Лукашук И.И. Международное право. Общая часть : учебник. – М. : Изд-во 
БЕК, �996. – С. 6�.

6 Международное право. Общая часть : учебник / отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Кур- 
дюков. – М.: Статут, �0��. – С. ���.
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I не лише через термінологію (сьогодні, наприклад, важко сприй-
няти “сучасність” того міжнародного права, про яке писали  
згадані Ф. Ліст, В. Грабар, Ф. Мартенс чи Дж. Вільсон та ін.), але 
й через складність дати об’єктивну оцінку цьому етапу.

Тому, не дивлячись на різноманітність історичних періодиза-
цій міжнародного права і критеріїв, які їх автори кладуть в ос-
нову зміни періодів, останній етап (сучасний авторові) являє со-
бою найбільший виклик для них, оскільки “періодизація вимагає 
наявність дистанції. … те, що здається винятковим сучаснику – 
звірства війни, неочікувані великі зміни в міжнародних відносинах 
– не обов’язково є винятковим з точки зору історії. Те, що може 
здатись революцією для сучасника, може виявитись зовсім не ре-
волюційним у більш глобальному сенсі. …Будь-яка періодизація 
сучасності, висловлюючись метафорично, є катанням по тонкому 
льоді”�. 

Це ж є вірним і щодо датування початку нового етапу в міжна-
родному праві кінцем ХХ – початком ХХI століть. Так, “аргументи 
тих, хто проголошував початок нового і більш ефективного періо-
ду, полягали в зростанні ролі і ефективності Ради Безпеки ООН,  
поширення інструментів прав людини, появі нових акторів,  
зокрема NGO. Це, безумовно, визначні зміни. Але чи достатні вони  
для твердження про початок нового періоду в історичному сенсі?”�. 
Адже вже через декілька років потому (у �008–�0�� роках) РБ 
ООН знову стала заблокованою, одним з її постійних членів було 
скоєно акти агресії, розвиток універсальної та й багатьох регіо-
нальних систем захисту прав людини стикаються з труднощами, 
та й навряд чи вірно одну з характеристик відповідного історич-
ного типу міжнародного права – становлення нового виду його 
суб’єктів – класти в основу започаткування його нового етапу. 

Характеристики сутності сучасного етапу міжнародного права 
є не менш суперечливими, аніж визначення його часових рамок. 

� Diggelmann O. The periodization of the history of international law /  
O. Diggelmann // The Oxford Handbook of the History of International Law. –  
Ed. by B. Fassbender, A. Peters, S. Peter. – Oxford University Press, �0��. –  
Р. �006, �007.

� Ibid. – Р. �007.
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Характеристики постбіполярного міжнародного права

Для сучасних вчених властиво розпочинати новий етап у роз-
витку міжнародного права з останньої декади ХХ ст. Чинника-
ми, які свідчать про його появу, називають: закінчення “холодної  
війни” та гонки озброєнь, розпад СРСР і Югославії, і як наслідок 
цих подій, – перехід від двоблоковості до однополярності (пере-
важання США) в міжнародних відносинах або до універсалізму з 
рівною участю усіх суб’єктів; зростання економічної взаємозалеж-
ності світу (процес глобалізації); активне утвердження компонен-
та прав людини в міжнародному праві, становлення індивіда його 
суб’єктом (гомоцентризм); формування міжнародного права світо-
вої спільноти. 

Якщо вченим з середини ХХ ст. стало властивим перебільшува-
ти роль ООН в утвердженні нового міжнародного права, то для до-
слідників кінця століття таким фактором став розпад СРСР і закін-
чення “холодної війни”. Говорячи про початок нового міжнародного 
права після розпаду двополярної системи, вони навіть не брали до 
уваги те, що ООН, яка ще донедавна вважалась ключовою у сут-
ності цього права, продовжувала існувати, а отже, міжнародному 
праву цього часу мав би бути властивим певний континуїтет. Проте 
більшість авторів дев’яностих років ХХ ст. були (можливо наївно) 
переконані у закінченні етапу двоблокового протистояння і початку 
якісно нового періоду в розвитку міжнародного правопорядку.

Поміж інших характеристик початку нової епохи в міжнарод-
ному праві з кінця ХХ ст. викликає інтерес позиція В. Греве: “Між 
�989 і �99� роками світ повністю змінився. Одна з двох надде-
ржав, Радянський Союз, розпався, залишивши низку переваж-
но середнього розміру або дрібних незалежних держав у Східній 
Європі і Центральній Азії. Найбільш важливими з цих держав є 
Російська Федерація та Україна. Холодна війна відійшла у минуле 
і Рада Безпеки ООН більше не паралізована правом вето одного 
зі своїх антагоністичних постійних членів. …Єдиним стабілізуючим 
фактором у цій новій міжнародній ситуації став силовий вплив, 
здійснюваний Сполученими Штатами, єдиною наддержавою, що 

I. Проблеми теорiї мiжнародного права
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залишилась незачепленою зрушеннями у Європі та закінченням 
холодної війни. Хоча Росія й не полишила міжнародної політичної 
арени, вона більше не була спроможною змагатися зі Сполуче-
ними Штатами у впливовості”�. 

Більшість дослідників �990-х років (мабуть, повторюючи по-
милку перебільшення впливу подій свого часу на перебіг історії) 
майже одностайно заговорили про початок нової ери у розвитку 
міжнародного права. В їхніх працях можна простежити дві ідеї: 
�) кінець двоблоковості призводить до (американського) уніла-
тералізму в міжнародному праві (або, як варіант, до універсалі-
зації чи глобалізації, позначеної унілатералізмом); та �) початок 
трансформаційного, перехідного етапу в цьому праві від епохи “хо-
лодної війни”, двоблоковості і переважання ООН до права гло-
балізованого світу (багато дослідників характеризували період  
�990–�000-х років як перехідний). 

Багато хто навіть вбачав у новому етапі розвитку міжнарод-
ного права мало чи не побудову його ідеальної системи; закін-
чення “холодної війни” та загрози глобального конфлікту розгля-
далось як кінцева перемога миролюбних сил (“протягом останніх 
десятиліть ми стали свідками повного перетворення традиційно-
го і застарілого jus ad bellum у jus contra bellum наших днів; 
це одна з найбільш значних трансформацій сучасного міжнарод-
ного правопорядку”�), зникнення двоблоковості – як повернення 
до ефективності ООН, а формування “праволюдинних” інститутів  
і галузей – як встановлення імперативу гуманістичних цінностей 
(“історія міжнародного права – це процес поступового завоюван-
ня досі варварських чи архаїчних земель доблесними пілігримами 
в ім’я верховенства права, які надавали світло істини у темні за-
кутки міжнародної практики”�). 

� Grewe W.G. The Epochs of International Law. Translated and revised by M. Byers. 
Walter de Gruyter / W.G. Grewe. – Berlin; New York, �000. – Р. 70�.

� Trinidade Cancado A.A. International Law for Humankind: Towards a new Jus 
Gentium / A.A. Trinidade Cancado. – Leiden; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 
�0��. – Р. �06-�07.

� Neff S.C. A Justice Among Nations. A History of international Law / S.C. Neff. –  
Harvard University Press, �0��. – Р. �80. 
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Таку ідеалістичну, гуманістичну характеристику нового між-
народного права запропонував і I. I. Лукашук. На його думку, 
вся історія цього права є процесом поступової еволюції від вар-
варських і насильницьких засобів вирішення міжнародних проблем 
до встановлення цінностей миру, безпеки і захисту особистості: 
“Статут ООН втілив загальнолюдські інтереси і надії на те, що 
спільними зусиллями держави забезпечать мир і процвітання. 
Знадобились століття, щоб мрія родоначальників ідеї міжнарод-
ного права почала втілюватись в життя. …З сукупності норм пра-
во перетворилось у систему на базі єдиних цілей та принципів. 
…Таким чином, історія сучасного міжнародного права як особли-
вої правової системи, що спирається на єдині цілі та принципи, 
починається тоді, коли з’являються необхідні матеріальні, ду-
ховні і політичні умови і складається глобальна система міжна-
родних відносин, з якою пов’язані життєво важливі інтереси віх  
народів”�. 

Ще більш оптимістичним був його погляд на міжнародне пра-
во періоду глобалізації: “стовбовим шляхом розвитку міжнародно-
го права є шлях становлення права міжнародної спільноти. …пра-
во спільноти поступово стає правом соціальної справедливості і 
загального добробуту. Сучасне міжнародне право вже не обме-
жується сферою політики, а приділяє зростаючу увагу рішенню 
глобальних проблем в економічній і соціальній сфері. Відзначаючи 
ці моменти спеціалісти пишуть про право солідарності і загального 
благополуччя”�. 

Разом з тим, поряд із виділенням специфічних рис міжнарод-
ного права ХХI ст. юристами-міжнародниками (вплив глобаліза-
ції, формування світової спільноти, фрагментація та ін.), не можна 
не вбачати і низки помилкових ідей щодо його подальшого роз- 
витку. Особливо часто такі помилки висловлювалися під впливом 
вагомих міжнародних подій, які щойно відбулися, і ще не пройш-
ло достатньо часу для їх усвідомлення і аналізу. Так, дослідники 

� Лукашук И.И. Международное право. Общая часть : учебник / И.И. Лукашук. –  
М. : Изд-во БЕК, �996. – С. 66, 67, 68.

� Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, ХХI век / И.И. Лукашук. – М. :  
Спарк, �000. – С. �7�, �75. 
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�990-х та початку �000-х років стверджували: “Загроза третьої  
світової війни практично зникла. З закінченням біполярного аме-
рикано-радянського протистояння, глобальний збройний конфлікт 
навряд чи можливий”; військові блоки (передусім НАТО) більше 
не орієнтуються на сценарії глобальної війни, а спрямовують зу-
силля на вирішення інших викликів та ризиків�; “кінець холод-
ної війни у �989 р. відновив надію на те, що найбільші проблеми 
міжнародних відносин можуть бути ефективно подолані мирним 
міжнародно-правовим процесом і дипломатією. …Миротворче пра-
во ООН завдячує своєму неочікуваному відродженню у �990-х 
двом політичним феноменам: приходом до влади Михайла Горбачо-
ва в Радянському Союзі і Саддама Хусейна в Iраку. …Російський 
уряд більше не міг собі дозволити статусу наддержави та витрат 
на щоденну конфронтацію зі Сполученими Штатами. Гра у право 
вето в раді Безпеки вичерпала себе”�; “з падінням Берлінського муру  
у �989 р. та закінченням конфлікту між Сходом та Заходом, який 
тривав майже 50 років, система Об’єднаних Націй, як вона була 
створена �9�5 р., вперше пройшла випробовування на витри-
валість. Так, обов’язкові рішення Ради Безпеки за Главою VII 
Статуту ООН, які були практично заблоковані під час конфлікту 
між Сходом та Заходом, набувають нормального застосування з  
�990 р.”� і т.д. 

Втім деякі автори більш критично висловлювались стосовно 
настання в постбіполярному міжнародному праві консенсусу між 
державами, миролюбності, загальної підтримки ідеї міжнародного 
миру під егідою ООН та її Ради Безпеки. На їхню думку, серед 
викликів, що стоять, наприклад, перед НАТО не можна відкидати 
і загрозу “нової Росії”, яка “в багатьох аспектах не відрізняєть-
ся від свого радянського попередника – в мові, імперіалістичних 

� Grewe W.G. The Epochs of International Law. Translated and revised by M. Byers. 
Walter de Gruyter / W.G. Grewe. – Berlin; New York, �000. – Р. 7�8.

� Johnston D.M. The Historical Foundations of World Order. The Tower and the 
Arena / D.M. Johnston. – Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, �008. –  
Р. 89. 

� Frowein Jochen Abr. United Nations / Abr. Frowein Jochen // In: R. Bernhardt (ed.); 
Encyclopedia of Public International Law. – Vol. IV. – �000. – Р. �0�8-�0�9.
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амбіціях та схильності розв’язувати політичні проблеми шляхом 
застосування сили”�. 

Після закінчення “холодної війни” (�99� р.) в цьому праві поча-
ли відзначати тенденцію односторонності (unilateralism), яку мож-
на розуміти як �) односторонність політики Сполучених Штатів, 
як єдиної наддержави, що залишилася, та �) тенденцію до розбу-
дови міжнародної політики будь-якою державою світу на основі 
її власних інтересів, часто без урахування інтересів міжнародної 
спільноти (односторонність, як характеристика політик держав на 
сучасному етапі)�. У другому випадку односторонність політики 
крупних (домінуючих) держав полягає у можливості блокувати  
�) діяльність міжнародних організацій, членами яких вони є, та  
�) ухвалення багатосторонніх договорів (як приклади, можна на-
звати відмови державами приєднуватись до таких важливих між-
народних договорів, як Кіотський протокол про зміну клімату, 
Лісабонський договір про утворення ЄС, Статут Міжнародного 
Кримінального Суду, �� додатковий Протокол до ЄКПЛ та ін.).

Що ж до односторонності США у постбіполярному світі, 
то тут навіть такий пропонент американського унілатералізму в 
міжнародному праві ХХ ст., як В. Греве – автор історичної пе-
ріодизації міжнародного права, яка базується на переважанні 
в ньому тієї чи іншої наддержави (“різні сили послідовно були 
визначальниками в системі держав. …англо-американська, аме-
рикансько-радянська доба, і, насамкінець, доба з єдиною амери-
канською наддержавою”), – змушений був визнати, що “амери-
канську добу” ХХI ст. аж ніяк не можна порівняти із попередні-
ми іспанською (��9�–�6�8), французькою (�6�8–�8�5), британсь-
кою (�8�5–�9�9), англо-американською (�9�9–�9�5) чи америка-
но-радянською (�9�5–�989). Позаяк сучасне міжнародне право  

� Grewe W.G. The Epochs of International Law. Translated and revised by M. Byers. 
Walter de Gruyter / W.G. Grewe. – Berlin; New York, �000. – Р. 707.

� Dupui P.-M. The place and role of unilateralism in contemporary international law 
/ P.-M. Dupui // European Journal of International Law. – Vol. ��. – № �. –  
P. �9-�9; Unilateralism and U.S. Foreign Policy: International Perspectives / ed. 
by David M. Malone and Yuen Foong Khong. – Lynne Rienner Publishers, �00�; 
Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, ХХI век / И.И. Лукашук. – М. :  
Спарк, �000. – С. ХIII.
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не припускає більше подібної державної гегемонії: застосування 
воєнної сили є обмеженим міжнародним правом, здійснення впли-
ву в міжнародних відносинах обмежується громадською думкою, 
держави зв’язані громадянським суспільством (на універсальному 
рівні – міжнародним громадянським суспільством), насамкінець, 
формування міжнародної спільноти, яка базується на спільних цін-
ностях та інтересах, спрямована на захист особи і довкілля, утвер-
джує норми ergа omnes і взагалі є вагомим стримувачем держави�. 
Більше того, автор говорить, що саме події кінця ХХ ст. змусили 
його переглянути концепцію переважання в міжнародному праві 
тієї чи іншої наддержави. Якщо про це можна було говорити в 
історичному контексті, то сутність цього права з кінця ХХ ст. по-
чинає визначатись не державницьким, а суспільним фактором, де 
“погоджувальна структура міжнародного правопорядку, заснована 
на державному суверенітеті, більше не в змозі утримати універ-
сальний порядок. …міжнародне право відходить від національного 
суверенітету до універсального суспільного інтересу”�. 

Поміж різних характеристик міжнародного права ХХI ст. ви-
різняється риса, яку констатують майже всі дослідники і практи-
ки цього права – формування міжнародної (світової) спільноти  
у якості визначального чинника сутності і подальшого розвитку 
цього права. Висловлюються ідеї від визнання такої спільноти  
новим вагомим актором міжнародних відносин� до її визнання  
потенційним суб’єктом міжнародного права�. Якщо держава в 
класичному міжнародному праві була у центрі, зміщуючи собою 
зокрема фізичну особу, то глобальне міжнародне право, навпа-
ки, ставить в основу індивіда, є правом людської спільноти, яка 
� Grewe W.G. The Epochs of International Law. Translated and revised by M. Byers. 

Walter de Gruyter / W.G. Grewe. – Berlin; New York, �000. – Р. 70�.
� Ibid. – Р. 7�5. 
� Див.: Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, ХХI век / И.И. Лукашук. –  

М. : Спарк, �000; Trinidade Cancado A.A. International Law for Humankind: 
Towards a new Jus Gentium / A.A. Trinidade Cancado. – Leiden; Boston : Martinus 
Nijhoff Publishers, �0��.

� Короткий Т.Р. Перспективы международной правосубъектности человечества / 
Т.Р. Короткий // Український щорічник міжнародного права. – �009. – К. : 
Українська асоціація міжнародного права; Видавництво «Фенікс», �0��.
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складається з індивідів. Таким чином міжнародне право початку 
ХХI ст. торує шлях від класичного (вестфальського) етатизму до 
універсалізму, перетворюючись з міждержавного у право світової 
спільноти.

З цього походить і ще одна характеристика сучасного міжна-
родного права, дана Б. Сіммою: його перехід від засадничої ідеї 
– переважно двосторонніх відносин (“які спрямовані на захист дер-
жавного суверенітету”) – до цінності інтересу всієї міжнародної 
спільноти: “інтереси міжнародної спільноти сьогодні є переважаю-
чими, вищими, і часом, навіть, замінюють собою старі двосторонні 
структури”�. 

Спільність інтересів (свідченням чого є активний розвиток 
комплексу норм erga omnes, інституту спільної спадщини людства 
тощо), неможливість вирішення цілої низки проблем національни-
ми або партикулярними чи регіональними засобами (міжнародний 
тероризм, проблеми екології і довкілля, поширення епідемій та 
пандемій тощо) є визначальним чинником функціонування світо-
вої спільноти: “лише нещодавно людство досягло рівня цивілізації, 
який дозволив усвідомити єдність національних і загальнолюдсь-
ких інтересів”�. 

Утім, стверджуючи наявність світової (міжнародної) спільно-
ти та дедалі більше посилення її впливу, вчені часто помилково 
ототожнювали її із суто міждержавною системою (“мова йде про  
 
� Simma B. From Bilateralism to Community Interest in International Law /  

B. Simma // Recueil de Cours. �99�. Tome �50 de la collection. – The Hague; 
Boston; London : Marinus Nijhoff Publishers, �997. – Р. ���–��5.

� Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, ХХI век / И.И. Лукашук. – М. :  
Спарк, �000. – С. �. Разом з тим, слід відзначити, що наявність спільних ін-
тересів, задоволення яких неможливе без універсальних зусиль, чи досягнення 
народами відповідного рівня цивілізації, який зближував їх, ще понад століття 
тому висувались вченими як доказ виникнення міжнародного права у середньовіч-
чі (М. Таубе, Ф. Ліст, Л. Камаровський, Л. Оппенгейм, Ф. Мартенс та ін.). Так, 
на думку Ф. Мартенса, умовою виникнення міжнародного права в середні віки 
між європейсько-християнськими країнами було «усвідомлення народами своїх 
потреб, духовних і матеріальних, задоволення яких вони не знаходять власними 
засобами, в межах своїх територій». – Мартенс Ф. Современное международное 
право цивилизованных народов. – т. �. издание четвертое, дополненное и исправ-
ленное. С.-Петербург. Типография А. Бенке. �898. – С. �9. 
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глобальну політичну систему, елементами якої є держави. Iнакше 
кажучи, система має міждержавний характер”�). Тут вірно ска-
зано, що держави є саме елементами цієї системи, а не її єди-
ними чи головними суб’єктами. Окрім держав, світова спільнота 
визначається міжнародним громадянським суспільством, інтереса-
ми та захистом індивіда, позадержавними інтересами (так, часто 
з метою захисту прав людини чи довкілля ця спільнота висту-
пає проти інтересів держав, якщо останні порушують згадані цін-
ності чи не досить ефективно їм сприяють). Держави у світовій 
спільноті, будучи її елементами, стають підпорядкованими її інте-
ресам (загальним, спільним інтересам людства) і зазвичай несуть  
відповідальність за їх порушення чи протидію ним (інститут гу-
манітарної інтервенції за Статутом ООН, відповідальність держав 
за порушення прав людини, встановлена на регіональних та уні-
версальному рівні та ін.). 

Вчені початку ХХI ст. усе частіше ставлять позадержавний 
наголос на характері цієї спільноти, порівнюють її із міжнарод-
ним громадянським суспільством: “чисто міждержавний вигляд 
міжнародного права звичайно відійшов і залишився у минулому; 
міжнародна правосуб’єктність розширилась і включає зараз, окрім 
держав і міжнародних організацій, також індивідів…, на початку 
ХХI ст. створено умови для руху в напрямку формування нового 
jus gentium, в якому враховуються соціальні потреби та очіку-
вання міжнародної спільноти (civitas maxima gentium), людства в 
цілому”�. Доказом цього є “праволюдинний” характер міжнародно-
го права, зростання компоненту багатосторонніх (універсальних) 
міжнародних договорів, перетворення системи міжнародного судо-
чинства для задоволення потреб людини тощо.

Передумови зміцнення світової спільноти у тому вигляді, в 
якому вона виступає на початку ХХI ст., почали проступати впро-
довж минулого століття. Так іще �� Пунктів В. Вільсона базува-
лись на факторі “спільного інтересу” міжнародного суспільства.

� Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, ХХI век. – Там само. – С. 60.
� Trinidade Cancado A.A. International Law for Humankind: Towards a new Jus 

Gentium. – Ibid. – P. �.
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Насамкінець, як під час холодної війни, так і після її закінчен-
ня особлива роль належала теорії міжнародного права. В періоди 
зневіри в праві зростає потреба у його доктринальному обґрунту-
ванні, і, як наслідок це дає поштовх розвитку його науки. Як і в 
період кінця XVIII–XIX ст., коли обов’язкова сила міжнародного 
права дискутувалася (А. Остін, Д. Харт та ін.), у часи радянсь-
ко-американського протистояння, обидва блоки спрямовували свої 
зусилля на доктринальне обґрунтування своїх позицій: “певною 
мірою “холодна війна” давала поштовх для розвитку міжнарод-
но-правової думки”�. Не винятком стала і сьогоднішня ситуація:  
“у світлі наслідків подій �0��–�0�� рр. в Україні, – а наслідки  
ці поширюються далеко за межі України, СНД і Європи, – між-
народне право явно перейшло на новий етап якісного розвитку  
(і знову “новий етап”! – О.Б.), і тепер багато практиків і виклада-
чів міжнародного права знову стоять перед дилемою: які галузі та 
інститути міжнародного права збережуть і навіть посилять своє 
значення в найближчому майбутньому, а які будуть підлягати 
ревізії? …нормативний постмодернізм вводить в оману і практиків, 
і вчених, – як застосовувати і викладати це “нове” міжнародне 
право? …I викладатись міжнародне право вже зараз має з ураху-
ванням оновлень, які в ньому відбуваються, – тільки тоді виклада-
чі виглядатимуть серйозно в очах своїх студентів”�. 

Вочевидь, з огляду на ці запитання, теорія міжнародного пра-
ва не менш ніж його практика визначатиме майбутній розвиток 
цієї системи. 

У будь-якому разі ближчим часом сутність та характер міжна-
родного права ХХI ст. будуть аналізуватися зокрема у контексті 
агресії Росії проти України. 

� Neff S.C. A Justice Among Nations. A History of international Law / S.C. Neff. –  
Harvard University Press, �0��. – Р. �07. 

� Саяпин С. Современные вызовы международному праву [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : http://pravo.zakon.kz/�68�800-sovremennye-vyzovy-
mezhdunarodnomu.html
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агресія російської федерації проти україни 
в контексті міжнародного права світової спільноти 

Порушення постійним членом ООН засадничого принципу су-
часного міжнародного права – заборони агресії та застосування 
сили – поставило на новий рівень виклики, які стоять перед між-
народною спільнотою. Міжнародне право ХХI ст., яке вважалося 
правом мирного співробітництва, знову змушене шукати відповідь 
на загрозу світової війни (чи принаймні крупного регіонального 
конфлікту). Втім, сьогодні, на відміну від часів початку та середи-
ни ХХ ст., воно це має робити з урахуванням і на базі інтересів 
світової спільноти.

Сутністю міжнародної спільноти є те, що вона включає у себе 
всю сукупність суб’єктів міжнародного права (і передусім держа-
ви, що є свідченням помилковості думок противників концепції 
світової спільноти про протиріччя між цієї спільнотою і існуванням 
міждержавної системи; остання і надалі функціонує, а держава в 
жодному разі не позбавляється статусу впливового суб’єкта між-
народного права) на основі загальних інтересів і правових ціннос-
тей (перш за все цінності людської особистості). 

Правовою основою міжнародної спільноти є міжнародне пра-
во як сукупність юридичних положень, спільних, однакових для 
усіх народів. Ця риса спільності міжнародно-правових норм для 
різних народів, їх співпадіння в країнах різних регіонів і право-
вих систем спонукала дослідників порівнювати міжнародне право 
світової спільноти початку ХХI ст. із римським jus gentium, яке 
вперше втілило у собі такі риси�. Відповідно, у цьому праві прохо-
дить перехід від позитивістсько-етатичних цінностей до лібераль- 
них.

� Domingо Rafael. Gaius, Vattel, and the New Global Law Paradigm / Rafael Domingо 
// European Journal of International Law. – �0��. – Vol. ��. – № �. – Available at 
: http://www.ejil.org/pdfs/��/�/��7�.pdf; Trinidade Cancado A.A. International Law 
for Humankind: Towards a new Jus Gentium / A.A. Trinidade Cancado. – Leiden; 
Boston : Martinus Nijhoff Publishers, �0��.
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Формування світової спільноти як системи взаємозалежних 
суспільств (інтереси яких не можуть бути задоволені, а конфлікти 
вирішені на суто партикулярному рівні) навіть з точки зору історії 
збройних конфліктів було тривалим процесом. Так війна кількох 
держав, як це неодноразово показувала історія, може перерос-
ти у глобальний конфлікт; такими, власне, стали �0-літня війна  
XVII ст. (найбільш руйнівний і великомасштабний збройний конф-
лікт у Європі до світових війн ХХ ст.�), I-ша та II-га Світові війни 
(обидві починались як класичні регіональні, навіть, двосторонні єв-
ропейські конфлікти). Це ще раз доводить існування міжнародної 
спільноти і неможливість уникнути “виходу назовні” свого регіону,  
чи розширення за межі суто двосторонніх відносин, будь-яким  
загрозливим для цієї спільноти діям (таким як агресія, анексія  
території іншої держави, та, навіть суттєві порушення прав влас-
них громадян тощо).

Агресія РФ проти України, її передумови та ідеологічний суп-
ровід не стали чимось специфічним в історії і їх можна порівняти 
з іншими більш давніми прикладами. Так, фактор втрати території 
й імперських амбіцій був також одним з вирішальних для початку 
II Світової війни (а саме – втрата Німеччиною за положеннями 
Версальського договору частин території, що розглядалась нею як 
принизливий факт). Так само і розпад СРСР породив в Росії від-
чуття приниження, втрати “споконвічних територій”, “братерських 
зв’язків”. Недаремно офіційні ідеологи цієї країни, не криючись, 
почали виправдовувати А. Гітлера в його політиці “збирача зе-
мель”, називаючи його “політиком найвищого класу”; більше того,  
вони вже знаходять паралелі між “витоками Другої світової війни 
– у жорстких умовах Версальського договору, положення якого 
принизили німецький народ, розчленили німецькі землі, наклали на 
Німеччину кабальні умови миру” та ситуацією після розпаду СРСР 
(“американці не були готові інтегрувати Росію після розпаду  
Радянського Союзу в нові економічні, військово-політичні інсти-

� Asch R.G. The ius foederis re-examined: the Peace of Westphalia and the constitution 
of the Holy Roman Empire / R.G. Asch // Peace Treaties and International Law 
in European History from the Late Middle Ages to World War One. – Ed. by  
R. Lesaffer. – Cambridge University press, �00�. – P. ��0.
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тути, але навпаки, намагались ослабити, ізолювати Росію і розжи-
тися за її рахунок”)�.

Фактично, офіційною пропагандою Росії вже досить давно го-
тувався грунт для крупного міжнародного конфлікту (“готуючись 
до важкого довготривалого переговорного процесу з Росією, слід 
передовсім подолати власні помилки і хибні уявлення щодо неї. 
Помилка перша – це переконаність у тому, що після Другої сві-
тової війни Росія вже не захоче більше встрявати в нову війну і 
не тільки світову чи регіональну, а й локальну. …Російський на-
род, починаючи з його реальної власної історії Володимиро-Суз-
дальського князівства, завжди переконували, що існують зовнішні 
та внутрішні вороги, які хочуть його поневолити. I як тільки те-
риторію цього ворога захоплювали, знищували його економічний 
і політичний лад, ворогом оголошувався інший народ і все почи-
налося спочатку аж до чергового поневолення”�). Очевидно, що 
і агресія Росії проти України �0�� р. (яка спершу проявилася у 
анексії Криму) практично відразу переросла за рамки двосторон-
нього конфлікту. Адже по-перше, було зачеплено інтереси усього 
світового суспільства, які містяться у нормах erga оmnes (міжна-
родне право розглядає агресію найтяжчим злочином проти всієї 
міжнародної спільноти і жодна подібна ситуація не може залиши-
тись у своїх двосторонніх чи партикулярних межах); а по-друге, у 
даному конфлікті задіяні дві найкрупніші держави Європи, одна з 
яких є постійним членом РБ ООН. 

За умов міжнародного права ХХI ст. міждержавні конфлік-
ти, тим більше, якщо вони потенційно можуть розростатися за 
двосторонні чи партикулярні межі, підлягають закономірнос-
тям функціонування міжнародного права міжнародної спільноти.  
Тому у зв’язку з агресією Росії проти України �0�� р. знову постає 

� Мигранян А. Наши Передоновы. – Политолог Андраник Мигранян – об одной  
лживой аналогии и ее российском стороннике / А. Мигранян [Электронный  
ресурс]. – Режим доступа : http://izvestia.ru/news/56860�#ixzz�QsuYe6SH

� Див. про це: Буткевич В.Г. Агресія Росії проти України – не тільки зухвалий 
виклик світовій спільноті / В.Г. Буткевич // Українська Революція гідності,  
агресія РФ і міжнародне право. – К. : К.I.С., �0��. – С. �60, �6�.
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“питання взаємодії держави зі світовою спільнотою”�. Адже існуючі 
спроби привести до відповідальності державу-порушницю норм між-
народного права (в даному випадку Росію) походять з міждержав-
ного розуміння МП і не враховують фактору цієї спільноти, а тому 
є неефективними. Так, зокрема, “з подібних обставин не варто очі-
кувати, що така держава (країна-порушниця – О.Б.) відмовиться 
від здійснення запланованого чи погодиться прийняти правила гри 
світової спільноти. На це слід особливо розраховувати в ситуації з 
Росією. Адже вона навіть сутність світової спільноти розуміє інак-
ше від усталеного”�. Російська міжнародно-правова доктрина завж-
ди характеризувалась етатизмом, стояла на позиціях виключно між-
державного розуміння міжнародного права, відкидаючи інших його 
суб’єктів (передусім індивіда), підносила абсолютну роль державної 
волі, фактично розглядаючи суверенну державу, як таку що має не-
обмежену владу над людиною і суспільством�.

Міжнародне право ХХI ст., будучи під впливом універсалізму, 
процесу глобалізації, прав людини і т.п., має виробити нові ме-
ханізми відповіді на порушення його норм. Як видно, це ще важко 
зробити за умов пережитків етатичного світогляду. 

За своїм характером виклик, який завдано російською агресією 
�0�� року, адресується не окремій державі (Україні), чи групі, ре-
гіону держав (тут не важливо було скоєно злочин проти одного з 
членів СНД, Ради Європи, ОБСЄ, ГУАМ, чи, навіть, ООН), а саме 
міжнародній спільноті. Адже, порушення територіальної цілісності, 
підтримка терористичних організацій, розв’язання і ведення агре-
сивної війни, порушення законів і звичаїв війни, є тими злочинами 
проти миру і людяності, які становлять собою занепокоєність всієї 
світової спільноти, метою якої є їх припинення (ст. �.�. Статуту 
ООН, Резолюція ���� ГА ООН від �� грудня �97� р. “Визначення  
 

� Буткевич В.Г. Агресія Росії проти України – не тільки зухвалий виклик світовій 
спільноті / В.Г. Буткевич // Українська Революція гідності, агресія РФ і міжна-
родне право. – К. : К.I.С., �0��. – С. �55. 
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� Моисеев А.А. Суверенитет государства в международном праве : учебное пособие 

/ А.А. Моисеев. – М. : Восток-Запад, �009. – �8� с.
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агресії”, Декларація ООН “Про принципи міжнародного права” 
�970 р. та ін.). 

I тут важливо пам’ятати, що порушення Російською Федера-
цією норм вже сучасного міжнародного права є, за “принципом 
доміно”, взаємопов’язаним, системним процесом нехтування між-
народними зобов’язаннями. Адже не можна виділити порушення 
Будапештського меморандуму �99� р. від Хельсінкського Заключ-
ного акту НБСЄ �975 р., останнього від Декларації ООН про при-
нципи мирного співіснування �970 р., її від зобов’язань за Стату-
том ООН тощо.

З агресією Росії проти України �0�� р. світова спільнота може 
стати заручником своєї ж ідеї “державний суверенітет – не абсо-
лют” і гомоцентричності. Протягом останніх десятиліть міжнарод-
не право розвивалось в напрямі визнання людини, а не держави, 
своєю основною цінністю та утвердження різноманітних правових 
механізмів на захист цієї цінності (в т.ч. встановлення “підлег-
лості” держави інтересам особистості і громадянського суспіль-
ства). За такого підходу будь-яка загроза правам людини тягне 
за собою відповідальність держави аж до обмеження її суверен-
них прав (достатньо згадати концепцію “гуманітарної інтервенції” 
або судову систему захисту прав людини в рамках Ради Європи). 
Не дивно, що сама держава і концепція абсолютного суверенітету 
відійшли на другий план. При цьому злочини проти держави, такі 
як агресія, будучи злочинами проти миру, стоять під захистом між-
народного права. 

На противагу таким підходам виникла, зокрема, концепція 
“патріациду” – знищення державності, названа за лінгвістичною 
аналогією із геноцидом. На думку її автора (С. Саяпін), під цим 
поняттям можна було б розглядати дії, спрямовані на загрозу та 
(або) знищення державності, її елементів (постійне населення, 
визначена територія, уряд та здатність вступати у зовнішні зно-
сини, – як вони викладені у Конвенції Монтевідео про права та 
обов’язки держав �9�� р.). Автор концепції вважає, що у випадку 
із політикою Росії щодо України впродовж останніх років (запе-
речення історичної державності України, існування етносу, мови, 
відмова визнати приналежність певних частин території Україні, 
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невизнання уряду, що прийшов до влади �0�� р., пряма агресія 
тощо) “мова йде не просто про агресію, як її визначено в резолю-
ції Генеральної Асамблеї ООН �97� р. про визначення агресії, – а 
саме про загрозу знищення державності. …Україна стала першою 
жертвою патріациду у новітній історії”�. 

Сутність запропонованої концепції полягає у тому, що: 
�) “державність – абсолютна цінність для будь-якої держави і 
тому гостро потребує посилення міжнародно-правового захисту”;  
�) “в чинному міжнародному праві відсутнє юридично обов’язкове 
джерело, яке б чорним по білому забороняло одній державі вчиня-
ти дії, спрямовані на міжнародно-протиправне знищення держав-
ності іншої держави”, а відтак �) необхідно розробити міжнародно-
правовий документ про заборону патріациду і покарання за нього, 
визнавши останній у якості міжнародного злочину�. 

До даної концепції виникає щонайменше декілька питань. Так, 
її сутність базується на визнанні “абсолютної цінності держав-
ності”, що як показує розвиток міжнародного права від другої по-
ловини ХХ ст., не відповідає його тенденціям. Так, відхід від ета-
тизму і суто міждержавної системи, перехід системи міжнародної 
взаємодії на основу поваги індивіда, віддання з метою його захисту 
державою низки повноважень та функцій громадянському суспіль-
ству, міжнародним (в т.ч. неурядовим) організаціям та ін. свідчать 
саме про відхід від такого “абсолюту”. Викликає сумнів також 
твердження про відсутність в міжнародному праві чітких заборон 
дій, спрямованих проти державності іншої країни. Тут, щоправ-
да, автор наголошує на рекомендаційному характері Резолюції  
ГА ООН “Про визначення агресії” та недостатності відповідних 
норм Статуту ООН як через їхнє формулювання, так і через про-
блеми в механізмі їх застосування. 

Видається, що підхід з т.зору державницьких цінностей не 
може сьогодні стримати агресію чи масштабні порушення між-
народного права без урахування стандартів світової спільноти.  

� Саяпин С. Патриацид. Преступление против Украины / С. Саяпин // Главред, 
0�.09.�0�� [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://glavcom.ua/
articles/��090.html 
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Остання також не є абсолютним гарантом проти таких дій – вона 
ще стримана багато в чому державами (особливо найбільш впли-
вовими), їй бракує іноді юридичного механізму (міжнародні стан-
дарти і м’яке право не завжди придатні до регулювання проблем, 
і не всіх проблем, а суто юридичні важелі залишаються в руках 
держав) і т.і. 

Відтак, на перший погляд саме позитивізм міг би бути вирі-
шенням загрози агресії – чітко закріплені норми, на відміну від 
міжнародно-правових стандартів та м’якого права дозволяють  
ефективніше виявити порушника, ступінь його вини та накласти 
відповідальність. Перед загрозою російської агресії все частіше лу-
нають думки, що “міжнародне право повинно бути консервативною, 
жорсткою нормативною системою. …Міжнародне право на початку 
ХХI ст. – переважно право позитивне, яке походить з узгоджен-
ня воль держав, і поведінка окремого суб’єкта міжнародного права 
(держави чи, тим більше, недержавного суб’єкта), яка протирічить 
узгодженій волі держав, вираженій у тій чи іншій діючій нормі між-
народного права, слід розглядати як порушення цієї норми”�. 

Повернення до часів класичного міжнародного права позитивіз-
му не дасть відповіді на виклики сьогодення – адже найбільшими 
порушникам міжнародного права є самі держави, більше того, най-
більш крупні з них. Досить вдало міжнародне право впоралося з 
цими порушеннями у сфері прав людини – відповідна його галузь 
ставить державу на службу індивіду і ретельно слідкує за дотри-
манням державами цієї функції.

Крім того, іншою стороною позитивізму є етатизм (а в його 
крайньому вияві – свавілля держави, що і породило агресію РФ). 
Тому позитивізм не може протистояти своїй же складовій – гіпер-
трофованому етатизму. Видається, що міжнародне громадянське 
суспільство здатне знайти розумний баланс між державними інте-
ресами, збереженням класичної цінності суверенітету, державності 
та інтересами індивіда і людства в цілому. Так, як вірно стверджує  
 

� Саяпин С. Современные вызовы международному праву / С. Саяпин [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://pravo.zakon.kz/�68�800-sovremennye-vyzovy-
mezhdunarodnomu.html
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автор концепції партріациду “протягом післявоєнних десятиліть 
міжнародне право послідовно розвивалося вздовж “гуманітар- 
ного” вектора, спрямованого на захист особистості від всевладдя 
держави, забезпечення прав і свобод особистості, збалансування їх 
з інтересами суспільства і держави. Це, без сумніву, дуже важлива 
мета, тому що держави складаються з людей, і благополуччя осо-
бистості є однією з умов стабільного розвитку будь-якої держави. 
Однак при цьому не слід забувати, що і сама держава як політична 
форма організації співжиття на певній території є надважливою 
цивілізаційною цінністю”�. Вбачається, що тут немає протиріччя 
між цінністю держави і цінністю людини (і майбутнє міжнародно-
го права полягає в закріпленні їх гармонійної взаємодії). Якщо ми  
не будемо розглядати державу як апарат влади над людиною, а як 
службу, створену для захисту людини, то і концепція “патріациду” 
набуде відповідного епосі змісту, – адже будь-яке посягання на 
таку службу розглядатиметься як посягання на людей – громадян 
відповідної держави, як зазіхання на механізм їх захисту, як зазі-
хання на гаранта прав людини (яким в ХХI ст. виступає держава). 
За такого підходу порушення територіальної цілісності, державно-
го суверенітету, акти агресії, анексії тощо (тобто злочини проти 
держави) набувають ще більш серйозного характеру. 

Це підтверджують і події в Україні: найбільш явні порушен-
ня, найбільш чіткі виклики міжнародному праву полягають саме у 
сфері прав людини, а врегулювання конфлікту більш-менш ефек-
тивно проявляється лише у діяльності організацій, спрямованих 
на захист прав людини (МККК, ОБСЄ, Рада Європи), а не суто 
міждержавних форумах (таких як ООН). 

Міжнародне громадянське суспільство виявилось більш здат-
ним протистояти агресору (наприклад, інститут економічних сан-
кцій), ніж традиційні державні структури. Навіть говорять про 
появу явища “гуманітарної фінансової інтервенції”, проявом якої 
є заморожування активів, інші фінансові санкції на порушника  
 

� Саяпин С. Современные вызовы международному праву / С. Саяпин [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://pravo.zakon.kz/�68�800-sovremennye-vyzovy-
mezhdunarodnomu.html
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міжнародно-правових зобов’язань (щоправда, цей інститут ще не 
достатньо сформований і не має чіткого об’єкта та методів)�. 

Відтак, можна погодитись з думкою, що “завершення моно-
полії держав у міжнародній правосуб’єктності і поширення та-
кої правосуб’єктності на весь міжнародний масштаб є гарантією  
проти порушень минулого, зменшенням на міжнародному рівні 
можливості пригнічень та тиранії”�. 

Виклики системі оон

У період американо-радянського протистояння ООН не впора-
лась з функціями “міжнародного арбітра” і часто лише камуфлю-
вала існуючі протиріччя і відмінності. Статут ООН розроблявся 
для регулювання відносин “біполярного” світу і запобігання холод-
ної війни (прикладом є те, що постійні члени РБ ООН визначалися 
лише серед держав переможниць в II-й Світовій війні, існування в 
Статуті понять “цивілізовані нації”, “ворожі держави” та ін.).

Багато в чому недоліки системи РБ ООН є наслідком пост-
воєнної ситуації: “п’ять постійних членів РБ ООН були обрані для 
контролю за системою як країни-переможці у II Світовій війні, не 
дивлячись на неминуче виникнення несправедливості і парадоксу 
зі зміною динаміки міжнародних відносин”�. 

Розробники Статуту втілили в ньому ще класичну, держав-
ницьку правосвідомість, яка розглядала міжнародні відносини і 
право суто як міждержавні. Можна вказати й на інші архаїзми 
Статуту (збереження поняття “цивілізовані нації”, яке “перекочу-
вало” зі старого міжнародного права; застарілість для сучасності 
переліку та кваліфікації джерел міжнародного права у ст. �8 Ста-
туту Міжнародного Суду тощо). 

� Див. про це: Criddle Evan J. Humanitarian Financial Intervention / J. Criddle Evan 
// EJIL. – �0��. – Vol. ��. – № �. – Р. 58�-6�5.

� Trinidade Cancado A.A. International Law for Humankind: Towards a new Jus 
Gentium. – Ibid. – P. �77. 

� Johnston D.M. The Historical Foundations of World Order. The Tower and the 
Arena / D.M. Johnston. – Leiden; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, �008. –  
Р. 70�.
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Не меншим парадоксом сьогодні є й існування поняття “воро-
жа держава” у Статуті ООН, як “держава, яка протягом Другої 
Світової Війни була ворогом будь-якої з держав, які підписали цей 
Статут” (п. �., ст. 5� Статуту ООН). При цьому існуючі класичні 
тлумачення Статуту також не є задовільними і не вносять ясності 
в те, чому це поняття і досі існує в Статуті: “позаяк Держава Ні-
меччина, як суб’єкт міжнародного права, не припинила свого існу-
вання ані в �9�6 році, ані потім, і НДР залишилась частиною Ні-
меччини …означає, що і сьогодні існує суб’єкт міжнародного права, 
стосовно якого може бути застосовано статус ворожої держави. 
Теоретично цей статус може бути застосовано, як до Федеративної 
Республіки, так і до колишньої НДР. …Крім Федеративної Респуб-
ліки Німеччина (та до �990 року Німецької Демократичної Респуб-
ліки) положення про ворожу державу також включає Болгарію, 
Фінляндію, Iталію, Японію, Румунію та Угорщину. …Колишня во-
рожа держава втрачає цей статус, якщо вона припиняє існувати, 
як держава. …Статус ворожої держави також втрачається після 
набуття колишньою ворожою державою членства в ООН”�. I хоча 
сьогодні статус “ворожої держави” не є більше юридично значи-
мим, поняття та термінологія зберігаються в тексті Статуту. 

Більше того, спроби поставити питання про зняття цього по-
ложення із тексту Статуту і сьогодні наражаються на спротив: 
“Об’єднана Німеччина більше не пов’язана положеннями про  
“ворожі держави”, навіть при тому, що формулювання це не  
змінене. На таку зміну годі чекати допоки не буде досягнуто між-
народного консенсусу щодо перегляду інших положень Статуту”�. 

Зокрема про недоцільність перегляду поняття “ворожі держави”  
у Статуті ООН наполягають російські вчені. Так, на їх думку, це 
мало б применшити заслуги держав-переможниць у II Світовій вій-
ні та мало чи не призвести до перегляду усієї післявоєнної системи 
відносин: “проблема адаптації (Статуту ООН – О.Б.) не зводиться 

� The Charter of the United Nations. A Commentary. – �nd ed. – Volume I. – Ed. 
By B. Simma. – Oxford University Press, �00�. – Р. 877-879. 

� Blumenwitz D. Enemy States clause in the United Nations Charter / D. Blumenwitz 
// In: R.Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law. – �99�. –  
Vol. I. – Р. 95.
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до перегляду Статуту ООН і не може бути вирішена самими лише 
змінами у Статуті. …Так само слід підійти і до проблеми виключення 
зі Статуту ООН терміну про “ворожі держави” і зняття у зв’язку з 
цим із нього повністю ст.ст. 5�, 77 і �07, які містять цей термін, що 
поставить цю проблему дещо в іншу площину. Вважається з між-
народно-правової і політичної точки зору невиправданим, зокрема,  
виключити ст. �07, яка авторитетно підтверджує юридичну силу 
дій, які було здійснено чи санкціоновано в результаті Другої 
світової війни і пов’язаних з вирішенням цілої низки питань, у 
тому числі територіальних, а також не перешкоджає таким діям.  
Зрозуміло, що намагання зняти ст. �07 мали б далекі юридичні і 
політичні наслідки, як для системи міжнародних договорів і угод, 
що склалась на основі Статуту ООН, так і для самого Статуту 
ООН. Вони можуть призвести до виникнення розбіжностей і ство-
рення обстановки конфронтації, що може підірвати процес відрод-
ження ООН, який розпочався і не буде слугувати жодній корисній 
меті”�. Вочевидь таку позицію можна пояснити небажанням від-
мовитись від свідомості “холодної війни” і прагненням зберегти її 
ідеологію у міжнародних зносинах. 

Не менше протиріч виникає у Статуті ООН і між ст. ��  
(наявність постійних членів РБ ООН, які мають пріоритет у вирі-
шенні міжнародних проблем) та ст. � (повага принципу рівноправ’я) 
щодо питання рівності держав в міжнародному праві. 

Питання “миролюбності” як критерію набуття членства 
в ООН (ст. �(�)) також стикається з проблемою тлумачення.  
Невизначеність з цим поняттям і заідеологізованість цього тер-
міну швидко призвели до фактичної відмови від такого критерію 
і до автоматичного прийняття в ООН при наявності інших кри-
теріїв суб’єкта міжнародного права та дотриманні процедурних  
вимог.

Можна вказати і на низку інших положень Статуту ООН, в 
яких чітко простежуються пережитки “холодної війни”.

� Международное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специаль-
ности «Юриспруденция». – М. : Изд-во «Омега-Л», �0��. – С. 700.
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Перспективи розвитку міжнародного права

Втім, не слід перебільшувати, як роль кризових явищ в між-
народному праві, так і зводити розвиток цієї системи виключно до 
її мирної еволюції. ХХI століття почалося для міжнародного права 
з суттєвих викликів. Агресія Росії проти України стала одним із 
таких викликів. Причому він розкрив як проблеми міжнародно-
го правотворення і правозастосування (зокрема, проблеми функ-
ціонування ООН і її реформування, здатність держав забезпечити 
міжнародний правопорядок, роль у цьому міжнародної спільноти 
тощо), так і теорії, науки, навчальної дисципліни (так, у правовій 
доктрині знову, як і понад два століття тому, ставиться питання 
про саме існування міжнародного права). 

Однак, це не є свідченням слабкості міжнародного права  
або його неефективності. А те, чи ми є сьогодні свідками почат-
ку нової епохи в цьому праві або його “перехідного” характеру 
до нової епохи – покаже історія. Найбільш серйозні і, здавало-
ся б, фатальні події в міжнародних відносинах призводили до но-
вих витків у розвитку і прогресі міжнародного права; так, вони 
символізували собою зміну епох цього права, але останнє вихо-
дило з них оновленим, адаптованим до нових суспільних реалій і  
відносин. 

Найбільш масштабний конфлікт у Європі, який за поширен-
ням, жертвами і руйнаціями порівняний тільки з I-ю та II-ю сві-
товими війнами – �0-літня війна – призвів до утворення нової  
Вестфальської системи міжнародного права, подолання серед-
ньовічних правових архаїзмів і встановлення його класичної епохи, 
яка, зрештою, зробила можливим і сучасне універсальне міжна-
родне право. Наслідком II-ї Світової війни, яка нанесла нищівний 
удар по життєвих інтересах і правах людини і цілих народів, став 
безпрецедентний прогрес цього права, його кодифікація за усі-
ма галузями, укладання міжнародних договорів по усім аспектам  
прав людини і, врешті, перетворення усієї системи на гомоцент-
ричну, її перехід від державницьких цінностей до цінності людини, 
світової спільноти. 

I. Проблеми теорiї мiжнародного права
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Агресії постійного члена РБ ООН Росії вже у ХХI ст. ставлять 
це право перед проблемою вироблення нових механізмів запобіган-
ня сваволі держави на міжнародній арені. 

Міжнародний правопорядок, що став враховувати фактор між-
народної спільноти має виробити і нові принципи правотворення 
(міжнародні стандарти, м’яке право) і правозастосування, рефор-
мувати свої основні інституційні механізми на основі повного від-
ходу від ідеології і принципів “холодної війни”.

О.В. Буткевич
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�.�. антроПоЦентризМ як категорiя 
    Мiжнародного ПраВа Мiжнародного 
    сПiВтоВаристВа

    А.I. Дмитрієв* �

Генеральний секретар ООН Кофі А. Аннан у доповіді на  
“Саміті тисячоліття” стверджував, що “Генеральна Асамблея скли-
кала цю зустріч глав держав і урядів, щоб розглянути роль Органі-
зації Об’єднаних Націй у XXI ст. Ця подія і предмет обговорення 
вимагають, щоб ми відволіклися від подій сьогодення і ширшим, з 
перспективою, поглядом розглянули становище у світі і ті складні 
завдання, що постають перед нашою Організацією”�.�

Поставлені на саміті завдання мають формувати нові ідеї, кон-
цептуальні підходи та принципи, що складають відповідний інстру-
ментарій міжнародно-правового регулювання сучасних міжнарод-
них відносин.

Зазначене завдання обумовлене тим, що зростання темпів 
міжнародного життя та розвиток організуючої функції держав у 
міжнародній сфері обумовлюють необхідність наукового прогнозу 
як сполучного елемента при визначенні курсу та реалізації міжна-
родної діяльності держав.

Прогноз є невід’ємною функцією юридичної науки, завершаль-
ним етапом наукового дослідження, причому, на думку багатьох 
учених, обов’язковим, якщо це стосується розвитку теорії права.  
Вдосконалення юридичної науки відбувається з посиленням її  
прогностичної функції.

Прогнозування має також велике прикладне значення у прак-
тиці нормотворення. Воно сприяє вибору оптимального варіанта 
при обґрунтуванні плану, програми, проекту тощо.

*� Дмитрієв Анатолій Iванович, доктор юридичних наук, професор, заслужений 
юрист України.

�� Кофі А. Ми, народи: роль Організації Об’єднаних Націй у ХХI столітті /  
А. Кофі ; Представництво ООН в Україні, �000. – С. 7.
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Прогнозувати вироблення нових норм і принципів міжнарод- 
ного права можна, спираючись на каузальну залежність нової 
норми від причини, якою є “позиція держави з окремих напрямів 
реалізації концепції її зовнішньої політики”. Тому метод такого 
міжнародно-правового прогнозування слід вважати каузальним,  
а отриманий за його допомогою міжнародно-правовий прогноз слід 
віднести до різновиду каузальних, що доведено нами в публіка-
ціях�.

В умовах універсального міжнародного права і процесів гло-
балізації суспільства прогнозування у сфері міжнародного права 
може бути успішним лише за умови, якщо воно відповідатиме ці-
лям соціального розвитку, закріпленим у Статуті ООН від імені 
“Народів Об’єднаних націй”. Саме Народи ООН рішуче налашто-
вані: “сприяти соціальному прогресу і покращенню умов жит-
тя при більшій свободі”, “використовувати міжнародний апарат 
для сприяння економічному і соціальному прогресу всіх народів”�  
тощо. Це потребує, з огляду на теорію міжнародно-правового про-
гнозування, відповідних наукових орієнтирів на подальший розви-
ток підходів до вивчення міжнародного права в контексті соціаль-
них відносин, тобто “міжнародного права міжнародного співтова-
риства”.

Одним із таких орієнтирів, на нашу думку, є категорія антро-
поцентризму в міжнародному праві. Антропоцентризм, як стала 
сформована в процесі підготовки Статуту ООН категорія, може 
бути виконана в теорії міжнародних відносин та міжнародного 
права для розкриття внутрішнього змісту суспільних і правових 
явищ.

Defіnіtіo:  антропоцентризм – це міжнародно-правова кате-
горія, яка характеризує процес розміщення в центрі міжнародних 
відносин не окремої людини, а людських спільнот.

� Див.: Дмитрієв А.I. Міжнародно-правове прогнозування: теоретико-методологічний 
підхід до аналізу / А.I. Дмитрієв // Модернізація правових засад Європейської 
та Євразійської інтеграційних стратегій України. Збірник наукових праць /  
За заг. ред. В.I. Короля. – К. : НДI ППП імені Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 
�0��. – С. �0–�8.

� Действующее международное право : в � т. Т. �. – М., �996. – С. 8.
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У Статуті ООН за допомогою даної категорії визначені до-
говірні сторони універсальної міжнародної організації – “народи 
Об’єднаних націй”. Таким чином можна говорити про категорію 
антропоцентризму як загального (універсального) міжнародного 
права, так і галузевих його сфер.

Зазначена категорія антропоцентризму розкриває внутрішній 
зміст “міжнародного права міжнародного співтовариства”, яке 
знайшло своє закріплення в міжнародному праві, у тому числі – в 
універсальному. 

Достатньо згадати Віденську конвенцію про право міжнарод-
них договорів �969 р. Стаття 5� даної Конвенції дає визначення  
імперативної норми (jus cogens) у такий спосіб: “імперативна  
норма загального міжнародного права є нормою, що приймається 
і визнається міжнародним співтовариством держав”. Тобто міжна-
родне співтовариство визначене як “співтовариство держав”. 

Це сприймається і окремими правовими системами. Наприклад,  
преамбула Конституції Російської Федерації свідчить, що “народ 
Росії прийняв Конституцію, усвідомлюючи себе частиною міжна-
родного співтовариства”.

Таким чином, у Віденській конвенції йдеться не про “суму дер-
жав”, а про соціально-політичне утворення в рамках універсаль-
ного міжнародно-правового акта, яке має також юридичні якості, 
зокрема право приймати та змінювати імперативні норми міжна-
родного права. Таким чином, категорія “міжнародне співтоварис-
тво” є дуже близьким соціології міжнародного права.

Це підтверджується й іншими джерелами міжнародного пра-
ва, в яких дедалі частіше згадується категорія “людство”. Так, в 
Конвенції ООН з морського права (�98� р.) зазначено, що “ресур-
си світового океану належать усьому людству”. А в Договорі про 
принципи діяльності держав у дослідженні і використанні косміч-
ного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла (�967 p.), 
космічний простір визнається “надбанням людства”.

Таким чином, вже почався процес формування міжнародного 
права, яке за власною соціальною природою, змістом та механіз-
мами дії слід вважати “міжнародним правом міжнародного спів-
товариства” (jus inter gentes communis). А прогнозування його 
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розвитку має бути більш соціально орієнтованим, як того вимагає 
Статут ООН.

Слід зауважити, що категорія антропоцентризму суттєво 
відрізняється від категорії “гомоцентризму”, яка застосовується 
в окремих доктринальних дослідженнях�. Але категорія гомоцент-
ризму, на нашу думку, віддзеркалює відповідні доктрини універ-
сального міжнародного права та внутрішній зміст галузей міжна-
родного права прав людини, міжнародного гуманітарного права 
тощо. На відміну від відносно молодої за часом категорії гомоцент-
ризму, антропоцентричні погляди мають тисячолітню історію.

Яскравим прикладом цього слугує історична сторінка зарод-
ження галузі міжнародного канонічного права�, яка визначалася 
нами як така, що регулює унікальний комплекс взаємозв’язаних 
міжнародних відносин: світських та канонічних. Потреба виділення 
цивілізаційно значимих міжнародних світсько-канонічних відносин 
була також доведена автором у статейній публікації “Вестфальсь-
кий мир �6�8 року як галузева основа міжнародного канонічного 
права”� після вселенського святкування у вересні �0�� р. христи-
янською спільнотою �700-ліття публікації в Мілані едикту імперато-
ра Константина I Великого о легітимізації християнства в Римській 
імперії. Даний едикт (формальний антропоцентричний акт норма-
тивного характеру для всіх народів імперії) був першим в історії 
європейських народів міжнародним світсько-канонічним актом.

З теоретико-правової точки зору основою та передумовою пра-
вогенезу Міланського едикту виступив той соціальний досвід по-
чатку IV ст. в Римській імперії, який стихійно акумулювався у 
вигляді протиріч язичників та християн. Протиріччя, які набува-
ли характеру повторів, сформували умови для їх антропоцентрич-

� Див.: Зубар I.В. Розвиток універсального міжнародного права та його регіональ-
них підсистем на сучасному етапі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук / I.В. Зубар. – С. 5, ��.

� Див.: Дмитриев А.И. Международное каноническое право: возникновение, разви-
тие и основы теории : монография / А.И. Дмитриев. – Одесса : Феникс, �0�5. –  
��8 с. (Серия «Международное право»).

� Дмитрієв А.I. Вестфальський мир �6�8 року як галузева основа міжнародного 
канонічного права // Український часопис міжнародного права. – № �. – �0��. –  
С. 9–�5.
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ної нормативізації шляхом видання імператорського едикту, який 
утворив підвалини легітимізації християнства. Саме необхідність 
ефективного функціонування едиктних норм обумовила потребу 
в їх “санкціонуванні державою”, підтримка і захист якої надава-
ли праву народів (jus gentium) характеру повноцінної дійсності і 
загальнообов’язковості.

Міланський едикт Константина I Великого власним феноменом 
синергійного дуалізму християнізації надав людській цивілізації то 
нове найвище право, яке шляхом інкорпорації в право народів (jus 
gentium) утворило орієнтири, непорушність яких стала запорукою 
сталого розвитку людства. Таке найвище духовне право народів 
можна визначити як jus gentiom canonicus, тобто створене (як 
синергійний результат міжнародних світсько-канонічних відносин) 
невід’ємне християнське право народів на вільне віросповідання і 
пов’язане з ним міжнародне спілкування, яке покликане супровод-
жувати цивілізаційний розвиток людства.

У �95 р. середземноморська імперія розкололася на дві дер-
жави: Західну Римську імперію та Східну Римську імперію (Візан-
тію) зі столицями, відповідно, в Римі та Константинополі, народи 
яких під впливом антропоцентричного нормативного акту стали 
правонаступниками християнської традиції.

Таким чином можна вважати доведеним, що Міланський едикт 
��� р. Константина I Великого належить до категорії антропоцент-
ричних міжнародно-правових актів, розвиток яких супроводжував 
еволюцію універсалізму в регулюванні міжнародних відносин сто-
совно націй і народів. Прикладами такого розвитку є наступне. 

988 р. імператор Візантії Василь звернувся до князя Київської 
Руси Володимира з проханням надати військову допомогу в про-
тистоянні з Болгарією, яка володіла на той час значним військовим 
потенціалом. Володимир погодився, але зі свого боку витребував 
від імператора згоди на одруження з його сестрою Анною.

Володимир особисто очолив військовий похід і відвоював у ха-
зарів важливий візантійський форпост в Криму – Херсонес. Саме 
туди імператор Василь направив свою сестру Анну у супроводі 
великої світи, у складі якої було багато духовенства. В Херсонесі 
відбулися весільні свята, в процесі яких Володимир прийняв хрис-
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тиянство. За свідченням літопису хрещення князя Володимира від-
булося в церкві св. Василя в Херсонесі.

Після повернення Херсонеса на той історичний час під юрис-
дикцію Візантії Володимир і Анна відправилися до Києва у суп-
роводі духовенства (митрополитів та єпископів для здійснення 
антропоцентричного акту – хрещення народу Київської Руси). 
Християнство за волевиявленням князя Володимира ставало де-
ржавною релігією. Особливістю було лише те, що хрещення са-
мого князя Володимира відбулося за допомогою і за міжнародною 
організаційною підтримкою світської влади Візантії�.

Другий приклад. Відомо що, норми Оснабрюцького та Мюн-
стерського договорів, як складових Вестфальського миру, сут-
тєво сприяли розвитку, зокрема, інститутів міжнародно-право-
вого визнання та відповідальності, становлення мирних способів 
розв’язання міжнародних спорів та гарантій дотримання і вико-
нання міжнародних договорів тощо. Але з позицій розуміння су-
часної системи міжнародного права можна також стверджувати, що  
Вестфальський мир �6�8 р. суттєво розвинув підвалини нової галузі 
міжнародного права, яку сьогодні визначають як міжнародне ка-
нонічне право, що регулює унікальний комплекс взаємопов’язаних 
міжнародних відносин: світських та канонічних.

Iмперські станові збори (рейхстаг) Священної Римської імпе-
рії, що відбувалися у м. Аугсбурзі 5–�5 лютого �555 р., затверди-
ли об’ємний правовий документ імперського характеру, що містив 
��� статті. Серед цієї маси статей і параграфів ті визначення, які 
вже сучасники �555 р. охрестили “релігійним миром”, становили 
невелику частку – лише �8 статей�. Але незважаючи на формаль-
ну спробу встановити в імперії рівність та мир між католиками та 
протестантськими течіями, в імперії продовжувалося релігійне про-
тистояння, яке призвело до Тридцятилітньої війни �6�8–�6�8 pp.  
в Європі. Причиною того було jus reformandi – право реформації,  
 

� Див.: Международное каноническое право: возникновение, развитие и основы 
теории… – С. 79–80.

� Дмитрієв А.I. Вестфальський мир �6�8 року і сучасне міжнародне право :  
монографія / А.I. Дмитрієв. – К., �00�. – С. ��–��.
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яке відповідало правилу, що склалося до початку XVII ст.: “cuius 
regio, eius religio” (чия земля, того і віра). 

Але лише після того, як Аугсбурзький релігійний мир був за-
тверджений в текстах Оснабрюцького та Мюнстерського мирних 
договорів �6�8 р., він уже на міжнародному рівні став ушановува-
тися в усіх країнах Європи. Так, в параграфі � ст. V Оснабрюць-
кого мирного договору зафіксовано, що Аугсбурзький релігійний 
мир “має вважатися достеменним тлумаченням згаданого миру і 
братися до уваги як судами, так і іншими установами”�. Таким 
чином для народів усього Старого світу стали антропоцентричним 
шляхом легітимними дві конфесії – католицизм і лютеранство.

Або наступний факт. Так, під час міжнародного правопоряд-
ку (�8�5–�9�9 pp.), а саме �� (�6) вересня �8�5 р., Росією, Авст-
рією та Пруссією було підписано Акт Священного союзу. Саме 
в його прийнятті деякі юристи-міжнародники вбачають розвиток 
принципу легітимізму, запропонованого Талейраном. Він зводився 
до того, що будь-яке легітимне (тобто законне) право мас стати 
священним�.

Акт Священного союзу складався всього із трьох статей, 
однак його міжнародно-правове значення важко переоцінити.  
У преамбулі цього документа знаходимо мету, якої прагнуть до-
сягти три країни, укладаючи відповідний документ, – це послуго-
вування при управлінні своїми державами та в політичних відноси-
нах з іншими країнами виключно заповідями віри, любові, правди 
і миру. Отже, виходячи із такого формулювання, при вирішенні 
справ на міжнародній арені Росія, Австрія і Пруссія визнавали 
пріоритетом саме християнсько-моральні канони.

Аналіз змісту Акта Священного союзу підтверджує намір трь-
ох великих держав утверджувати створений Віденським конгресом 
міжнародний правопорядок на засадах релігії. В ст. � наведеного 
документа зазначається: “Відповідно до слів священних писань, за 

� Дмитрієв А.I. Вестфальський мир �6�8 року і сучасне міжнародне право :  
монографія / А.I. Дмитрієв. – К., �00�. – С. ��7–��8.

� Див.: Аношина Н.-Т.Ю. Головний акт Віденського конгресу �8�5 року як ос-
нова міжнародного правопорядку ХIХ – початку ХХ століття : монографія /  
Н.-Т Ю. Аношина ; за наук. ред. А.I. Дмитрієва. – Одеса : Фенікс, �0��. – С. 55.
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якими всі люди є братами, три монархи, які укладають цей договір, 
будуть об’єднані узами дійсного та нерозривного братерства, і, 
вважаючи себе єдиноземцями, вони в кожному випадку і всюди 
надаватимуть один одному допомогу...”. Отже, врегулювання будь-
яких питань між Росією, Австрією та Пруссією мало відбуватися 
передусім на основі християнських заповідей, що було не зовсім 
звичним для тієї епохи.

В ідеї Священного союзу вбачали можливість створення но-
вого політичного права, характерною ознакою якого мало стати 
міждержавне християнське об’єднання.

Акт Священного союзу намагався принести в Європу нову 
істину, нове розуміння того, на чому ґрунтується благополуччя 
народів. Важливим є те, що це була спроба об’єднати не прос-
то християнські народи, а й держави з різними віросповіданнями.  
Стаття � Акта від �� (�6) вересня �8�5 р. слугує доказом цього,  
оскільки відповідно до неї Росія, Австрія, Пруссія закликали  
приєднатися до Священного союзу всі держави, які визнають свя-
щенні правила такого союзу та переконані, що ці істини є необ-
хідними для блага людства. В результаті майже вся Європа, за 
винятком Туреччини як нехристиянської країни та Англії, що від-
мовилася від такого об’єднання з політичних мотивів, прийняли на 
себе зобов’язання згідно зазначеного Акта. Відповідна консоліда-
ція в рамках Священного союзу стала вагомим антропоцентричним 
кроком на шляху до осмислення європейської спільності. 

Відповідне місце в галузі міжнародного канонічного права як 
антропоцентричного регулятора специфічних світсько-канонічних 
відносин займає діяльність державоподібного утворення, держави-
міста Ватикану як центру римсько-католицької церкви з ��77 р.  
В рамках концепції, що пропонується в нашому дослідженні,  
масив канонічних норм, які належать до сфери регулювання Вати-
кану, слід віднести до окремого католицького інституту міжнарод-
ного канонічного права.

Як відомо, відносини між Ватиканом та італійським урядом 
врегульовані Латеранськими договорами �9�9 р., які згодом були 
замінені конкордатом від �8 лютого �98� р. За традицією, що скла-
лася, Ватикан користується окремими правами суб’єкта міжна-

А.I. Дмитрієв
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родного права, зокрема правом укладання міжнародних договорів 
тощо�. 

Ватикан підтримує дипломатичні стосунки з майже 80 країна-
ми світу, які здійснюються через нунціїв, пронунціїв, інтернунціїв 
та легатів. З окремими державами Ватикан укладає спеціальні уго-
ди – конкордати (на що зверталася увага вище). Зовнішньополі-
тичною діяльністю Ватикану відає Рада по справах церкви, яку 
очолює секретар. Ватикан має спеціального спостерігача в ООН 
та бере участь у діяльності окремих її організацій.

Ватикан, маючи суттєвий досвід застосування категорії антро-
поцентризму в міжнародних відносинах, брав участь у підготовці 
та роботі Наради з безпеки та співробітництва в Європі �975 р. 
Це допомогло Ватикану бути також одним із фундаторів розробки 
та застосування категорії гомоцентризму в питаннях прав людини 
у міжнародному праві.

Таким чином, виділяючи категорію антропоцентризму в теоре-
тичному осмисленні міжнародного права міжнародного співтова-
риства, можна стверджувати, що в умовах глобалізації антропо-
центризм має ставати все більш важливим чинником людяності, 
коли проявляються тенденції підміни даної категорії зайвим адмі- 
ніструванням та маніпулюванням думками населення країн при 
розробці чиновниками позицій зовнішньополітичного відомства  
держави з окремих питань міжнародних відносин.

Як intermezzo, слід згадати, що в даній публікації нами були 
використані приклади з історико-правових фактів лише католиць-
кого та православного інститутів міжнародного канонічного права. 
Дослідницька ініціатива може скористатися й прикладами інших 
галузевих інститутів міжнародного канонічного права (іудейсько-
го, мусульманського, буддійського).

� Дипломатический словарь : в � т. Т. �. – М., �98�. – С. �7�.
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�.�. ПринЦиПи Мiжнародного ПраВа
    як категорiя Мiжнародного ПраВа

    С.М. Перепьолкін* �

Принципам міжнародного права відводиться важливе місце у 
міжнародному праві. Вони є засобом подолання прогалин у міжна-
родному праві та первинним елементом його системи, якому повин-
ні підпорядковуватися усі інші її елементи, зокрема норми міжна-
родного права. Проте, незважаючи на основоположну для міжна-
родного права роль та важливість, якими його дослідники наділя-
ють принципи міжнародного права, доводиться констатувати, що 
у науці міжнародного права нині відсутні самостійні комплексні 
дослідження на відповідну тематику. Окремі аспекти дослідження 
юридичної природи принципів міжнародного права знайшли відоб-
раження у працях багатьох радянських, українських та зарубіж-
них учених, серед яких: Л.П. Ануфрієва, Р.Л. Бобров, Я. Браунлі,  
М.В. Буроменський, В.Г. Буткевич, В.А. Василенко, Л.Н. Гален- 
ська, В.Н. Денисов, В.I. Євінтов, В.М. Карташов, Г. Кельзен,  
В.М. Корецький, Дж. Кроуфорд, Т. Лоуренс, I.I. Лукашук, 
Ш. Мерфі, П. Ретер, A. Рів’є, Ш. Руссо, Г.I. Тункін, М.О. Ушаков, 
С. Хелл, С.В. Черниченко та багато інших. 

Огляд наукової і навчальної літератури з міжнародного права 
свідчить про фрагментарність висвітлення зазначеної проблема-
тики, відсутність єдності у поглядах юристів-міжнародників щодо 
розуміння змісту поняття “принципи міжнародного права”, генези 
принципів міжнародного права, визначення їх видів та форм іс-
нування, встановлення співвідношення з нормами міжнародного 
права тощо. Дискусійним, на нашу думку, слід вважати також  
питання інтерпретації терміна “принцип” через слово “норма”,  

*� Перепьолкін Сергій Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент, старший 
викладач кафедри теорії та історії держави і права Дніпропетровського держав-
ного університету внутрішніх справ.
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бо ж за умови їх ототожнення втрачається сенс самостійного  
існування таких термінів, як “принципи міжнародного права” та 
“норми міжнародного права”.

Встановлення розмежування між цими термінами, незважаючи 
на понятійну близькість, є важливим та необхідним як для теорії 
міжнародного права, так і для практики правозастосування, адже 
дотепер для багатьох представників сучасної доктрини міжнарод-
ного права нормативний характер принципів міжнародного права 
визнається беззаперечним. Зокрема, на думку I.I. Лукашука, при-
нципи міжнародного права – це узагальнені норми, що відобража-
ють характерні риси, а також головний зміст міжнародного права і 
мають вищу юридичну силу�. С.В. Черниченко під принципами між-
народного права пропонує розуміти загальновизнані норми міжна-
родного права найбільш загального характеру, які, в основному 
мають імперативний характер та містять зобов’язання erga omnes, 
тобто зобов’язання стосовно всіх і кожного з членів міждержавного 
співтовариства�. М.Ю. Черкес вказував на те, що загальновизнані 
принципи і загальновизнані норми – поняття, що збігаються, нез-
важаючи на спроби встановити між ними відмінності�. Будь-який  
принцип є загальновизнаною нормою міжнародного права, але не 
кожна загальновизнана норма є загальновизнаним принципом між-
народного права, підкреслював Б.Л. Зимненко�.

Iстотно вплинули на формування позиції визнання за принци-
пами міжнародного права статусу міжнародно-правових норм пра-
ці різних представників доктрини міжнародного права, зокрема 

� Лукашук И.И. Международное право. Общая часть [Текст] : учеб. для студ. 
юрид. ф-тов и вузов / И.И. Лукашук ; Рос. акад. наук ; Ин-т государства и пра-
ва ; Академ. правовой ун-т. – �-е изд., перераб. и доп. – М. : Волтерс Клувер, 
�007. – С. �56. 

� Международное право [Teкст] : учеб. для студ. вузов / Ашавский Б.М.,  
Бирюков М.М., Бордунов В.Д. и др. ; под ред. А.А. Ковалева, С.В. Черниченко. –  
М. : Изд-во ОМЕГА-Л, �006.  – С. 60. 

� Черкес М.Е. Международное право [Teкст] : учеб. пособие / М.Е. Черкес. – Х. :  
«Одиссей», �006. – С. 56.

� Зимненко, Б.Л. Международное право и правовая система Российской Федерации 
[Текст] : монография / Б.Л. Зимненко. – М. : Рос. акад. правосудия : СТАТУТ, 
�006. – С. ���.
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й радянської, які: стверджували, що чіткого розмежування між 
принципами та нормами міжнародного права не існує, бо доктри-
на міжнародного права і практика держав виходять з того, що 
принципами міжнародного права є норми, які відрізняються від 
інших норм міжнародного права лише тим, що мають, як правило, 
більш загальний характер і зачіпають головні питання міжнарод-
них відносин�; відносили основні та спеціальні галузеві принципи  
міжнародного права до загальних норм міжнародного права�;  
наголошували на тому, що принципи міжнародного права є нор-
мами універсального характеру, що охоплюють усі сфери міжна-
родних відносин та володіють загальним (глобальним) імператив-
ним характером. Усі “пересічні” міжнародно-правові норми по-
винні перебувати у повній відповідності з основними принципами.  
Принципи належать до числа норм jus cogens�.

На підтвердження правильності сформованого підходу проф. 
I.I. Лукашук, наприклад, посилався на практику вживання терміна 
“принципи міжнародного права” у розумінні найбільш загальних 
норм міжнародного права, у рішеннях Постійної палати міжнарод-
ного правосуддя у справі “Лотос” від 7 вересня �9�7 р. та Міжна-
родного Суду Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН) у справі 
між США та Канадою стосовно делімітації кордону у затоці Мен 
від �� жовтня �98� р.� 

Так, у рішенні від 7 вересня �9�7 р. Постійна палата міжна-
родного правосуддя вирішила, що вислів “принципи міжнародного 
права”, як він звичайно вживається, може означати лише міжна- 
 

� Международное право [Teкст] : учебник / Верещетин В.С., Виноградов С.В., 
Игнатенко Г.В. и др. ; под ред. Г.И. Тункина. – М. : Юрид. лит., �98�. –  
С. 60.

� Гавердовский А.С. Имплементация норм международного права [Teкст] : моно-
графия / А.С. Гавердовский. – К. : Выща шк., �980. – С. ��.

� Международное право [Teкст] : учеб. для вузов / Баскин Ю.Я., Игнатенко Г.В., 
Клюев В.Н. и др. ; под ред. Г.В. Игнатенко и Д.Д. Остапенко. – М. : Высш. 
шк., �978. – С. 6�–6�.

� Курс международного права [Teкст] : в 7 т. Т. � : Основные принципы между-
народного права / Игнатенко Г.В., Карташкин В.А., Клименко Б.М. и др. ; отв. 
ред. И.И. Лукашук. – М. : Наука, �989. – С. 5, 6.
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родне право, як воно застосовується між всіма націями, що нале-
жать до співтовариства держав�. 

У такий спосіб, уважає проф. В.Н. Денисов: “Постійна палата 
міжнародного правосуддя у справі “The Lotus” (�9�7) ототожнила 
принципи міжнародного права з “принципами, що є чинними між 
незалежними націями”, і, отже, з нормами універсального міжна-
родного права.”�

Стосовно іншого рішення, прийнятого Міжнародним Судом 
ООН �� жовтня �98� р., то у його змісті було закріплено наступне:  
“сполучення термінів “норми” і “принципи” являє собою викорис- 
тання подвійного позначення для вираження однієї і тієї ж ідеї ...,  
вживання терміна “принципи” може бути виправдано в силу їх 
більш загального і більш фундаментального характеру” �.

В якості додаткового аргументу, проф. I.I. Лукашук наводив 
приклади використання у різному значенні терміну “принцип” 
в резолюціях ООН, аналіз яких було здійснено представником  
Iнституту міжнародного права Кш. Скубішевським, а саме:  
�) як правовий або як не правовий принцип; �) як норма вищого 
чи найвищого порядку; �) як норма, що породжує більш конкретні 
правила; �) як норма, важлива для цілей резолюції; 5) як ціль, якої 
необхідно досягнути, як вимога до юридичної чи іншої політики;  
6) як правила або стандарти тлумачення �. При цьому, він зазна-
чав, що аналогічним чином термін “принцип” використовується і в 
міжнародних договорах.

� Case of the S.S. «Lotus». Judgement № 9. 7 Septembre �9�7 // Publications of 
the Permanent Court of International Justice. Series A. – № �0, �9�7. – P. �6, �7.

� Юридична енциклопедія [Teкст] : у 6 т. Т. 5 : П–С / Редкол. : Ю.С. Шемшученко 
(голова редкол.) та ін. – К. : Укр. енцикл., �00�. – C. ��6.

� Case concerning Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area, 
Judgment �� October �98� // International Court of Justice, Reports. – �98�. –  
P. �88–�90; Gaja G. Enhancing the Rule of Law through the International Court of 
Justice [Text] / ed. by J.G. Stoutenburg. – Leiden ; Boston : Brill Nijhoff, �0��. –  
P. ���.

� The elaboration of general multilateral conventions and of non-contractual 
instruments having a normative function or objective // Annuaire de l’Institut de 
Droit International. – �986. – Vol. 6�. – Т. �. – P. �6�.
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У підсумку, проф. I.I. Лукашук стверджував, що при строго 
юридичному підході в міжнародній практиці під принципами між-
народного права у більшості випадків розуміються його норми 
більш важливого та більш загального характеру�.

Разом з тим, ототожнючи у більшості випадків принципи між-
народного права з нормами міжнародного права, проф. I.I. Лука-
шук наполягав на необхідності пам’ятати й про інше розуміння 
принципів у міжнародній практиці. На нашу думку, мова йшла 
про існування поряд із принципами-нормами й принципів-ідей.  
З цього приводу автор писав наступне: “Як і принципи-норми, 
принципи-ідеї являють собою концентроване відображення дій-
сності. З одного боку, вони узагальнюють знання про природу 
системи міжнародних відносин, її функціонування та розвиток, з  
іншого, – виражають вироблений відповідно до потреб системи 
ідеал, який виступає як мета співробітництва держав. Принципи-
ідеї і принципи-норми закріплюють уявлення про належну орга- 
нізацію міжнародних відносин і відповідну поведінку держав,  
фіксують образ того, до чого треба прагнути. Відтак, принципи-ідеї 
безпосередньо впливають на міжнародні відносини ідеологічно. На 
відміну від принципів-норм, юридичну дію вони набувають лише 
через норми права”�.

Нормативний характер принципів міжнародного права від-
стоювали й інші представники доктрини міжнародного права. 
Однак основна увага більшості з них була зосереджена на вив-
ченні правової сутності так званих “основних принципів міжна-
родного права”, перелік та зміст яких отримали свого закріплен-
ня у Статуті ООН від �6 червня �9�5 р., Декларації про прин-
ципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та 
співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН від  
�� жовтня �970 р., Гельсінському Заключному акті Наради з без-
пеки та співробітництва у Європі від � серпня �975 р. та багатьох 
інших міжнародно-правових актах. 

� Лукашук И.И. Нормы международного права в международной нормативной сис-
теме [Teкст] : монография / И.И. Лукашук. – М. : Изд-во «Спарк», �997. –  
C. 9�.

� Там само. – C. 86.
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Представниками радянської доктрини міжнародного права, з 
метою проведення більш детального аналізу поняття та системи 
основних принципів сучасного міжнародного права, було підготов-
лено навіть окремий том багатотомного видання “Курс міжнарод-
ного права в 7-ми томах”. – Том �. На сторінках останнього, ос-
новні принципи було запропоновано розглядати як особливу ка-
тегорію принципів міжнародного права, яка відрізняється від усіх 
інших принципів-ідей та принципів-норм міжнародного права най-
більш загального характеру (наприклад, принцип дипломатичної 
недоторканності), та розуміти як історично обумовленні основопо-
ложні загальновизнані норми, що виражають головний зміст між-
народного права, його характерні риси та наділені вищою, імпера-
тивною юридичною силою�. 

Не втратив актуальності розроблений за радянських часів 
підхід до інтерпретації основних принципів міжнародного права і 
для багатьох представників сучасної української доктрини міжна-
родного права. Проте, як зазначає проф. В.Г. Буткевич, незважа-
ючи на те, що: “за кількістю наукових досліджень, присвячених 
цій проблемі (а це десятки монографій і сотні наукових статей),  
вітчизняні вчені тримали першість у науці міжнародного права, 
слід визнати, що при з’ясуванні сутності основних принципів між-
народного права ми просунулися недалеко”. “На сьогодні, – вка-
зує автор, – навіть не вироблено сталого поняття основних при-
нципів міжнародного права”�.

Не встановлено на сьогодні й жодного абсолютного правила, 
стосовно того як відрізнити основні принципи міжнародного пра-
ва від інших його принципів, наголошує проф. В.Н. Денисов. Під  
принципами міжнародного права учений пропонує розуміти  
абстракції та узагальнення, які походять від юридичних фактів і 
норм міжнародного права та характеризують правовий порядок у 
відповідних сферах міжнародних відносин. Принципи на відносно 

� Курс международного права [Teкст] : в 7 т. Т. � : Основные принципы между-
народного права / Игнатенко Г.В., Карташкин В.А., Клименко Б.М. и др. ; отв. 
ред. И.И. Лукашук. – М. : Наука, �989. – C. 5, 6.

� Міжнародне право. Основи теорії [Teкст] : підручник / Буткевич В.Г., Мицик В.В.,  
Задорожній О.В. ; за ред. В.Г. Буткевича. – К. : Либідь, �00�. – C. �9�.
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вищому рівні абстракції, уточнює автор, належать до основних 
принципів міжнародного права�.

Водночас, варто зауважити, що навіть за відсутності узгодже-
ного поняття основних принципів міжнародного права в українсь-
кій науці міжнародного права домінуючим залишається підхід 
щодо їх інтерпретації саме через норми міжнародного права. Так, 
наприклад, В.Г. Буткевич пропонує наступне визначення поняття 
основних принципів міжнародного права, а саме: “це система ос-
новоположних норм міжнародного права, які регулюють відносини 
між його суб’єктами і є критерієм правомірності міжнародних пра-
вотворчого та правозастосовчого процесів, дійсності інших між-
народно-правових норм”�. Л.Д. Тимченко стверджує, що загаль-
новизнаним є те, що основні принципи міжнародного права – це 
імперативні норми jus cogens. Щодо досліджуваної категорії, то 
автор визначає її у такий спосіб: це загальновизнані норми вищого 
порядку, що утворюють фундамент міжнародного права і покли-
кані забезпечити стабільне й ефективне функціонування міжна-
родної системи�. Ю.В. Щокін, вказує, що основні загальновизнані 
принципи міжнародного права є одним із прикладів універсальних  
норм міжнародного права�. Як універсальні норми міжнарод-
ного права, розглядав основні принципи міжнародного права і  
М.Ю. Черкес5.

Переважно як норми міжнародного права сприймають ос-
нові принципи міжнародного права й окремі західні вчені, які  
(Дж. Старк, Е. Сой, Дж. Штуцкі, Дж. Фіцморіс, X. Уолдок, Р. Аго,  
 
� Юридична енциклопедія [Teкст] : у 6 т. Т. 5 : П–С / Редкол. : Ю.С. Шемшученко 

(голова редкол.) та ін. – К. : Укр. енцикл., �00�. – C. ��6.
� Міжнародне право. Основи теорії [Teкст] : підручник / Буткевич В.Г., Мицик В.В.,  

Задорожній О.В. ; за ред. В.Г. Буткевича. – К. : Либідь, �00�. – C. �96.
� Тимченко Л.Д. Международное право [Teкст] : учебник / Л.Д. Тимченко. – Х. : 

Консум ; Ун-т внутр. дел, �999. – C. 59.
� Міжнародне право [Teкст] : навч. посіб. / [Буроменський М.В., Кудас I.Б., 

Маєвська А.А. та ін.; за ред. М.В. Буроменського]. – К. : Юрінком Iнтер, �005. –  
С. 55.

5 Черкес М.Е. Международное право [Teкст] : учеб. пособие / М.Е. Черкес. – Х. :  
«Одиссей», �006. – С. ��.
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Г. Даам та ін.) ведуть мову про “імперативні принципи”, “норми  
jus cogens”, “принципи публічної політики”, “норми загального 
міжнародного права”, “імперативні норми загального міжнародно-
го права”, “фундаментальні норми міжнародного права” тощо�.

Отже, на основі вищезазначеного можна дійти висновку, що 
на сьогодні у доктрині міжнародного права та практиці держав 
відсутня не лише єдина система поглядів стосовно змісту поняття 
та дефініції принципів міжнародного права, не вироблено донині 
й узгодженого підходу до розуміння поняття основних принципів 
міжнародного права та узгодженої їх системи. Штучне зосеред-
ження уваги саме на основних принципах міжнародного права та 
відокремлене від інших видів принципів міжнародного права їх 
наукове дослідження призвели до появи в сучасній теорії міжна-
родного права окремих положень, які, на нашу думку, слід вва-
жати дискусійними. На підтвердження власної позиції наведемо  
наступні аргументи.

У сучасній юридичній літературі термін “принцип” дійсно має 
дуже широке значення. Однак, якщо звернутися до його етимо-
логії, то можна встановити, що термін “принцип” походить від 
латинського терміна “principium” та розтлумачується як начало, 
основа. Його надзвичайна важливість проявляється у тому, що він 
застосовується до будь-чого, що мислиться як основа або початок 
якої-небудь серії дій, наголошував, спираючись на латинський тер-
мін “principium”, ще наприкінці XVIII ст. I. Бентам�. 

Основоположну роль принципи права відіграють і для міжна-
родного права. Як базові ідеї, які визначають бажаний або необ-
хідний зміст і спрямованість норм міжнародного права, принци-
пи міжнародного права існують задовго до виникнення його норм 
або спеціально впроваджуються з метою здійснення кодифікації 
та прогресивного розвитку міжнародного права. Таким чином,  
принципи міжнародного права завжди виникають раніше від усіх 

� Міжнародне право. Основи теорії [Teкст] : підручник / Буткевич В.Г., Мицик В.В.,  
Задорожній О.В. ; за ред. В.Г. Буткевича. – К. : Либідь, �00�. – С. �9�.

� Bentham J. An introduction to the principles of morals and legislation [Text] /  
J. Bentham. – reprint ed. – Oxford : Clarendon Press ; London : Oxford University 
Press Warehouse, Henry Frowde, Amen Corner, E.C., �8��. – xxxiiii, P. �.
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інших елементів системи міжнародного права, що формується або 
змінюється його суб’єктами. Виконуючи головну системоутворю-
ючу роль, вони забезпечують змістовну цілісність системи міжна-
родного права і зв’язок між її елементами. 

У звязку з цим, уважаємо непереконливою позицію проф. 
В.Н. Денисова, що принципи міжнародного права слід розуміти 
як абстракції та узагальнення, які походять від юридичних фактів 
і норм міжнародного права та характеризують правовий порядок 
у відповідних сферах міжнародних відносин�. Адже за такої пози-
ції, принципи міжнародного права отримують похідний від норм 
міжнародного права характер та втрачають здатність впливати на 
подальший розвиток системи міжнародного права, а разом із нею 
і на міжнародні відносини, які регулюють її норми. По суті прин-
ципи міжнародного права втрачають статус основних засад, від 
яких не відступають, та перетворюються на узагальнений опис по-
рядку або правил поведінки, що існували або фактично існують у 
відносинах між суб’єктами міжнародного права. Iншими словами, 
принципи міжнародного права лише описують діюче міжнародне 
право, а не встановлюють його. 

Недостатньо обґрунтованими, на нашу думку, є також точки 
зору щодо того, що принципи міжнародного права в основному 
мають імперативний характер� та щодо наявності імперативного 
характеру лише в окремих видів принципів міжнародного права. 
Так, наприклад, мала місце думка, що галузеві принципи міжна-
родного права не мають вищої імперативної сили основних принци-
пів міжнародного права. Від галузевих принципів держави можуть 
відступати за взаємною угодою, якщо при цьому не порушуються 
інтереси третіх держав�. Або ж, у порівнянні з іншими нормами  
 
� Юридична енциклопедія [Teкст] : у 6 т. Т. 5 : П–С / Редкол. : Ю.С. Шемшученко 

(голова редкол.) та ін. – К. : Укр. енцикл., �00�. – C. ��6.
� Международное право [Teкст] : учеб. для студ. вузов / Ашавский Б.М., Бирю- 

ков М.М., Бордунов В.Д. и др. ; под ред. А.А. Ковалева, С.В. Черниченко. – М. :  
Изд-во ОМЕГА-Л, �006. – C. 60. 

� Міжнародне право [Teкст] : підручник [для студ. юрид. вузів і ф-тів] / Васи- 
ленка В.А., Iсакович С.В., Коростаренко М.К. та ін. ; за заг. ред. I.I. Лукашука, 
В.А. Василенка. – К. : Вища шк., �97�. – C. �7.
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своєї галузі, вони посідають більш високе положення та, як і ос-
новні принципи, мають переважно імперативний характер�.

Iмперативність є однією з основних ознак принципів міжна-
родного права, незалежно від доктринального розподілу їх на 
окремі види та встановлення певної ієрархії між такими видами. 
Принципи міжнародного права – це не порада, не рекомендація; 
вони вимагають обов’язкового та повного втілення у міжнародній 
практиці закріплених у їх змісті вимог. Грубе та систематичне по-
рушення, ігнорування останніх не просто завдає шкоди окремим 
міжнародним відносинам, але й підриває основи всього міжнарод-
ного правопорядку. Тому імперативність принципів міжнародного 
права за жодних обставин не повинна заперечуватись або стави-
тись під сумнів. 

Принципи міжнародного права несуть в собі вимогу комп-
лексності, що передбачає їх одночасну, а не почергову, ізольо-
вану реалізацію. Вони використовуються фронтально, всі одразу. 
Будучи частиною єдиної системи, кожний принцип характери-
зує певний аспект міжнародних відносин. Й лише знаходячись у 
взаємозв’язку, вони дозволяють усвідомити сутність міжнародного 
права. Більше того, в силу різнобічності таких зв’язків порушення 
навіть одного принципу неминуче призводить до порушення інших, 
неможливості успішного виконання завдань міжнародно-правового 
регулювання. Принципи міжнародного права як фундаментальні 
положення рівноправні, серед них немає головних та другорядних, 
таких, що потребують реалізації в першу чергу, і таких, здійснен-
ня яких можна відкласти. 

Та найбільш дискусійним положенням чинної теорії принципів 
міжнародного права, на нашу думку, слід вважати поширену інтер-
претацію терміна “принцип” через слово “норма”, що ставить під 
сумнів сенс самостійного існування таких категорій, як “принципи 
міжнародного права” та “норми міжнародного права”.

� Международное право [Teкст] : учеб. для студ. вузов / Ашавский Б.М., Бирю- 
ков М.М., Бордунов В.Д. и др. ; под ред. А.А. Ковалева, С.В. Черниченко. – М. :  
Изд-во ОМЕГА-Л, �006. – C. 6�. 
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Принципи та норми міжнародного права дійсно тісно пов’язані 
між собою категорії, але не тотожні. Як базові ідеї, які загалом  
визначають структуру міжнародного права та забезпечують  
узгодженість елементів його системи, принципи міжнародного пра-
ва, переважно, знаходять відображення у змісті норм міжнарод-
ного права. Водночас поява норми міжнародного права, у змісті 
якої найбільш вдало та максимально точно відображено визнаний 
суб’єктами міжнародного права зміст чинного на певному етапі 
розвитку міжнародних відносин принципу міжнародного права, не 
означає, що такий принцип перетворюється на норму міжнародно-
го права або набуває властивих їй ознак. У такому випадку від-
повідні принципи та норми міжнародного права одночасно існують 
в його системі як самостійні її елементи, тотожні за змістом, але 
не рівні за юридичною силою. Не зникає вказана відмінність на-
віть після визнання таких норм імперативними нормами загального 
міжнародного права. Адже саме через конкретні норми міжнарод-
ного права, зокрема й імперативні, його принципи і забезпечують 
здійснення опосередкованого регулювання міжнародних відно-
син, а у разі відсутності таких норм – компенсують нормативний  
вакуум, виступаючи основним засобом подолання прогалин у між-
народному праві.

Варто зазначити, що на необхідності встановлення розмежу-
вання між термінами “принципи права” та “норми права” наполя-
гають також й відомі закордонні та українські представники теорії 
та філософія права. Зокрема видатний американський вчений-пра-
вознавець Р. Паунд наголошував, що принципи є життєво важ-
ливою, сталою частиною права. Вони, а не правила, є вихідною 
точкою міркувань. Принципи залишаються порівняно постійними 
або розвиваються в незмінних напрямах. Правила порівняно не-
довговічні. Вони не розвиваються; їх скасовують і замінюють ін-
шими правилами�. 

� Hayek F.A. Law, Legislation and Liberty [Text] / F.A. Hayek. – London : Routledge. –  
Printed and bound in Great Britain by T.J. International Ltd. – Padstow; Cornwall, 
�998. – P. �59.

С.М. Перепьолкін
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Без принципів, під якими американський філософ права  
Р. Дворкін розумів всю множинність тих стандартів, які не є нор-
мами, система правил не буде повною та завершеною�.

Відмежовує принципи права від норм, оскільки вони не мають 
такої структури як норма права в традиційному розумінні, тобто 
не є утворенням із тричленною чи хоча б двочленною структурою, 
й український правник – М. Патей-Братасюк. На її думку, прин- 
ципи права – це базові, засадничі ідеї програмного характеру, 
яким мають бути увідповіднені норми права, розвинені і конкрети-
зовані на їх основі�.

На необхідності керуватися під час вирішення конкретних 
юридичних справ перш за все принципами права, бо це є основою 
правильного застосування юридичних норм, прийняття обґрунто-
ваних і законних рішень, наголошує і російський вчений В.М. Хро-
панюк�. 

Таким чином, підсумовуючи викладене, можна дійти таких вис-
новків. Категорія “принципи міжнародного права” є однією з осно-
воположних у доктрині міжнародного права. Протягом тривалого 
часу її сутність намагалися з’ясувати учені-міжнародники з різних 
країн світу, однак донині окремі складові теорії принципів міжна-
родного права залишаються дискусійними. 

Принципи міжнародного права як його основоположні ідеї або 
засади, від яких не відступають – елемент його системи, який 
завжди виникає раніше від всіх інших її елементів, зокрема норм 
міжнародного права. Виконуючи головну системоутворюючу роль 
вони забезпечують змістовну цілісність системи міжнародного пра-
ва та зв’язок між її елементами. Iмперативність є однією з основ-
них ознак принципів міжнародного права, незалежно від доктри- 
 
� Dworkin R.M. Is Law a System of Rules? [Text] / R.M. Dworkin // Essays in Legal 

Philosophy / ed. R.S. Summers. – Berkelеy : University of Carlifornia Press, �968. –  
P. 5�.

� Патей-Братасюк М. Антропоцентрична теорія права [Teкст] : навч. посіб. [Teкст] 
/ М. Патей-Братасюк. – К., �0�0. – C. ��9–�50.

� Хропанюк В.Н. Теория государства и права [Teкст] : учеб. для вузов /  
В.Н. Хропанюк ; под ред. В.Г. Стрекозова. – �-е изд., доп. и испр. – М. : 
«Интерстиль»; «Омега-Л», �008. – C. ���.
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нального розподілу їх на окремі види та встановлення певної ієрар-
хії між такими видами. Принципи міжнародного права рівноправні, 
серед них немає головних та другорядних, таких, що потребують 
реалізації в першу чергу, і таких, здійснення яких можна відклас-
ти. В системі міжнародного права його принципи найбільш тісно 
пов’язані з нормами міжнародного права. Переважно через норми 
міжнародного права його принципи забезпечують здійснення опо-
середкованого регулювання міжнародних відносин, а у разі відсут-
ності таких норм – компенсують нормативний вакуум, виступаю-
чи основним засобом подолання прогалин у міжнародному праві. 
Їх необхідно розглядати як самостійні категорії міжнародного  
права.

Безперечно, ми усвідомлюємо, що запропоноване нами ба-
чення сутності категорії “принципи міжнародного права” певною 
мірою не співпадає з домінуючим у сучасній науці міжнародного 
права підходом до її розуміння. Тому подальше наукове досліджен-
ня означеної проблематики є актуальним та перспективним.

С.М. Перепьолкін
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�.4. ПринЦиПи територiаЛьної ЦiЛiсностi 
    держаВ та неПоруШностi держаВниХ 
    кордонiВ як заПорука стаБiЛьностi 
    Мiжнародного ПраВоПорядку

    К.О. Савчук* �

У системі сучасного міжнародного права надзвичайно важли-
ву роль відіграють його основні принципи, які, будучи нормами 
jus cogens, виступають серцевиною системи міжнародного права 
і визнаються міжнародним співтовариством в якості таких пра-
вил поведінки держав на міжнародній арені, відхилення від яких 
є неприпустимим. Як справедливо наголошував I.I. Лукашук, “у 
своїй сукупності принципи являють собою хартію основних прав 
та обов’язків держави. Вони створюють основу загального між-
народного права і є основним критерієм правомірності поведінки 
суб’єктів”�.� Не дивлячись на той беззаперечний факт, що у віт-
чизняній та зарубіжній доктрині міжнародного права існують різні 
підходи до розуміння поняття принципу міжнародного права�,� на 
нашу думку, не буде перебільшенням стверджувати, що у вітчиз-
няній науці міжнародного права існує консенсус щодо визнання 
в якості основних принципів міжнародного права тих принципів, 
які закріплені у ст. � та � Статуту ООН, Декларації про принци-
пи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та спів-
робітництва між державами відповідно до Статуту ООН �970 р.  
 
*� Савчук Костянтин Олександрович, кандидат юридичних наук, старший науковий 

співробітник Iнституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
�� Лукашук И.И. Международное право. Общая часть : учебник / И.И. Лукашук. 

�-е изд., перераб. и доп. – М. : Волтерс Клувер, �005. – С. �96. 
�� Щодо різних підходів до юридичного змісту поняття принципу в міжнарод-

ному праві див.: Водянніков О. Теорія принципу в міжнародному праві // 
Українській щорічник міжнародного права �009. – К. : Вид-во «Фенікс», �0��. –  
С. 97–�77.
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та Заключному акті Наради з безпеки і співробітництва в Європі 
�975 р. В.Н. Денисов підкреслює, що “поняття “основний” у між-
народному праві передбачає, що принцип є основоположною час-
тиною міжнародного права і міцно пов’язаний з його визначальни-
ми засадами”, а отже, продовжує свою думку вчений, “принципи 
Статуту ООН, що становлять найважливіші засади сучасного сві-
тового порядку, відносять до основних принципів міжнародного 
права”�. О.В. Задорожній наголошує, що основні принципи між-
народного права “являють собою систему загальновизнаних норм, 
які регулюють головні аспекти відносин між суб’єктами міжнарод-
ного права, в юридичному сенсі мають перевагу над іншими його 
нормами, відіграють провідну роль у забезпеченні ефективного за-
стосування і розвитку міжнародного права, розвитку міжнарод-
них відносин і прогресу світової спільноти загалом”�. Таким чи-
ном, основними принципами міжнародного права, закріпленими в 
Статуті ООН та Декларації про принципи міжнародного права, є:  
�) суверенна рівність держав; �) добросовісне виконання міжна-
родно-правових зобов’язань; �) мирне розв’язання міжнародних 
спорів; �) заборона застосування сили або погрози силою у між-
народних відносинах; 5) невтручання у внутрішні справи держав;  
6) рівноправність та самовизначення народів; 7) обов’язок спів-
робітництва держав відповідно до Статуту ООН. Заключний акт 
Наради з безпеки і співробітництва в Європі �975 р. додає до 
цього переліку ще три принципи: �) непорушність державних кор-
донів; �) територіальна цілісність держави; �) повага прав лю-
дини. Варто зазначити, що принципи територіальної цілісності 
держав та особливо непорушності державних кордонів в якості 
самостійних принципів міжнародного права почали формуватися  
 

� Денисов В.Н. Принципи міжнародного права / В.Н. Денисов // Юридична  
енциклопедія : в 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К. :  
«Укр. енцикл.», �998. – Т. 5: П–С. – �00�. – С. ��7.

� Задорожній О.В. Порушення агресивною війною Російської Федерації проти 
України основних принципів міжнародного права : монографія / О.В. Задорожній. –  
К. : К.I.С., �0�5. – С. 66.

К.О. Савчук
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на регіональному рівні� внаслідок нормативного закріплення у по-
ложеннях Заключного акту Наради з безпеки і співробітництва 
в Європі �975 р., однак згодом отримали своє закріплення і на 
універсальному рівні, принаймні у формі резолюцій Генеральної 
Асамблеї ООН�. В доктрині міжнародного права часто вказуєть-
ся, що принцип непорушності державних кордонів слід розглядати 
як “універсальний принцип, тісно пов’язаний з принципом незасто-
сування сили та іншими загальними принципами міжнародного  
права”�.

З нашої точки зору, принципи територіальної цілісності держав 
та непорушності державних кордонів, навіть у тому випадку, якщо 
останній тлумачити як такий, що поширює свою дію тільки на де-
ржави-члени ОБСЄ, виступають найважливішим елементом систе-
ми основних принципів сучасного міжнародного права і наріжним 
каменем міжнародного правопорядку. Вся історія людства свід-
чить, що більшість війн, які вели між собою держави з давніх часів 
і до сьогодення, були викликані в першу чергу бажанням збіль-
шити свою територію, що в свою чергу неможливо без перегляду 
існуючих кордонів між ними. Не є виключенням і найбільші світові 
катаклізми, що забрали життя десятків мільйонів людей – Перша 
світова війна �9��–�9�8 рр. та Друга світова війна �9�9–�9�5 рр.  
 

� У міжнародно-правовій літературі досить часто висловлюється думка, що принцип 
непорушності державних кордонів слід розглядати як такий, що поширює свою 
дію тільки на держави-члени Організації з безпеки та співробітництва в Європі, 
тобто на Європу, США і Канаду та держави колишнього Радянського Союзу. 
Зокрема В.Г. Буткевич з цього приводу наголошував, що «сучасному універсаль-
ному міжнародному праву приписуються властивості, яких воно, на жаль, нині 
не має. Для нього характерний інститут державних кордонів, а принципу непо-
рушності державних кордонів як універсальної імперативної норми в ньому ще 
не склалося». Див.: Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне 
право. Основи теорії: Підручник / За ред. В.Г. Буткевича. – К. : Либідь, �00�. –  
С. ��0.

� Зокрема у Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 5�/7� від 0�.��.�998 року 
«Підтримання міжнародної безпеки – попередження насильницької дезінтегра-
ції держав». Текст Резолюції див.: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/
GEN/N99/760/��/PDF/N99760��.pdf?OpenElement

� Толстых В.Л. Курс международного права : учебник / В.Л. Толстых. – М.: 
Волтерс Клувер, �009. – С. �5�.
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Практично всі кордони сучасних європейських держав можна 
поставити під сумнів, використовуючи різноманітні історичні чи 
юридичні аргументи. Протягом століть кордони європейських, і не 
тільки європейських, держав постійно змінювалися, держави втра-
чали і набували частини своєї території. Отже, закріплення при-
нципів територіальної цілісності держав та непорушності держав-
них кордонів надало змогу у певний момент припинити безкінечні 
територіальні претензії держав одна до одної шляхом взаємного 
визнання державами існуючих кордонів між ними. Як відомо, у  
Заключному акті Наради з безпеки і співробітництва в Європі  
�975 р. було зазначено, що “держави-учасниці розглядають як не-
порушні всі кордони одна одної, як і кордони всіх держав в Європі, 
і тому вони будуть утримуватися зараз і в майбутньому від будь-
яких посягань на ці кордони. Вони будуть, відповідно, утримуватися 
також від будь-яких вимог або дій, спрямованих на захоплення або 
узурпацію частини або всієї території будь-якої держави-учасниці”�. 
Зрозуміло, що значення Гельсінського акту виходить далеко за 
межі питання про державні кордони, але в даному випадку слід 
наголосити саме на тому, що підписи практично всіх європейських 
держав та США і Канади під цим документом означили їхню згоду 
на фіксацію такого статус – кво щодо державних кордонів, який 
склався внаслідок Другої світової війни. Як досить вдало зазна-
чив з цього приводу О.О. Мережко, “політичний сенс закріплення 
цього принципу був такий: з врахуванням того, що всі держави 
так чи інакше, живуть на завойованих територіях, що багато кор-
донів є результатом війн і з їхнього приводу можна сперечатися 
безкінечно довго, давайте раз і назавжди вирішимо це питання, 
закріпивши навічно священний та недоторканий характер кор-
донів, у протилежному випадку, буде неможливо уникнути нових 
війн з приводу кордонів та території”�. Гельсінський акт �975 р. 
безперечно відіграв важливе значення у поліпшенні відносин між  

� Заключительный акт Совещания по сотрудничеству и безопасности в Европе 
// Международное публичное право. Сборник документов. Том �. – М. : 
Издательство «Бек», �996. – С. 9.

� Мережко А. Проблема Нагорного Карабаха и международное право / А. Ме- 
режко. – К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, �0��. – С. �65.

К.О. Савчук
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СРСР і країнами соціалістичного табору, з одного боку, і країнами 
Заходу, – з іншого. З нашої точки зору, особливо важливим була 
згода на підписання цього документа з боку Федеративної Респуб-
ліки Німеччини, оскільки цим самим ФРН ще раз підтвердила за-
кріплену в Московському договорі від �� серпня �970 р., а згодом 
і у відповідних договорах з Польщею та Чехословаччиною відмову  
від будь-яких спроб перегляду своїх східних кордонів�, попри той 
факт, що внаслідок поразки у Другій світовій війні Німеччина 
втратила Східну та Західну Пруссію, Східну Померанію, Верхню 
та Нижню Сілезію та деякі інші території загальною площею по-
над ��0 тисяч квадратних кілометрів. Це безперечно було важким 
для Німеччини рішенням, але водночас важливим кроком у забез-
печення нормалізації системи міжнародних відносин і зменшення 
напруженості у Європі і світі в майбутньому.

Принципи непорушності державних кордонів та територіаль-
ної цілісності держав разом з іншими основними принципами між-
народного права, зокрема заборони застосування сили та погро-
зи силою і мирного розв’язання міжнародних спорів, відіграли 
надзвичайно важливу у зміцненні міжнародного правопорядку та 
зменшенні загрози збройних конфліктів. Сучасний український до-
слідник юридичного змісту цих принципів Т.С. Цимбрівський на-
голошував, що “практика міжнародного права щодо дотримання 
принципів територіальної цілісності та непорушності кордонів, за 
окремими винятками, свідчить на користь широкого визнання з 

� Стаття � Московського договору закріплювала таке положення: «Союз Радянських 
Соціалістичних Республік та Федеративна Республіка Німеччини єдині у визнанні 
ними того, що мир в Європі можна зберегти тільки в тому випадку, якщо ніхто не 
зазіхатиме на сучасні кордони. Вони беруть на себе зобов’язання неухильно до-
тримуватися територіальної цілісності усіх держав у Європі у нинішніх кордонах. 
Вони заявляють, що не мають жодних територіальних претензій до будь-кого і 
не висуватимуть таких претензій у майбутньому. Вони розглядають як непорушні 
зараз і в майбутньому кордони всіх держав у Європі, як вони проходять на день 
підписання цього Договору, в тому числі лінію Одер-Нейсе, яка є західним кор-
доном Польської Народної Республіки, і кордон між Федеративною Республікою 
Німеччини та Німецькою Демократичною Республікою». Повний текст цього до-
говору див., наприклад: Договор между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Федеративной Республикой Германией [Московский договор], �� ав-
густа �970 г. // http://www.�000dokumente.de/?c=dokument_ru&dokument=00�7_
mos&l=ru&object=translation
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боку міжнародного співтовариства стратегічного значення прин-
ципів у забезпеченні безпеки держав. Більшість держав активно 
підтримує концепцію неподільності державної території та стабіль-
ності державних кордонів”�. Однак на сьогоднішній день ми, на 
жаль, бачимо, що система міжнародних відносин, заснована на по-
вазі територіальної цілісності держав та непорушності державних 
кордонів, перебуває у глибокій кризі. Розпад СРСР, Югославії та 
Чехословаччини на початку 90-х років став серйозним випробуван-
ням ефективності дії даних принципів. У всіх цих випадках між-
народне співтовариство виходило з позиції, згідно з якою кордони 
між колишніми суб’єктами федерації мали розглядатися як кор-
дони між новоутвореними незалежними державами, не ставлячи 
таким чином, принаймні формально, ці принципи під сумнів. Адже 
Конституція СРСР �977 р.� прямо передбачала право на сецесію, 
Конституція СФРЮ �97� р.� містила згадку про право республі-
ки на самовизначення, включаючи право на відокремлення, Конс-
титуційний закон про Чехословацьку федерацію �968 також міс-
тив положення щодо права обох народів на самовизначення аж до  
відокремлення�.

� Цимбрівський Т.С. Принципи територіальної цілісності та непорушності кордонів 
у міжнародному праві: теорія і практика / Т.С. Цимбрівський. – Львів, �009. –  
С. �75-�76.

� Стаття 7�. За кожною союзною республікою зберігається право вільного  
виходу з СРСР (курсив мій. – К.С.). Текст Конституції СРСР �977 року див.: 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst�977.htm#�

� Преамбула. Народи Югославії, спільно з тими народами, разом з якими вони 
живуть, виходячи з права кожного народу на самовизначення, включаючи 
право на відокремлення (курсив мій. – К.С.), на підставі вільного волевияв-
лення в ході спільної боротьби в період народно-визвольної війни і соціаліс-
тичної революції, згідно зі своїми історичними прагненнями, усвідомлюючи,  
що подальше зміцнення їх братерства і єдності відповідає їхнім спільним ін-
тересам, – об’єдналися у союзну республіку вільних і рівноправних народів і 
народностей і створили соціалістичну федеративну співдружність трудящих –  
Соціалістичну Федеративну Республіку Югославію. Текст Конституції СФРЮ 
�97� року див.: http://www.sovetika.ru/sfrj/konstvvod.htm

� Преамбула. Ми, народ чеський та словацький, виходячи з усвідомлення того, 
що наша сучасна історія пронизана волею обох сторін жити в єдиній державі, 
пам’ятаючи про те, що п’ятдесят років нашого спільного національного життя 
поглибили і зміцнили наші давні дружні зв’язки, сприяли розвитку наших країн 
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Однак якщо розпад Чехословаччини відбувся мирним шляхом 
за взаємною згодою обох складових частин федерації і навіть от-
римав назву “оксамитове розлучення” за аналогією з “оксамито-
вою революцією” у цій країні у �989 р., то дезінтеграція СРСР, та 
особливо СФРЮ, супроводжувалися низкою кривавих конфліктів, 
які призвели до виникнення невизнаних або частково визнаних 
державних утворень і врешті-решт поставили під сумнів ефектив-
ність дії основних принципів міжнародного права, в першу чер-
гу територіальної цілісності держав та непорушності державних 
кордонів. Оскільки розпад СРСР та Югославії хронологічно спів-
пав з посиленням інтеграційних процесів у рамках Європейського 
Співтовариства, то держави-члени останнього намагалися вироби-
ти єдину позицію щодо визнання держав, які виникли на уламках 
Югославії та СРСР, утворивши у �99� році Арбітражну комісію  
Конференції з Югославії (більше відому під назвою Арбітражна 
комісія Бадінтера, за прізвищем її голови). Відповідно до схваленої 
�6 грудня �99� р. Радою міністрів Європейського Співтовариства 
Декларації “Керівні принципи визнання нових держав у Східній 
Європі та Радянському Союзі”, одним з критеріїв такого визнання 
була повага недоторканості всіх кордонів, які могли бути змінені 
лише мирними засобами та відповідно до загальної угоди. В обна- 
родуваних у січні �99� р. другому і третьому висновках комісія 
Бадінтера дійшла висновку, що право на самовизначення не може 

і реалізації їхніх прогресивних демократичних і соціалістичних ідеалів і надійно 
довели свій життєво важливий інтерес жити у спільній державі, довели, що 
наші відносини потрібно вибудовувати на новій основі відкритості і справедли-
вості, визнаючи невід’ємність права на самовизначення аж до відокремлення 
і повагу суверенітету кожного народу і його право сформувати у вільний 
спосіб форму свого національного і державного життя (курсив мій. – К.С.), 
переконані, що добровільний федеративний стан з’єднання є адекватним вира-
женням права на самовизначення і рівність та кращою гарантією для нашого 
повного внутрішнього національного розвитку і захисту нашої національної іден-
тичності та суверенітету, маємо намір створити спільну федеральну державу в 
дусі гуманістичних ідеалів соціалізму і пролетарського інтернаціоналізму, умов 
для загального розвитку і добробуту всіх громадян і гарантувати їм рівні, демок-
ратичні права і свободи незалежно від національності, в особі своїх представників 
у Чеській народній раді та Словацькій народній раді, ми домовилися про ство-
рення федерації ЧССР. Текст цього закону див.: http://www.psp.cz/docs/texts/
constitution_�968.html
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включати зміну кордонів між республіками, наявних на момент 
здобуття ними незалежності, а колишні внутрішні кордони між 
Сербією та Хорватією, Сербією та Боснією та Герцеговиною і ін-
шими суміжними незалежними державами повинні розглядатися 
як міждержавні�, і що вони не можуть бути змінені інакше як 
за угодою сторін, таким чином перенісши широко застосовний в 
процесі здобуття незалежності державами Латинської Америки, 
Африки і Азії принцип uti possidetis на кордони між колишніми 
югославськими республіками�. Схожу позицію зайняли і інші дер-
жави світу, отже, утворені сербами Хорватії та Боснії і Герце-
говини Республіка Сербська Країна� та Республіка Сербська� не 
отримали міжнародного визнання. Так само не отримали міжнарод-
ного визнання самопроголошені державні утворення, які виникли 
в процесі розпаду Радянського Союзу на початку 90-х років мину-
лого століття – Республіка Південна Осетія, Республіка Абхазія, 
Придністровська Молдавська Республіка та Нагірно-Карабаська 
Республіка. Здавалося, що міжнародне співтовариство, фактично 
змирившись з неможливістю ефективного розв’язання цих тери-
торіальних конфліктів, все-таки намагалося принаймні формально 
виходити з пріоритету принципів територіальної цілісності держав 
та непорушності державних кордонів. Ситуація суттєво змінилася 

� Pelle A. The opinions of the Badinter Arbitration Committee. A second Breath for 
the Self-Determination of Peoples / A. Pelle // European Journal of International 
Law. – Vol. �. – �99�. – P. �8�.

� Детальніше про всі ці події див.: Савчук К. Еволюція інституту міжнародно-
правового визнання держав у сучасних умовах / К. Савчук // Юридичний жур-
нал. – № �. – �009. – С. 50–58; Безрученко В.I. Арбітражна комісія ЄС щодо 
колишньої Югославії // Енциклопедія міжнародного права : у � т. редкол.:  
Ю.С. Шемшученко, В.Н. Денисов (співголови) та ін.; Iнститут держави і права 
ім. В.М. Корецького НАН України. – Т. �. А–Д. – К. : Академперіодика, �0��. –  
С. ���–��5.

� Припинила своє існування внаслідок відновлення Хорватією своєї територіальної 
цілісності у �995 р.

� Відповідно до Дейтонських мирних угод �995 р., разом з мусульмано-хорватською 
Федерацією Боснії і Герцеговини об’єднана у формально єдину союзну держа-
ву Боснія і Герцеговина з досить обмеженими повноваженнями центрального  
уряду.
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внаслідок визнання значною кількістю держав світу� незалежності 
колишнього сербського автономного краю Косово, проголошеної 
�7 лютого �008 р. Нагадаємо, що Косово було фактично відтор-
гнуто від Сербії внаслідок операції збройних сил держав-членів 
НАТО, яка проводилася з �� березня по �0 червня �999 р. без 
відповідного рішення Ради Безпеки ООН, що безперечно було гру-
бим порушенням міжнародного права. Визнання незалежності Ко-
сова стало міною уповільненої дії під усю будівлю міжнародного 
правопорядку. Ще у кінці �008 р., аналізуючи міжнародно-пра-
вові наслідки поспішного і непродуманого визнання незалежності  
Косова, автор цих рядків зазначав: “Зрозуміло також і те, що,  
незважаючи на багаторазове повторення дипломатами багатьох 
країн відомої тези про те, що косовський випадок є унікальним і 
ні в якому разі не може розглядатися як прецедент, фактично має 
місце явне порушення принципу непорушності державних кодонів, 
який закріплено в Гельсінському акті �975 р. А це може мати нега-
тивні наслідки в майбутньому, враховуючи той факт, що напевно в 
світі не існує жодного кордону, який би не можна було поставити 
під сумнів, використовуючи різноманітні історичні, географічні, ет-
нічні чи навіть міжнародно-правові аргументи”�. Подальший роз-
виток подій лише підтвердив цей песимістичний прогноз. Спроби 
знайти вихід з “Косовського глухого куту” шляхом запиту консуль-
тативного висновку Міжнародного Суду ООН також виявилися  
марними. �� липня �0�0 р. Міжнародний Суд ООН� встановивши, 
що сучасне міжнародне право не містить заборони на проголо-
шення незалежності, відмовився визнати незаконність Деклара-
ції про незалежність Косова від �7.0�.�0�0. Слід відмітити, що в  
цьому консультативному висновку прямо зазначається, що “сфера  
 
� Станом на кінець �0�6 р. – ��0 держав з �9� держав-членів ООН, тобто трохи 

більше половини. З постійних членів Ради Безпеки ООН Косово визнають � –  
США, Великобританія, Франція, не визнають � – Росія та Китай.

� Савчук К. Еволюція інституту міжнародно-правового визнання держав у сучасних 
умовах / К. Савчук // Юридичний журнал. – № �. – �009. – С. 57.

� Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in 
Respect of Kosovo, Advisory Opinion of �� July �0�0. – Available at : http://www.
icj-cij.org/docket/files/���/�5987.pdf 
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застосування принципу територіальної цілісності обмежується 
сферою відносин між державами”�. Негативний вплив косовського 
прецеденту на міжнародний правопорядок повною мірою проявив-
ся під час подій, пов’язаних з агресією Росії проти Грузії у серпні 
�008 р. та визнанням Російською Федерацією незалежності Абха- 
зії та Південної Осетії �6 серпня �008 р.�

Анексія Російською Федерацією частини території України 
– Автономної республіка Крим у березні �0�� р. та триваюча зб-
ройна агресія проти України на території Донецької та Луганської 
областей є явним порушенням основних принципів міжнародного 
права, закріплених у Статуті ООН та інших міжнародно-правових 
документах, а також зобов’язань Російської Федерації за двосто-
ронніми міжнародними договорами та Будапештським меморанду-
мом �99� р. і, відповідно величезним викликом для всього міжна-
родного правопорядку. Вперше, з часів Другої світової війни, на 
європейському континенті має місце неприхована анексія частини 
території суверенної держави, яка до того ж здійснюється держа-
вою – постійним членом Ради Безпеки ООН, одною з тих, на яку, 
за злою іронією долі, як раз покладена головна відповідальність 
за підтримання міжнародного миру та безпеки. Можна повністю 
погодитися з думкою, висловленою О.В. Задорожнім, що “…Євро-
па пройшла надзвичайно важкий і тривалий шлях, впродовж яко-
го відбувались численні війни за території, що призводили до 
мільйонів жертв, до того як принцип територіальної цілісності і 
непорушності кордонів утвердився як основа миру та безпеки на 
континенті. Нівелюючи величезні зусилля держав регіону, докла-
дені для встановлення та зміцнення цих принципів, Російська Фе-
дерація, без перебільшення, ставить під загрозу майбутнє Євро-
пи”�. Події на Близькому Сході та у Північній Африці, пов’язані 
� Див. параграф 80 вищезгаданого консультативного висновку.
� Крім Росії в подальшому незалежність Абхазії визнали Нікарагуа, Венесуела, 

Науру та Вануату; Південної Осетії – Нікарагуа, Венесуела, Науру. Тувалу 
деякий час визнавало незалежність Абхазії та Південної Осетії, але �0�� р. від-
кликало своє визнання.

� Задорожній О.В. Порушення агресивною війною Російської Федерації проти 
України основних принципів міжнародного права : монографія / О.В. Задорожній. –  
К. : К.I.С., �0�5. – С. ��6.
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з відокремленням Південного Судану від Судану �0�� р. та фак-
тичною дезінтеграцією і фрагментацією таких держав, як Сомалі, 
Ємен, Лівія, Iрак та Сирія також є свідченням глибокої кризи  
сучасної системи правового регулювання міжнародних відносин і 
ставлять перед наукою і практикою міжнародного права питання, 
чи не перетворилися принципи територіальної цілісності держав і 
непорушності державних кордонів у юридичні фікції, позбавлені 
будь-якого правового захисту. Спробуємо ж максимально неупе-
реджено розглянути це питання з позиції чинних норм міжнарод-
ного права.

Статут ООН прямо не згадує принципи територіальної ціліс-
ності держав та непорушності державних кордонів, але пункт �  
ст. � містить положення, відповідно до якого “всі члени ООН ут-
римуються в їх міжнародних відносинах від погрози силою або 
її застосування як проти територіальної недоторканості або полі-
тичної незалежності будь-якої держави, так і будь-яким іншим 
способом, несумісним з цілями Об’єднаних Націй”. Хоча це, по 
суті, єдине посилання на територіальну цілісність держав в тек-
сті Статуту ООН, в доктрині міжнародного права, в тому числі і 
у вітчизняній, наголошувалося, що “заборона застосування сили 
чи погрози нею проти територіальної цілісності або політичної не-
залежності держави – один з перших юридичних приписів нор-
мативного змісту принципу територіальної цілісності, що згодом 
отримав міжнародне визнання імперативного припису принципу 
територіальної цілісності як самостійного принципу міжнародного 
права”�. Декларація про принципи міжнародного права, що сто-
суються дружніх відносин та співробітництва між державами від-
повідно до Статуту ООН �970 р. також розглядає ці принципи в 
межах принципу заборони застосування сили або погрози силою. 
Положення цієї декларації підтверджують вищенаведену формулу 
ст. � Статуту ООН щодо заборони застосування сили або погрози  
силою проти територіальної недоторканості або політичної не-
залежності будь-якої держави і більш детально розкривають їх 

� Цимбрівський Т.С. Принципи територіальної цілісності та непорушності кордонів 
у міжнародному праві: теорія і практика / Т.С. Цимбрівський. – Львів, �009. –  
С. 59.
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юридичний зміст. Зокрема в Декларації наголошується: “кожна 
держава зобов’язана утримуватися від погрози силою або її засто-
сування з метою порушення існуючих міжнародних кордонів іншої 
держави або як засобу розв’язання міжнародних спорів, в тому 
числі територіальних спорів і питань, що стосуються державних 
кордонів”; “територія держави не повинна бути об’єктом воєнної 
окупації, яка стала результатом застосування сили в порушення 
Статуту ООН”; “територія держави не повинна бути об’єктом на-
буття іншою державою в результаті погрози силою або її застосу-
вання”; “жодні територіальні надбання, що є результатом погрози 
силою або її застосування, не повинні визнаватися законними”�. 
Юридичний зміст принципів непорушності державних кордонів 
та територіальної цілісності держав досить розгорнуто викладені 
у Заключному акті Наради з безпеки і співробітництва в Європі  
�975 року. Як вже зазначалося вище, принцип непорушності дер-
жавних кордонів розкривається в цьому документі наступним чи-
ном: “держави-учасниці розглядають як непорушні всі кордони 
одна одної, як і кордони всіх держав в Європі, і тому вони будуть 
утримуватися зараз і в майбутньому від будь-яких посягань на ці 
кордони. Вони будуть, відповідно, утримуватися також від будь-
яких вимог або дій, спрямованих на захоплення або узурпацію час-
тини або всієї території будь-якої держави-учасниці”. Щодо при-
нципу територіальної цілісності держав, який в цьому документі, 
на відміну від Статуту ООН та Декларації про принципи міжнарод-
ного права �970 р., розглядається як самостійний, передбачаються 
наступні зобов’язання держав-учасниць: поважати територіальну 
цілісність одна одної; утримуватися від будь-яких дій, несуміс-
них з цілями та принципами Статуту ООН, проти територіальної 
цілісності, політичної незалежності або єдності будь-якої держа-
ви-учасниці, зокрема від будь-яких дій, що представляють собою 
застосування сили або погрозу силою; утримуватися від того, щоб 
перетворювати територію одна одної в об’єкт воєнної окупації або 

� Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных от-
ношений между государствами в соответствии с Уставом ООН от �� октября  
�970 года // Международное публичное право. Сборник документов. – Т. �. – М. :  
Издательство Бек, �996. – С. �.
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інших прямих або опосередкованих заходів застосування сили в 
порушення міжнародного права або в об’єкт набуття за допомогою 
таких заходів або погрози їх здійснення; жодна окупація або на-
буття такого роду не будуть визнаватися законними�. Окремі еле-
менти принципів територіальної цілісності держав та непорушності 
державних кордонів містяться в Декларації про неприпустимість 
інтервенції та втручання у внутрішні справи держав, прийнятої ре-
золюцією Генеральної асамблеї ООН �6/�0� від 9 грудня �98� р.  
Серед численних пунктів цього документу безпосереднє відно-
шення до проблеми, що розглядається, мають наступні обов’язки  
держав-членів ООН: утримуватися від погрози силою або її засто-
сування у будь-якій формі з метою порушити міжнародно визнані 
кордони іншої держави, порушити політичний, соціальний чи еко-
номічний порядок інших держав, скинути або змінити політичну 
систему іншої держави або її уряд, викликати напруженість між 
двома або більше державами або позбавити народи їх національної 
самобутності і культурної спадщини; обов’язок держави забезпечити, 
щоб її територія не використовувалася будь-яким способом, що 
порушував би суверенітет, політичну незалежність, територіальну 
недоторканність та національну єдність або порушував політичну, 
економічну і соціальну стабільність іншої держави; утримуватися 
від збройної інтервенції, підривної діяльності, воєнної окупації або 
будь-якої іншої форми інтервенції і втручання, явною або прихова-
ною, спрямованої проти іншої держави або групи держав, або від 
будь-якого акту воєнного, політичного або економічного втручання 
у внутрішні справи іншої держави, включаючи акти репресалій 
з використанням сили; утримуватися від надання сприяння, за-
охочення або підтримки, прямо або опосередковано, бунтівної або 
сепаратистської діяльності в інших державах під будь-яким приво-
дом, або від будь-яких дій, спрямованих на порушення єдності або 
підрив чи повалення політичного устрою інших держав�, а також 

� Заключительный акт Совещания по сотрудничеству и безопасности в Европе 
// Международное публичное право. Сборник документов. – Т. �. – М. : 
Издательство Бек, �996. – С. 9–�0.

� Текст цієї Декларації див.: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
declarations/internal_affairs_decl.shtml
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ряд інших положень. У пункті � Манільської декларації про мирне 
розв’язання міжнародних спорів, схваленої резолюцією Генераль-
ної Асамблеї ООН �7/�0 від �6 грудня �98� р. підкреслюється, що 
“держави, що є сторонами у спорі, продовжують дотримуватися 
у своїх взаємовідносинах своїх зобов’язань відповідно до основ-
них принципів міжнародного права, що стосуються суверенітету, 
незалежності та територіальної недоторканості держав, а також 
інших загальновизнаних принципів та норм міжнародного пра-
ва”�. Декларація про посилення ефективності принципу відмови 
від погрози силою або її застосування у міжнародних відносинах, 
схвалена резолюцією Генеральної Асамблеї ООН ��/�� від �8 лис-
топада �987 р., передбачає, що “кожна держава зобов’язана утри- 
муватися в своїх міжнародних відносинах від погрози силою або її  
застосування як проти територіальної недоторканності або полі-
тичної незалежності будь-якої держави, так будь-яким іншим спо-
собом, несумісним з цілями Об’єднаних Націй. Така погроза силою 
або її застосування є порушенням міжнародного права і Статуту  
Організації Об’єднаних Націй і тягне за собою міжнародну від-
повідальність”�. Переконливим аргументом з точки зору обґрунту-
вання універсального значення принципу непорушності державних 
кордонів мають положення Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 
5�/7� від � грудня �998 р., “Підтримання міжнародної безпеки 
– попередження насильницької дезінтеграції держав”. У цій резо-
люції Генеральна Асамблея ООН: закликала всі держави, відповід-
ні міжнародні організації та компетентні органи ООН продовжити 
вживати належні заходи відповідно до Статуту ООН з метою усу-
нути загрози міжнародному миру та безпеці і сприяти запобіганню 
конфліктів, що можуть призвести до насильницької дезінтеграції 
держав; підкреслила важливе значення добросусідства та розвит-
ку дружніх відносин між державами для розв’язання проблем, 
що виникають у відносинах між ними, запобігання насильницької 
дезінтеграції держав та розвитку міжнародного співробітництва  
 
� Текст цієї Декларації див.: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/

manila_declaration.shtml
� Там само.
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у відповідності зі Статутом; закликала всі держави розв’язувати 
свої спори з іншими державами мирними засобами відповідно до 
Статуту; підтвердила необхідність суворого дотримання принципу 
недоторканості міжнародних кордонів; підтвердила також необ-
хідність суворого дотримання принципу територіальної цілісності 
держав; підкреслила важливе значення регіональних зусиль, спря-
мованих на запобігання регіональних конфліктів, що створюють 
загрозу підтриманню міжнародного миру та безпеки тощо�. 

Отже, аналіз відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї 
ООН дає всі підстави стверджувати, що сучасне міжнародне пра-
во, на відміну від класичного, виходить з необхідності дотриман-
ня територіальної цілісності держав та непорушності їх держав-
них кордонів і стоїть на позиції невизнання законності анексії 
території однієї держави іншою. Зрозуміло, що в реальній прак-
тиці міжнародних відносин випадки анексії території траплялися  
і після �9�5 р., але, за поодинокими виключеннями�, вони не  
визнавалися міжнародним співтовариством і отримували відпо- 
відну правову оцінку в рішеннях Генеральної Асамблеї та Ради 
Безпеки ООН. Так було у випадку анексії Iзраїлем Палестинсь-
ких територій, Єрусалиму та Голанських висот, Iндонезією – Схід-
ного Тимору, Iраком – Кувейту. Така оцінка була дана міжна-
родним співтовариством і незаконним діям Російської Федерації 
щодо Криму у відповідній Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 
68/�6� “Територіальна цілісність України” від �7 березня �0�� р.�  
У цьому документі Генеральна Асамблея ООН: підтвердила свою 
прихильність суверенітету, політичній незалежності, єдності та те-
риторіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордо-
нах; закликала всі держави відмовитися і утримуватися від дій,  

� Текст цієї Декларації див.: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N99/760/��/PDF/N99760��.pdf?OpenElement

� Зокрема у випадку анексії Iндією португальських колоніальних володінь Гоа, 
Діу, Даман, Дадра, Нагал Хавелі у �96� р., коли проект резолюції Ради Безпеки 
ООН с засудженням дій Iндії був заблокований внаслідок вето СРСР. У �97� р.  
Португалія, уклавши відповідний договір з Iндією, визнала суверенітет Iндії над 
Гоа та іншими колишніми своїми володіннями в Iндії.

� Текст цієї Резолюції див.: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol 
=A/RES/68/�6�&Lang=R
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спрямованих на повне або часткове порушення національної  
єдності та територіальної цілісності України, в тому числі будь-
яких спроб змінити кордони України за допомогою погрози силою 
або її застосування або інших незаконних засобів; підкреслила, що 
референдум, проведений в Автономній Республіці Крим та місті 
Севастополі �6 березня �0�� р. не маючи законної сили не може 
бути підставою для будь-якої зміни статусу Автономної Респуб-
ліки Крим чи м. Севастополя; закликала всі держави, міжнародні 
організації та спеціалізовані установи не визнавати будь-яку зміну 
статусу Автономної Республіки Крим та м. Севастополя на основі 
вищезгаданого референдуму та утримуватися від будь-яких дій, 
які можна було б витлумачити як визнання будь-якого такого змі-
неного статусу. �9 грудня �0�6 р. Генеральна Асамблея ООН схва-
лила Резолюцію 7�/�05 “Ситуація з правами людини в Автономній 
Республіці Крим та місті Севастополь (Україна), в якій засудила 
тимчасову окупацію Російською Федерацією частини території Ук-
раїни – Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, під-
твердила невизнання її анексії. Можна цілком погодитися з влуч-
ною оцінкою дій Російської Федерації у Криму, яку дав українсь-
кий дослідник О.В. Марусяк: “�7 березня �0�� р. РФ перейшла  
міжнародно-правовий “Рубікон”, довівши ситуацію з Кримом до 
справжньої катастрофи для міжнародного правопорядку”�.

Якщо у випадку анексії однією державою території іншої 
кваліфікація її дій з точки зору сучасного міжнародного права є 
досить зрозумілою, то питання про співвідношення принципів те-
риторіальної цілісності держави і непорушності державних кор-
донів з іншим основним принципом міжнародного права – рівно-
правності та права народів самостійно розпоряджатися своєю до-
лею є однією з надзвичайно складних з точки зору теорії і практи-
ки міжнародного права. Адже буквальне тлумачення цього при-
нципу як права будь-якого народу на утворення своєї незалежної 
держави безперечно сприятиме розвитку сепаратизму, дезінтегра-
ції існуючих держав і неминуче породить повний хаос у міжнарод-

� Марусяк О.В. Анексія Криму Російською Федерацією як злочин агресії проти 
України: міжнародно-правові аспекти : монографія / О.В. Марусяк. – Чернівці : 
«Місто», �0�6. – С. ��0.
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них відносинах, особливо враховуючи той факт, що в міжнародно-
му праві не існує легального визначення самого поняття народу як 
суб’єкта права на самовизначення, і, як справедливо наголошується 
у доктрині, “особливо ця проблема актуальна для держав, у яких 
гостро стоїть проблема міжнаціональних відносин”�. Зазначимо, 
що протягом всього минулого століття спостерігається тенденція 
до постійного збільшення кількості суверенних держав – якщо 
станом на �9�� р. у світі нараховувалося біля 60 суверенних дер-
жав, у �9�5 р. – понад 70, то станом на �0�6, навіть якщо рахува-
ти тільки міжнародно визнані держави – члени ООН, то держав 
нараховувалося вже �9�, а якщо врахувати частково визнані або 
невизнані держави, то кількість суверенних держав буде більше 
�00. Зрозуміло, що за таких умов система міжнародних відносин 
ставатиме все менш керованою. Якщо уявити собі гіпотетичну си-
туацію, що кожен народ, незалежно від кількості осіб, які іден-
тифікують себе як такі, що належать до нього (а за різними підра-
хунками у сучасному світі нараховують від 800 до 5 000 народів), 
буде визнаний таким, що має право створити свою суверенну дер-
жаву, це призведе до повної некерованості міжнародних відносин 
і неможливості функціонування системи міжнародного права. 
Власне кажучи, положення Статуту ООН, Декларації про принци-
пи міжнародного права �970 р., Заключного акту Наради з безпеки 
і співробітництва в Європі �975 р. та інших міжнародно-правових 
документів і не дають підстав для таких радикальних тверджень. 
Водночас в доктрині міжнародного права зверталась увага на той 
факт, що “незважаючи на те, що, принцип рівноправ’я і самовиз-
начення народів належить до загальновизнаних норм міжнародно-
го права, окремі його аспекти, як-от суб’єкт самовизначення, нор-
мативна дія, співвідношення з принципом територіальної ціліс-
ності, досі залишаються нез’ясованими”�. У ст. � Статуту ООН 
� Міжнародне право : навч. посібник / За ред. М.В. Буроменського – К.: Юрінком 

Iнтер, �006. – С. �0.
� Цимбрівський Т.С. Проблеми реалізації принципу рівноправ’я та самовизначення 

народів у міжнародних відносинах / Т.С. Цимбрівський // Міжнародне право  
ХХI століття: сучасний стан та перспективи розвитку (до 60-ліття професора 
В.М. Репецького); за ред. М.М. Микиєвіча. – Львів : Л.А. «Піраміда», �0��. 
– С. ���.
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мова йде про те, що однією з цілей Організації є “розвиток друж-
ніх відносин між націями на основі поваги принципу рівноправ-
ності та самовизначення народів, а також вживати інші відповідні 
заходи для зміцнення загального миру”. Зміст цього принципу в 
Декларації про принципи міжнародного права �970 р. розкрито 
наступним чином: �) усі народи мають право вільно визначати без 
втручання ззовні свій політичний статус та здійснювати свій еко-
номічний, соціальний та культурний розвиток, і кожна держава 
зобов’язана поважати це право у відповідності до Статуту ООН; 
�) кожна держава зобов’язана сприяти за допомогою сумісних і 
самостійних дій здійсненню принципу рівноправності та самовиз-
начення народів відповідно до положень Статуту ООН на виконан-
ня зобов’язань, покладених на неї Статутом, з тим, щоб: а) сприя-
ти дружнім відносинам та співробітництву між державами; б) не-
гайно покласти кінець колоніалізму, виявляючи належну повагу до 
вільно висловленої волі зацікавлених народів, а також маючи на 
увазі, що підкорення народів іноземному ярму, пануванню та екс-
плуатації є порушенням цього принципу та відмовою в основних 
правах людини і суперечить Статуту ООН; �) створення суверен-
ної і незалежної держави, вільне приєднання до незалежної держа-
ви або об’єднання з нею, або встановлення будь-якого іншого полі-
тичного статусу, вільно визначеного народом, є способами здійс-
нення цим народом права на самовизначення; �) кожна держава 
зобов’язана утримуватися від будь-яких насильницьких дій, що 
позбавляють народи, про які йдеться вище, у викладі цього при-
нципу, їх права на самовизначення, свободу і незалежність;  
5) територія колонії або іншої несамоврядної території має, згідно 
зі Статутом, статус, окремий і відмінний від статусу території дер-
жави, що управляє нею; такий окремий і відмінний згідно Статуту 
статус існує до тих пір, поки народ даної колонії або несамовряд-
ної території не здійснить свого права на самовизначення відповід-
но до Статуту, і зокрема у відповідності з його цілями і принципа-
ми; 6) ніщо в наведених вище пунктах не повинно тлумачитися як 
таке, що санкціонує або заохочує будь-які дії, які вели б до розчле-
нування або часткового чи повного порушення територіальної 
цілісності або політичної єдності суверенних і незалежних держав, 
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що дотримуються у своїх діях принципу рівноправності і самовиз-
начення народів, як цей принцип викладено вище, і, внаслідок цьо-
го, мають уряди, що представляють весь народ, що проживає на 
даній території, без відмінності раси, віросповідання чи кольору 
шкіри; 7) кожна держава повинна утримуватися від будь-яких дій, 
спрямованих на часткове або повне порушення національної єд-
ності і територіальної цілісності будь-якої іншої держави або краї-
ни�. У значно лаконічнішій формі цей принцип викладено у поло-
женнях Заключного акту Наради з безпеки і співробітництва в 
Європі �975 р. Відповідно до цього документа: “Держави-учасниці 
будуть поважати рівноправність і право народів розпоряджатися 
своєю долею, постійно діючи у відповідності з цілями і принципами 
Статуту ООН і відповідними нормами міжнародного права, включаю-
чи ті, які відносяться до територіальної цілісності держав. Виходячи 
з принципу рівноправності та права народів розпоряджатися своєю 
долею, всі народи завжди мають право в умовах повної свободи виз-
начати, коли і як вони бажають, свій внутрішній і зовнішній політич-
ний статус без втручання ззовні та здійснювати на власний розсуд 
свій політичний, економічний, соціальний і культурний розвиток.  
Держави-учасники підтверджують загальне значення поваги і ефек-
тивного здійснення рівноправності і права народів розпоряджатися 
своєю долею для розвитку дружніх стосунків між ними, як і між усі-
ма державами; вони нагадують також про важливість виключення 
будь-якої форми порушення цього принципу”�. Принцип рівноправ-
ності та права народів самостійно розпоряджатися своєю долею 
також закріплено у першій статті, спільній для Міжнародного пак-
ту про економічні соціальні та культурні права та Міжнародного 
пакту про громадянські та політичні права. Як можна побачити з 
цих документів, особливо з Декларації про принципи міжнародно-
го права �970 р., цей принцип спрямований в першу чергу на  
� Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных от-

ношений между государствами в соответствии с Уставом ООН от �� октября  
�970 года // Международное публичное право. Сборник документов. – Т. �. – М. :  
Изд-во Бек, �996. – С. 6.

� Заключительный акт Совещания по сотрудничеству и безопасности в Европе // 
Международное публичное право. Сборник документов. Том �. – М.: Издательство 
Бек, �996. – С. ��.
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захист прав колоніальних народів і, як слушно зазначив I.I. Лука-
шук, “в практиці ООН принцип самовизначення, що включає  
право на створення незалежної держави, розуміється як право ко-
лоніальних народів на незалежність від метрополій”�. Подібну 
точку зору висловлював і відомий англійський юрист-міжнародник 
М. Шоу, зазначаючи, що цей принцип “інтерпретується як такий, 
що стосується мешканців несамоврядних територій. Практика не 
підтримує його застосування як такий, що наділяє правом на відо-
кремлення ідентифіковані групи в межах вже незалежних де-
ржав”�. Цікаво відмітити, що до подій, пов’язаних з анексією  
Криму Російською Федерацією, більшість російських юристів-між-
народників послідовно відстоювала пріоритет принципів тери-
торіальної цілісності і непорушності державних кордонів у випад-
ку їх колізії з принципом самовизначення та тлумачила останнє не 
обов’язково як відокремлення. “Що стосується права на відокрем-
лення, то воно, як загальне правило, не є органічною формою пра-
ва на самовизначення. Його можливість пов’язана або з закріплен-
ням у конституціях держав, як це мало місце в СРСР та Югославії, 
або з екстремальними ситуаціями, коли тій чи іншій етнічній спіль-
ноті відмовляється у праві брати участь в політичному або со-
ціальному житті країн на недискримінаційній основі”�, – стверд-
жується у відомому підручнику за редакцією Ю.М. Колосова та  
Е.С. Крівчікової. З нашої точки зору, у випадку колізії між принци-
пами територіальної цілісності держав та непорушності державних 
кордонів, з одного боку, і правом народів на самовизначення, – з 
іншого, пріоритет праву на самовизначення у формі відокремлення 
від існуючої держави має надаватися лише в тому випадку, якщо 
перша держава здійснює систематичне порушення права цього  
народу на внутрішнє самовизначення, позбавляє представників 
цього народу права на участь в управлінні спільною державою, 

� Лукашук И.И. Международное право. Общая часть : учебник / И.И. Лукашук. –  
�-е изд., перераб. и доп. – М., Волтерс Клувер, �005. – С. ��7.

� Shaw M.N. International Law. 5th edition / M.N. Shaw. – Cambridge University 
Press, �00�. – P. ���. 

� Международное право : Учебник. Отв. ред. Ю.М. Колосов, Е.С. Кривчикова. –  
М.: Международные отношения, �000. – С. 66.
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переслідує чи дискриміную їх за расовою, етнічною, мовною чи ін-
шою ознакою. У протилежному випадку розчленування держави, 
яка забезпечує всім народам, які входять до її складу, право на 
самовизначення, поважає їхні національні права, навряд чи може 
бути визнано таким, що відповідає букві і духу сучасного міжна-
родного права, не кажучи вже про інтереси стабільності міжнарод-
ного правопорядку. Отже, не дивлячись на те, що останні події у 
світі ставлять під серйозну загрозу ефективність дії принципів те-
риторіальної цілісності держав та непорушності державних кор-
донів, на наше глибоке переконання, саме неухильне дотримання 
цих принципів та всебічна підтримка з боку міжнародного співто-
вариства, в тому числі ООН та її основних органів, держав, які 
стикаються з загрозою для своєї територіальної цілісності, може 
сприяти подоланню кризових явищ у системі сучасного міжнарод-
ного правопорядку.
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�.5. ЦiЛесПряМоВанi Мiжнародно-ПраВоВi 
    санкЦiї: ПерсоноЛогiчниЙ анаЛiз 

    О.В. Тарасов* �

Однією з найбільш актуальних проблем права міжнародної від- 
повідальності�� як у минулому�,� так і в сучасній теорії та практиці  

*� Тарасов Олег Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафед-
ри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого

�� Див.: Лукашук И.И. Право международной ответственности / И.И. Лукашук. –  
М. : Волтерс Клувер, �00�. – 5�� с.
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народно-правових санкцій проти держави-правопорушниці з ме-
тою притягнення деліквента до міжнародно-правової відповідаль-
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проблематика міжнародно-правових санкцій, як і міжнародно-пра-
вової відповідальності у цілому, залишається однією з найбільш 
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та форм; поняття, типам і видам міжнародно-правових санкцій, 
умовам правомірності та механізму їх застосування�.
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Ще більш неоднозначною є ситуація у міжнародно-правовій 
практиці держав, коли деліквент бажає уникнути міжнародно-пра-
вової відповідальності та використовує “кишенькових” юристів 
для виправдання міжнародно-протиправної поведінки�.

Відносно новим явищем у цій сфері стало запровадження 
цілеспрямованих або “розумних” міжнародно-правових санкцій, в 
першу чергу, Радою Безпеки ООН�. 

Цій проблемі присвячено праці як іноземних�, так і вітчизняних  
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for Smarter Sanctions / M. Craven // European Journal of International Law. 
– �00�. – Vol. ��. – No. �. – P. ��–6�; Economic Sanctions under International 
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авторів�. Однак традиційний нормологічний підхід не завжди доз-
воляє дослідникам у повній мірі виявити природу, підстави, зміст 
та суб’єктів застосування цілеспрямованих міжнародно-правових 
санкцій, направлених проти різноманітних за своєю природою 
учасників міжнародних правовідносин.

Метою статі є застосування правової персонологічної мето-
дології для вивчення феномену цілеспрямованих міжнародно-пра-
вових санкцій, удосконалення наукового методологічного апарату 
дослідження більш широкої проблеми міжнародно-правової від-
повідальності.

Основоположним фундаментом новітньої персонологічної  
методології� є чітке розмежування між соціальними акторами 
(людина, комерційні та некомерційні організації, субнаціональні  
 

Law. Unilateralism, Multilateralism, Legitimacy, and Consequences / Ed. Ali  
Z. Marossi, Marisa R. Bassett. – Hague : T.M. C. Asser Press, �0�6. – xvii, ��9 p.;  
Farrall J.M. United Nations Sanctions and the Rule of Law / Jeremy Matam 
Farrall. – N.Y. : Cambridge University Press, �007. – xxv, 5�6 p.; Les Nations 
Unies et les sanctions : quelle efficaciteм? / R. Mehdi (dir. publ.). – Paris :  
A. Pedone, �000. – ��6 p.; O’Connell M.E. Debating the Law of Sanctions /  
M.E. O’Connell // European Journal of International Law. – �00�. – Vol. ��. –  
P. 6�–79; Reinisch A. Developing Human Rights and Humanitarian Law 
Accountability of the Security Council for the Imposition of Economic Sanctions / 
A. Reinisch // American Journal of International Law. – �00�. – Vol. 95. – No. �. –  
P. 85�–87�; Tostensen A. Are Smart Sanctions Feasible? / A. Tostensen,  
B. Bull // World Politics. – �00�. – Vol. 5�, No. �. – P. �7�–�0�; Wessel R.  
Debating the ‘Smartness’ of Anti-Terrorism Sanctions : The UN Security Council 
and the Individual Citizen / R. Wessel // Legal Instruments in the Fight against 
International Terrorism : a transatlantic dialogue / Ed. C. Fijnaut, J. Wouters,  
F. Naert. – Leiden : Nijhoff, �00�. – P. 6��–660; Киселева О.А. Понятие 
целенаправленных санкций в международном праве / О.А. Кисилева // 
Актуальные проблемы современного международного права : Материалы 
ежегодной межвузовской научно-практической конференции. Москва, 8–9 апреля 
�0�� г. в �-х ч. Ч. �. / отв. ред. А.Х. Абашидзе, Е.В. Киселева. – М. : Изд-во  
РУДН, �0��. – С. �79–�89 та ін.

� Див.: Малишева Ю.В. Цілеспрямовані санкції та їх застосування Радою Безпеки 
ООН : дис. ... канд. юрид. наук : ��.00.�� – міжнародне право / Малишева Юлія 
Владиславівна. – К., �0�6. – �5� с.

� Див.: Тарасов О.В. Міжнародно-правова персонологія в контексті загальної пра-
вової персонології / О.В. Тарасов // Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. 
/ відп. ред. В.Я. Тацій ; редкол. В. Тацій [та ін.]. – Харків : Нац. юрид. акад. 
України ім. Я. Мудрого, �009. – Вип. �0�. – С. �0�–�08.
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територіальні одиниці, організації національно-визвольних рухів, 
протодержави, держави, міжнародні міжурядові організації та ін.) 
та зовнішніми персонативними правовими формами� вираження їх 
правосуб’єктності (фізична, юридична та суверенна особа)�.

На відміну від традиційного етатистського підходу, коли дер-
жава розглядалася як всеохоплююча тотальність, котра поглинає 
на міжнародному рівні правосуб’єктність людини та корпоратив-
них утворень, правова персонологія розрізняє суверенну пра-
вову особу держави-деліквента і правову особу інших соціаль-
них акторів, непричетних до вчинення міжнародного правопору- 
шення.

Відповідно, традиційний етатистський підхід передбачав не 
вибіркові, широкі міжнародно-правові санкції загального харак-
теру проти держави-деліквента в цілому як неподільної правової 
особи, яка поєднувала у собі політичне керівництво, силові органи, 
економічну інфраструктуру, громадянське суспільство і цивільне 
населення. У результаті страждала не тільки і не стільки держа-
ва, скільки саме населення�. Вкрай важке соціально-економічне 
становище призводило до зростання смертності серед найбільш 
вразливих верств населення, поширення захворюваності, голоду,  
 
 

� Див.: Тарасов О.В. Правовое лицо как персонативная правовая форма: теоретико-
методологический и международно-правовой аспекты / О.В. Тарасов // Проблеми 
законності : акад. зб. наук. пр. / відп. ред. В.Я. Тацій ; редкол. В. Тацій [та 
ін.]. – Харків : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, �0��. – Вип. ���. –  
С. �75–�8�.

� Див.: Тарасов О.В. Правова персонологія : досвід побудови загальної концепту-
альної основи національного і міжнародного права / О.В. Тарасов // Філософія 
права і загальна теорія права. – �0��. – № �. – С. �76–�8�.

� S/�997/�50 от �5 марта �997 г. Приложение. Письмо Министра иностранных дел 
Ирака от �� марта �997 года на имя Генерального секретаря ООН; Е/�998/�� 
от �5 мая �998 г. Доклад Комитета ООН по экономическим, социальным и 
культурным правам о его шестнадцатой и семнадцатой сессий. Замечания общего 
порядка № 8 (�997): Связь между экономическими санкциями и уважением 
экономических, социальных и культурных прав; A/50/60–S/�995/� от �5 января 
�995 г. Доклад Генерального секретаря ООН. Дополнение к Повестке дня для 
мира: позиционный документ Генерального секретаря по случаю пятидесятой 
годовщины ООН (п. 70).
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бідності, безробіття, ускладнення криміногенної обстановки на  
території держави-адресата санкцій та сусідніх держав�.

Крім того, значні економічні збитки несли треті держави, які 
вимушені були розривати торговельне, фінансове, науково-техніч-
не та інше співробітництво з правопорушником. Одночасно, полі-
тичні еліти та уряди, що контролювали “чорний ринок”, отримува-
ли великі надприбутки, а сама держава-деліквент використовувала 
складну гуманітарну ситуацію для посилення пропагандистського  
впливу на своє населення та поширення репресій щодо опозицій-
них сил�.

Сучасний персонологічний підхід, розрізняючи суб’єктів права 
на суверенні, юридичні та фізичні особи, чітко диференціює адре-
сатів цілеспрямованих міжнародно-правових санкцій за суб’єктним 
складом. Негативні наслідки застосування міжнародно-правових 
санкцій повинні стосуватися виключно винної суверенної правової 
особи. Невинні особи не повинні страждати разом з державою-
адресатом санкцій. Iнакше матиметь місце порушення принципів 
справедливості та верховенства права, засад міжнародного пра-
ва прав людини, міжнародного гуманітарного права, міжнародного 
кримінального права та ін.

У зв’язку з цим уявляється слушною пропозиція введення 
обов’язкової попередньої персонологічної експертизи міжнародно-
правових санкцій на предмет їх можливих негативних наслідків 
для всіх категорій суб’єктів як міжнародного, так і національного 
права.

Запровадження цілеспрямованих (індивідуалізованих) міжна-
родно-правових санкцій підіймає також персонологічну проблему 

� Див.: Mohan Rao. Sanctions Kill Children in Iraq / Rao Mohan // Economic and 
Political Weekly. – �000. – Vol. �5. – No. �8. – P. �5�0–�5��; Батршин Р.Р.  
Ответственность государства и применение контрмер в современном международном 
праве : автореф. дис. … канд. юрид. наук : ��.00.�0 – международное право /  
Батршин Роман Ринатович. – Казань, �005. – С. �9; Малишева Ю.В. 
Цілеспрямовані санкції та їх застосування Радою Безпеки ООН : дис. ... канд. 
юрид. наук : ��.00.�� – міжнародне право / Малишева Юлія Владиславівна. 
– К., �0�6. – С. 57–59 та ін.

� Лукашук И.И. Право международной ответственности / И.И. Лукашук. – М. :  
Волтерс Клувер, �00�. – С. ���.
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виявлення тих посадових (фізичних) осіб держави-деліквента, які 
безпосередньо планували та здійснювали керівництво злочинною 
діяльністю. Доктрина міжнародного права цей процес визначає як 
приписування (атрибуції) державі протиправної поведінки фізич-
них осіб�. У рамках правової персонології вже здійснено розме-
жування таких феноменів, як правова презентація, репрезентація 
та саморепрезентація�. Зокрема, у даному випадку, мова йде про 
відповідальність посадових осіб при здійсненні ними саморепре-
зентаційної діяльності суверенної правової особи.

При цьому виникає наступна персонологічна проблема – не-
обхідність у подоланні персонативної правової форми суверенної  
особи з метою притягнення до відповідальності винних фізичних 
осіб (інтеріорна трансперсонативність)�.

При вчиненні міжнародного правопорушення та відмові доб-
ровільно понести міжнародно-правову відповідальність припиняє 
свою дію захисна функція правової суверенної особи деліквента 
і відповідна правова особистість правопорушника стає повністю 
відкритою для зовнішнього правомірного втручання з метою впли-
ву на правосвідомість суб’єкта права. Після подолання суверенної 
“завіси” (або “вуалі”) стає можливим виявлення винних фізичних 
осіб, які одночасно з державою-деліквентом підпадають під дію 
міжнародно-правових санкцій.

По аналогії з трансперсонативною юридичною відповідаль- 
ністю� подібні цілеспрямовані міжнародно-правові санкції можли-
во також назвати трансперсонативними. Їх особливістю є те, що, 
по-перше, цілеспрямовані (адресні) міжнародно-правові санкції  
 
� Див.: Андрейченко С.С. Концепція атрибуції поведінки державі в міжнародно-

му праві : монографія / С.С. Андрейченко. – Одеса : Фенікс, �0�5. – 578 с.;  
Кожеуров Я.С. Проблемы присвоения государству поведения лиц и обра-
зований, действующих под его руководством или контролем, в практике 
Международного Суда ООН / Я.С. Кожеуров // Lex Russica. – �009. – № 5. –  
С. ��57–��6�.

� Тарасов О.В. Суб’єкт міжнародного права: проблеми сучасної теорії : монографія  
/ О.В. Тарасов. – Харків : Право, �0��. – С. ��9–�5�.

� Там само. – С. �5�–�6�.
� Там само. – С. �60.
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застосовуються у вузько-персонативному значенні чітко визначе-
ного кола суб’єктів права, коли невинні особи максимально мож-
ливо позбавлені негативних наслідків.

По-друге, трансперсонативні цілеспрямовані міжнародно-пра-
вові санкції одночасно застосовуються як ззовні щодо суверен-
ної особи, так і щодо її внутрішньоособистого життя. Це значно 
підвищує ефективність правомірного впливу на правопорушника, 
не зачіпає інтересів невинних осіб, допомагає раціональному вико-
ристанню людських, матеріальних, фінансових, інформаційних та 
інших ресурсів, що в цілому сприяє найскорішому притягненню 
винних осіб до міжнародно-правової відповідальності.

По-третє, цілеспрямовані міжнародно-правові санкції можуть 
застосовуватися лише до дієздатних суб’єктів міжнародного пра-
ва, бо без міжнародної деліктоздатності, як одного з найважливі-
ших проявів міжнародної дієздатності, немає і міжнародного пра-
вопорушення�. Відповідно, недієздатна правова особа неспромож-
на вчинити злочин і, як наслідок, добровільно відмовитися від його 
продовження, тому і відсутня підстава застосування щодо неї між-
народно-правових санкцій та притягнення в цілому до міжнародно-
правової відповідальності.

По-четверте, сама наявність цілеспрямованих міжнародно-пра-
вових санкцій вказує на такий стан міжнародно-правової системи, 
який визначає міжнародно-правову деліктоможливість конкретних 
дієздатних суб’єктів міжнародного права реалізувати на практиці 
свою міжнародно-правову деліктоздатність. При цьому слід мати 
на увазі, що у текстах відповідних документів щодо запроваджен-
ня міжнародно-правових санкцій найчастіше не розрізняють со-
ціальних акторів і їх персонативну правову форму.

Наприклад, терористичне угруповання “Аль-Каїда”� не є юри-
дичною особою, а міжнародно-правові санкції застосовуються щодо 
конкретних фізичних осіб, які входять до цієї злочинної організації. 

� Тарасов О.В. Суб’єкт міжнародного права: проблеми сучасної теорії : монографія  
/ О.В. Тарасов. – Харків : Право, �0��. – С. �6�–�6�.

� Див.: Rosand E. The Security Council’s Efforts to Monitor the Implementation of 
Al Qaeda / Taliban Sanctions / E. Rosand // American Journal of International 
Law. – �00�. – Vol. 98. – No. �. – P. 7�5–76�.
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Тому вважаємо некоректною з персонологічної точки зору позицію  
тих науковців, які допускають застосування саме міжнародно-пра-
вових санкцій щодо терористичних угруповань, і в той же час за-
перечують саму можливість застосування міжнародно-правових 
санкцій щодо фізичних та юридичних осіб�.

Такий підхід, з одного боку, є яскравим проявом антрополо-
гічного нігілізму у науці міжнародного права, що заперечує саму 
можливість міжнародної правосуб’єктності людини. I це при тому, 
що з часів Нюрнберзького трибуналу людина виступає суб’єктом 
міжнародно-правової відповідальності у персонативній правовій 
формі фізичної особи�. З іншого боку, такий підхід є грубим со-
ціологізмом у міжнародному праві, що не розрізняє соціальних ак-
торів і суб’єктів міжнародного права. Цей напрям веде до визнання 
міжнародної правосуб’єктності транснаціональних терористичних 
угруповань, бо міжнародно-правові санкції можливо застосовува-
ти лише до суб’єктів міжнародного права, які вчинили міжнарод-
не правопорушення та не бажають добровільно нести міжнарод-
но-правову відповідальність. “Несуб’єкт” міжнародного права не 
може вчитини міжнародне правопорушення, не може відказатись 
добровільно нести міжнародно-правову відповідальність і тому 
щодо нього неможливо, з юридичної точки зору, застосувати між-
народно-правові санкції.

Таким чином, можна констатувати, що перехід від всеосяжних 
(недиференційованих) до цілеспрямованих (персоноцентристських) 
міжнародно-правових санкцій є проявом практичного застосування 
персонологічної методології.

Однак, на жаль, цей процес відбувається не через попереднє 
впровадження науково виважених концепцій, а традиційним шля-
хом “спроб та помилок”, коли людство стикається з небажаними  
 
� Малишева Ю.В. Цілеспрямовані санкції та їх застосування Радою Безпеки  

ООН : дис. ... канд. юрид. наук : ��.00.�� – міжнародне право / Малишева Юлія 
Владиславівна. – К., �0�6. – С. �7.

� Див.: Тарасов О.В. Міжнародна правосуб’єктність людини в практиці 
Нюрнберзького трибуналу / О.В. Тарасов // Проблеми законності : акад. зб. 
наук. пр. / відп. ред. В.Я. Тацій ; редкол. В. Тацій [та ін.]. – Харків : Нац. юрид. 
акад. України, �0��. – Вип. ��5. – С. �00–�06.

О.В. Тарасов
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гуманітарними наслідками застосування міжнародно-правових  
санкцій.

Аналогічно держави діяли у минулому під час вирішення інших 
персонологічних проблем – притягнення до міжнародної кримі-
нальної відповідальності фізичних осіб після Першої та Другої сві-
тових війн, визнання міжнародної правосуб’єктності міжнародних 
міжурядових організацій у першій половині ХХ ст., при подоланні 
колоніалізму та визнанні міжнародної правосуб’єктності організа-
цій національно-визвольних рухів і протодержав у другій половині 
ХХ ст., у питаннях міжнародного правонаступництва і континуїте-
ту наприкінці ХХ ст. та ін.

Сьогодні постає питання визнання самого людства як суб’єкта 
права, а відтак і можливість застосування міжнародно-правових 
санкцій як від його імені, так і притягнення цього унікального 
суб’єкта до міжнародно-правової відповідальності у разі порушен-
ня ним своїх міжнародно-правових зобов’язань.

У зв’язку з цим вбачається перспективним подальша розроб-
ка персонологічного поняттєво-категоріального апарату і в цілому 
концепції міжнародно-правової персонології як одного з найакту-
альніших наукових та практичних напрямів сучасного міжнародно-
го права.

I. Проблеми теорiї мiжнародного права
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�.6. розуМiння конЦеПту “Вина” держаВи 
    крiзь ПризМу коМПроМiсниХ ПiдХодiВ 

    С.С. Андрейченко* �

Iнтенсифікація світових процесів глобалізації, що характери-
зують сучасні тенденції розвитку правового буття, ставлять пе-
ред дослідниками нові завдання, при вирішенні яких вони завжди 
будуть звертатися, з одного боку, до усталених правових ідей, з 
іншого, – пропонувати нові, зіставляючи різні позиції і виробляю-
чи оптимальні рішення. За висловлюванням Де-Галета, “питання, 
викликані обставинами, завжди вимагають рішення, або принаймні 
відповіді”�. Одним із таких правових концептів, застосування яко-
го потребує нагальних відповідей, є “вина”. Підвищений інтерес до 
категорії “вини” пояснюється її значимістю в системі філософсь-
ких, соціально-правових цінностей. Принцип відповідальності за 
провину ще з давніх часів відстоювався гуманістичною людською 
думкою і поступово знаходив відображення в правових системах 
суспільства. З розвитком цивілізації, коли людське життя і свобо-
ди особистості набували найвищої цінності, питання “вини” стає 
центральним в системі правової дійсності.�

Положення про те, що поняття “вини” має значення в між-
народному праві, розділяється більшістю юристів-міжнародників”.  
У той самий час проблематика вини є чи не найскладнішою в усій 
теорії права міжнародної відповідальності. На тому, що питання 
вини держави виявилося одним із найбільш суперечливих у сфері 
міжнародної відповідальності, неодноразово акцентувалося в пра-
цях багатьох дослідників. Так, Д. Анцилотті (D. Anzilotti) писав: 

*� Андрейченко Світлана Сергіївна, доктор юридичних наук, доцент, завідувач ка-
федри міжнародного права та порівняльного правознавства Міжнародного гумані-
тарного університету.

�� Международное право. Изложилъ Де-Галетъ. – Санктпетербургъ, �860. (Пре- 
дисловие).
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“загалом відносно теорії вини та окремих аспектів її застосуван-
ня в міжнародному праві здавна існували й продовжують існу-
вати суперечки. У той час, як одні автори підтримують теорію 
вини, надаючи їй тлумачення, що істотно відрізняється від того, 
яке дається у внутрішньодержавному праві (Гатчек), інші без  
коливань заперечують цю теорію (Діена). Деякі ж автори допуска-
ють поняття вини тільки для визначення тих або інших категорій 
неправомірних дій, зокрема щодо так званих “деліктів недогляду” 
взагалі (Штруп) або щодо деяких з них спеціально (Шоен). Наре-
шті, деякі автори визнають, що поняття вини необхідно для виз-
начення деяких наслідків, наприклад, зобов’язання відшкодування 
шкоди, тоді як у цьому понятті немає необхідності при простому 
задоволенні (Трипель), або ж вважають, що воно необхідне при 
задоволенні, але не при відшкодуванні шкоди, понесеної патри-
моніальним майном (Iесс)”�. 

Деякі науковці взагалі висловлювали сумнів щодо можли-
вості застосування концепції вини для характеристики діяння де-
ржави�. В.М. Єлиничев в одній із своїх праць дійшов висновку, 
що аналіз поведінки держави через концепцію вини є не лише не 
обов’язковим, але й у значній мірі надлишковим та шкідливим, так 
як на перше місце висуває питання другорядного порядку, і дає 
державі-делінквенту можливість оспорювати правомірність покла-
дення на неї відповідальності (яку вона несе з моменту вчинення 
делікту) посиланнями на відсутність чи недоведеність умислу чи 
необережності з боку її органів�. З точки зору інших авторів, “вина 
є складним поняттям, яке навряд чи взагалі може застосовуватися 
до держави, але доведення вини держави для несення нею від-
повідальності за міжнародно-протиправні діяння є необов’язковим,  
 
� Анцилотти Д. Курс международного права : введение – общая часть /  

Д. Анцилотти ; пер. с итал. ; под ред. : Д.Б. Левин (Предисл.) ; пер. : 
А.Л. Сакетти, Э.М. Фабриков. – М. : Иностр. лит., �96�. – Т. �. – С. ��5. 

� Трайнин А.Н. Защита мира и борьба с преступлениями против человечества / 
А.Н. Трайнин ; отв. ред. : Никифоров Б.С. – М. : Изд-во АН СССР, �956. –  
С. ��–��.

� Елынычев В.Н. Вина в международном праве / В.Н. Елынычев // Советское 
государство и право. – �97�. – № �. – С. ��7. 
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але це не означає відсутності такої вини, оскільки вина держави 
презюмується”�. 

Дотепним є приклад, наведений А. Гаттіні (А. Gattini) у статті, 
присвяченій питанню про місце вини в Статтях КМП про відпові-
дальність держав “Курити чи не курити: деякі зауваження про 
дійсне місце вини в Статтях КМП про відповідальність держав” 
(�999): Джагота (Jagota), колишній член КМП, посилаючись  
на місце вини в Проекті статей про відповідальність держав,  
зауважив: “Це як коли заходиш в кімнату, і можеш сказати, що 
хтось тільки що викурив сигарету. Ви не можете бачити курця, але 
ви знаєте, що він там”�. 

Зауважимо, що у процесі кодифікації ідею розробки загаль-
ного правила про вину неодноразово критикували авторитетні  
автори за надмірну масштабність�. За словами Джеймса Кроуфорда  
(J. Crawford), Спеціального доповідача з теми міжнародної відпові-
дальності держав, просто не існує загального правила, принципу, 
або презумпції про місце вини�. Тема вважалася занадто різнорід-
ною для регулювання окремими нормами5.

Комісія міжнародного права, зважаючи на існування розбіж-
ностей і дискусій, зокрема щодо складнощів при доказуванні вини, 
не включила вину до складу протиправного діяння як необхідний 
елемент. 

Опинившись в центрі полеміки між прихильниками і против-
никами суб’єктивної відповідальності держави, Комісія міжнарод-
ного права, керуючись прагматичними міркуваннями забезпечення 

� Міжнародне право : [підручник] / Ліпкан В.А., Антипенко В.Ф., Акулов С.О. та 
ін. / заг. ред. В.А. Ліпкана. – К. : КНТ, �009. – С. ��9.

� Gattini А. Smoking / No Smoking : Some Remarks on the Current Place of Fault 
in the ILC Draft Articles on State Responsibility / A. Gattini // European Journal 
of International Law. – �999. – Vol. �0. – Р. �97–�98.

� Brownlie I. System of the Law of Nations State : Responsibility Part I / Ian 
Brownlie. – New York, the United States : Oxford University Press, �98�. – Р. �0. 

� Crawford J. Revising the Draft Articles on State Responsibility / J. Crawford // 
European Journal of International Law. – �999. – Vol. �0. – Р. ��8.

5 Diggelmann O. Fault in the Law of State Responsibility : Pragmatism ad 
infinitum? / О. Diggelmann // German Yearbook of International Law. – �006. –  
Vol. �9. – Р. �00.

С.С. Андрейченко
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номінальної дієвості інституту відповідальності в міжнародному 
праві, стала на бік останніх. Це викликало справедливу критику 
на її адресу, особливо з приводу таких аргументів, що обґрунто-
вують рішення, як “неможливість встановлення вини”, “труднощі 
доведення” і т.п.�

Iншою причиною не включати тему вини в проект статей КМП 
стала суперечливість судової практики в галузі відповідальності 
держав. О. Діггельман (O. Diggelmann), підтверджуючи цю тезу, 
пояснює, що судова практика з цього питання завжди була різною, 
і міжнародні суди та арбітражі здебільшого не бажали, або при-
наймні не були спроможні, вирішувати це питання принципово�.

Таким чином, Комісія міжнародного права уникала чіткого ви-
рішення питання про місце вини в системі норм про міжнародну 
відповідальність держав. Комісія вирішила не зупинятися на пози-
ції, виробленій давньою академічною дискусією і стала розглядати 
проблему вини прагматичним способом, згідно з яким вина є об-
ставиною, відсутність якої повинна бути доведена державою-від-
повідачем з метою виключення протиправності її поведінки�. 

Незважаючи на наявні суперечності щодо поняття “вини”, у  
теорії та практиці міжнародного права цим поняттям оперують до-
сить часто, оскільки воно невід’ємно пов’язане з такими основопо-
ложними категоріями, як міжнародне правопорушення та міжнарод-
на відповідальність. Зокрема, поняття вини держави з посиланнями 
на її обидві форми (умисел та необережність) фігурує у важливих 
дипломатичних документах. Наприклад, при розгляді в Третьому ко-
мітеті Третьої комісії конференції ООН у Сан-Франциско положень 
глави VII Статуту ООН про дії, що несуть загрозу миру, порушен-
ня миру і актів агресії, була прийнята пропозиція, що містилася  
у доповіді, про те, “щоб витрати стосовно примусових дій проти  
 

� Антипенко В.Ф. Теория уголовной ответственности государства : монография / 
В.Ф. Антипенко. – Одесса : Фенікс, �0�6. – С. 95.

� Там само. – Р. �98.
� Gattini А. Smoking / No Smoking : Some Remarks on the Current Place of Fault 

in the ILC Draft Articles on State Responsibility / A. Gattini // European Journal 
of International Law. – �999. – Vol. �0. – Р. �97.
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винуватої держави лягли на цю державу”. Ця пропозиція була  
одноголосно схвалена на пленарному засіданні конференції�. 

Положення про вину містяться у багатьох рішеннях міжна-
родних судів та арбітражів, примирливих комісій�. Посилання на 
вину можна знайти також у ряді міжнародних договорів, зокрема, 
ст. 5� Положення про закони та звичаї сухопутної війни �907 р.�, 
ст. � Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за 
нього �9�8 р.�, Варшавської конвенції про повітряні перевезення 
�9�9 р.5 та ін.

З вищезазначеного випливає, що категорія вина в обох її формах 
однозначно підлягає застосуванню до держави. Наявність специфіч-
них властивостей вини держави в міжнародному праві в порівнянні 
з виною окремих індивідів у внутрішньодержавному праві не може 
стати підставою нехтування концепцією вини щодо держави.

� Левин Д.Б. Ответственность государств в современном международном праве / 
Д.Б. Левин. – М. : Междунар. отношения, �966. – С. 56.

� Див., наприклад, такі справи: Alabama claims of the United States of America 
against Great Britain (�87�) // Reports of International Arbitral Awards. –  
Vol. XXIX. – P. ��5–���; United States v. Great Britain (Home Missionary Society  
Case) (�9�0) // Reports of International Arbitral Awards. – Vol. VI – P. ��–��; 
Award between the United States and the United Kingdom relating to the rights 
of jurisdiction of United States in the Bering’s sea and the preservation of fur seals 
(�89�) // Reports of International Arbitral Awards. – Vol. XXVIII. – Р. �6�–�76; 
Casablanca Arbitration (France v. Germany) (�909) // The American Journal of 
International Law. – Jul., �909. – Vol. �. – № �. – Р. 755–760; Award in the 
Matter of the Cadenhead Case (�9��) // The American Journal of International 
Law. – Jul., �9��. – Vol. 8. – № �. – Р. 66�–665; B.E. Chattin (United States) 
v. United Mexican (�9�7) // Reports of International Arbitral Awards. – Vol. IV. –  
P. �8�–���; In the matter of the death of James Pugh (Great Britain, Panama) 
(�9��) // Reports of International Arbitral Awards. – Vol. III. – P. ���9–��5�; 
Loizidou v. Turkey. ECHR Judgment of �8 December �996 // EHRR. – Vol. ��.  
– P. 5�� та ін.

� Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex : 
Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land (�907) . – Available 
at : http://avalon.law.yale.edu/�0th_century/hague0�.asp

� Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (�9�8). –  
Available at : http://www.hrweb.org/legal/genocide.html

5 Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage 
by Air (�9�9). – Available at : http://www.jus.uio.no/lm/air.carriage.warsaw.
convention.�9�9/doc.html.

С.С. Андрейченко
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У XX ст. вся історія розвитку теорії міжнародно-правової від-
повідальності держави була відзначена боротьбою між прихильни-
ками теорій винуватої відповідальності та об’єктивної відповідаль-
ності�. 

О. Діггельман (O. Diggelmann), описуючи суперечки з приво-
ду “природи” відповідальності держав, що точилися у юридичній 
літературі протягом декількох десятиліть, справедливо зауважує, 
що “це була ідеологічна дискусія, яка забирала багато енергії у ав-
торів і доповідачів за цією темою. Обговорення “природи” відпові-
дальності держави було абстрактним спором, в якому фундамен-
тальні позиції сильно залежали від ідеологічних переконань, які 
важко довести. Тому підхід КМП дав надію, що нарешті вдалося 
подолати давню суперечку”�. 

Підхід Комісії міжнародного права, безперечно, завершив дис-
кусію, оскільки тема вини більше не стосується вторинних норм. 
Ці норми містять тільки кілька прихованих посилань на суб’єктивні 
елементи, – в основному в статтях, що стосуються форс-мажору  
(ст. ��), лиха (ст. ��) і необхідності (ст. �5) в главі про “Обстави-
ни, що виключають протиправність”. Вони, однак, не містять нія-
ких загальних правил щодо психічних вимог. 

У той самий час дискусія щодо вини знову з’являється у спо-
рах, що виникають в контексті інтерпретації первинних норм. 

Враховуючи, що  існуючі класичні теорії щодо вини – теорія 
об’єктивної відповідальності та теорія суб’єктивної відповідальності 
– не забезпечують вирішення всіх питань, пов’язаних з виною у 
сфері міжнародної відповідальності, значна   частина представників 
сучасної доктрини, зокрема К. Жеманек (К. Zemбnek), Я. Броунлі 
(I. Brownlie), П. Дюпюї (P. Dupuy), Б. Графрат (В. Graefrath), нада-
ють перевагу еклектичному підходу до проблеми вини в міжнарод-
ному праві. Даний підхід базується на конкретному змісті первин-
них норм, які були порушені міжнародно-протиправним діянням,  

� Курис П.М. Международные правонарушения и ответственность государства / 
П.М. Курис. – Вильнюс : Минтис, �97�. – С. ��6.

� Diggelmann O. Fault in the Law of State Responsibility: Pragmatism ad infinitum? 
/ О. Diggelmann // German Yearbook of International Law. – �006. – Vol. �9. –  
Р. �9�.
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а не вторинних норм, що визначають в загальних рисах елементи  
й умови відповідальності держав за протиправні діяння�.

Еклектичний підхід стосовно вини держави був викладений 
КМП у коментарях до Статей про відповідальність держав за 
міжнародно-протиправні діяння �00� р. КМП уникала чіткого ви-
рішення питання про вину в нормах про елементи міжнародно-
протиправного діяння (ст. � Cтатей), і в нормах про атрибуцію 
поведінки державі (ст.ст. �–�� Статей). Однак, у коментарі до 
ст. �, КМП роз’яснила: “Елемент атрибуції нерідко описується як 
“суб’єктивний”  , а елемент порушення – як “об’єктивний”, проте в 
Статтях подібної термінології уникають. Відповідь на питання про 
те, чи має місце порушення будь-якої норми, може залежати від 
наміру або обізнаності відповідних державних органів або агентів 
і в цьому сенсі може бути “суб’єктивним”... В інших випадках 
критерій встановлення порушення будь-якого зобов’язання може 
бути “об’єктивним” в тому плані, що увага або неувага з боку 
відповідних державних органів або агентів може не стосуватися 
справи. Питання про те, чи є відповідальність “об’єктивною” або 
“суб’єктивною”, в цьому сенсі залежить від обставин, включаю-
чи зміст відповідного первинного зобов’язання... Це правильно і 
для інших критеріїв, незалежно від того, чи пов’язані вони пев-
ною мірою з порушенням, виною, недбалістю або невиявленням  
належної обачності. Вони варіюються залежно від обставин з при-
чин, які врешті пов’язані з об’єктом і метою договірного положен-
ня або іншої норми, що лежить в основі первинного зобов’язання. 
В Статтях не встановлюється ніякої презумпції відносно різних 
можливих критеріїв. Це – питання тлумачення і застосування пер-
винних норм, що порушуються в кожному конкретному випадку” 
(Коментар до ст. � (�) Статей)�. 

� Андрейченко С.С. Питання вини держави в контексті тлумачення первинних 
міжнародно-правових норм / С.С. Андрейченко // Право і суспільство. – �0��. –  
№ 5. – C. �.
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Дж. Палмізано (G. Palmisano) зазначає, що відповідальність 
за недотримання різних видів первинних норм, що встановлюють 
зобов’язання due diligence, пильність, або обережність, дійсно 
можна розуміти як таку, що залежить від вини органу, дія або 
бездіяльність якого порушує зобов’язання, покладені на державу. 
Приклади таких норм можна знайти в галузі захисту прав люди-
ни, інтересів іноземних держав, органів іноземних держав, особис-
тості та майна іноземців на території держав, а також у сфері за-
побігання спричинення транскордонної шкоди і захисту загальної 
спадщини�.

З вищезазначеного випливає, що відповідно до позиції КМП, 
вимоги, які стосуються суб’єктивної сторони – вини, недбалості 
або невиявлення належної обачності, – мають бути обґрунтовані 
шляхом тлумачення первинних норм. 

КМП далі зазначає, що іноді міжнародна відповідальність у 
результаті поведінки держави, яка не відповідає її зобов’язаннями, 
не виникає, якщо немає якого-небудь іншого елемента... Однак 
необхідність наявності таких елементів обумовлена   змістом пер-
винного зобов’язання, і з цього приводу не існує ніякого загально-
го правила. Наприклад, взяте за договором зобов’язання прийня-
ти певний закон порушується внаслідок відмови прийняти такий 
закон, і іншій державі немає необхідності вказувати на яку-не-
будь конкретну шкоду, яку вона понесла з причини такої відмови.  
Відповідь на питання про те, чи має місце порушення якого-не-
будь конкретного зобов’язання безпосередньо через відмову  
відповідальної держави вчинити дії або для цього має статися  
будь-яка додаткова подія, залежить від змісту і тлумачення пер-
винного зобов’язання і не може бути надана абстрактно�. 

Варто відзначити, що позиція КМП про місце вини у складі 
міжнародно-протиправного діяння не суперечить тому факту, що 
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КМП включила форс-мажор до обставин, що виключають проти-
правність (ст. �� Статей). У випадку форс-мажору, обставина, що 
виключає протиправність, полягає не у відсутності якого-небудь 
ступеня вини, а в тому, що дане діяння – за висловлюванням КМП 
– недобровільне або щонайменше не містить в собі елемента віль-
ного вибору (Коментар до ст. �� Статей). Як справедливо зазначає 
Дж. Палмізано (G. Palmisano), це не означає, а contrario, будь-
яке загальне розуміння вини як складової частини міжнародно-
протиправного діяння, а скоріше той факт, що тільки людськими 
діями чи бездіяльністю, що існують в межах сфери добровільності 
та свободи вибору – тобто, використовуючи латинський термін, 
сфери suitas, – можна встановити вчинення міжнародно-проти-
правного діяння�.

Ведучи мову про тлумачення первинних зобов’язань, необхідно 
зупинитися на питанні про відмінність між первинними і вторин-
ними нормами міжнародного права, адже Статті про відповідаль-
ність держав �00� р. ґрунтуються на фундаментальному розрізнен-
ні “первинних” і “вторинних” норм про відповідальність держав.

Первинні норми безпосередньо регулюють поведінку суб’єктів. 
Вторинні визначають наслідки невиконання зобов’язань, що випли-
вають з первинних норм. Такий поділ близький до поділу норм на 
матеріальні та процесуальні. Однак не ідентичний йому, що підкрес-
лювалося спецдоповідачем Р. Аго (R. Ago), який ввів цей поділ.  
У його доповіді говорилося, що це “не просто процесуальні норми”. 
Саме останнім і присвячені Статті про відповідальність. Комісія 
прагнула уникати поглиблення у визначення та кодифікацію пер-
винних норм, порушення яких породжує відповідальність�.

Варто відзначити, що у початкових доповідях про відповідаль-
ність держав, складених в період з �956 по �96� рр. під керів-
ництвом Ф. Гарсія-Амадора (F. Garcia-Amador), основна увага, в 
числі іншого, приділялася матеріально-правовим нормам міжна-
родного права, що стосуються дипломатичного захисту, а також 
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іншим матеріально-правовим зобов’язанням. Такий підхід виявив-
ся безуспішним, причому не меншою мірою через те, що він був 
надто амбіційним, і незабаром робота КМП була переорієнтова-
на на більш обмежене, але більш реалістичне, завдання розробки 
рамкових норм про відповідальність держав, а не розробку ко-
дексу матеріально-правових положень, що містять старі або нові 
зобов’язання держав�.

Комісія міжнародного права ООН, займаючись підготовкою 
проекту статей про відповідальність держави за правопорушен-
ня, на своїй двадцять п’ятій сесії дійшла висновку щодо необхід-
ності зосередити зусилля на дослідженні норм, які регулюють 
відповідальність, і провести при цьому чітке розмежування між 
цим завданням і завданням, яке полягає у встановленні “первин-
них” норм, що покладає на держави зобов’язання, порушення яких 
може спричинити відповідальність�. На XXVIII сесії Генеральної 
Асамблеї ООН значна кількість представників у Шостому комі-
теті схвалили намір Комісії зосередити свою увагу на дослідженні 
“вторинних” норм, які визначають правові наслідки невиконання 
зобов’язань, передбачених “первинними” нормами.

Вже у період діяльності Спеціального доповідача Р. Аго (R. Ago),  
якщо говорити більш конкретно в контексті проектів статей  
�996 року і їх остаточному варіанті, норми про відповідальність 
держав можна охарактеризувати як “вторинні норми”. У той  
час, як правові норми, що стосуються змісту та терміну дії мате- 
ріально-правових зобов’язань держав, визначаються первинними 
нормами, закріпленими в безлічі різних документів і в звичаєвому  
праві, Статті становлять собою всеосяжні, загальні рамки, які  
визначають наслідки порушення застосовного первинного зобо-
в’язання. В іншому ж випадку постійно існувала б небезпека того, 

� Кроуфорд Д. Статьи об ответственности государств за международно-про-
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що Статті можуть зайти надто далеко, вказуючи державам на те, 
якого роду зобов’язання на них можуть покладатися”�.

Наголошуючи на відмінності між первинними і вторинними 
нормами представник Нідерландів в Комісії міжнародного права 
А. Таммес (A. Tammes) справедливо відмітив, що “основні норми 
– це ті, які безпосередньо впливають на дії держав. Похідні норми 
– це ті, що стосуються відповідальності держав, призначаються 
для сприяння практичного впровадження у життя сутності міжна-
родного права, що міститься в основних нормах”�. 

Досліджуючи проблеми кодифікації та прогресивного розвитку 
норм про міжнародно-правову відповідальність, В.А. Мазов наго-
лошує на тому, що встановлення первинної норми, – одна сторо-
на справи, а встановлення того, чи було порушене зобов’язання, 
– і якщо так, то якими мають бути наслідки такого порушення, – 
інша сторона. Тільки остання є сферою відповідальності як такою.  
Встановлення норм міжнародного права, що звуться “первинними”, 
часто потребує розробки великих та численних статей, тоді як пи-
тання про відповідальність пов’язане з розробкою дуже небагатьох 
норм, що часом носять загальний характер�. Водночас справедливим 
є зауваження Комісії міжнародного права про те, що можлива у 
даному випадку “лаконічність формулювання зовсім не означає, що 
йдеться про просту проблему. Напроти, у зв’язку з кожним моментом 
постає багато складних питань, кожне з яких повинно бути розгляну-
те, так як всі вони впливають на вибір належного формулювання”�. 
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Первинні та вторинні норми нероздільні, взаємозалежні і до-
повнюють одне одного, консолідуючи міжнародно-правовий поря-
док. Зміст зобов’язань, закріплених у первинних нормах, не може не 
братися до уваги при визначенні змісту й наслідків правопорушен-
ня. Iнакше кажучи, “без з’ясування змісту основних норм і прав та 
обов’язків суб’єктів міжнародного права, неможливо визначити точні 
наслідки їх порушення та розмежувати категорії правопорушників”�. 

Т.Р. Короткий, розглядаючи проблематику міжнародно-пра-
вової відповідальності держав за невиконання міжнародних 
зобов’язань з охорони морського середовища, також наголошує на 
важливості ретельного дослідження первинних і вторинних норм 
міжнародного права: “міжнародна відповідальність за шкоду нав-
колишньому середовищу, що регулюється “вторинними” нормами 
міжнародного права, має свою специфіку, зумовлену як особли-
востями тих зобов’язань, які встановлені “первинними” нормами, 
договірними або звичайними, так і характером шкідливих наслід-
ків, що настають у результаті порушення цих зобов’язань. Тому 
необхідний як аналіз первинних норм, порушення яких тягне за 
собою відповідальність держав, так і вторинних норм, що регла-
ментують міжнародно-правову відповідальність”�.

Будівництво системи міжнародного права, де первинні норми 
були б предметом посиленої кодифікації, а вторинні – менш актив-
ної кодифікації і прогресивного розвитку, створювало б дисбаланс. 
Вторинні норми ні в якій мірі не є менш важливими або другоряд-
ними�. Спеціальний доповідач Р. Аго (R. Ago) під час своїх допові-
дей у Комісії зазначав, що вторинними ці норми були названі не 
тому, що вони менш важливі, ніж первинні норми, а тому, що вони  
 

� Мазов В.А. Ответственность в международном праве : проблемы кодификации и 
прогрессивного развития норм и принципов международно-правовой ответствен-
ности / В.А. Мазов. – М. : Юрид. лит., �979. – С. ��.

� Короткий Т.Р. Міжнародно-правова відповідальність за невиконання міжнародних 
зобов’язань з охорони морського середовища / Т.Р. Короткий // Актуальні про-
блеми політики : зб. наук. праць. – �0��. – Вип. �6. – С. 9�.

� Yearbook of the International Law Commission. Summary records of the meetings 
of the fifty-third session �� April – � June and � July–�0 August �00�. – �00�. –  
Vol. �. – P. ��. –UN Doc. A/CN.�/SER.A/�00�.
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визначають правові наслідки невиконання зобов’язань, передбаче-
них первинними нормами�.

Водночас відмінність між первинними і вторинними нормами  
має своїх критиків. Наприклад, у першій доповіді Джеймса  
Кроуфорда (J. Crawford) йшлося про те, що “вторинні” норми є 
простою абстракцією і не мають практичної користі; що припущен-
ня про наявність загальноприйнятних вторинних норм не враховує 
можливість того, що конкретні матеріально-правові норми, або ма-
теріально-правові норми в конкретній галузі міжнародного права, 
можуть стати джерелом своїх власних особливих вторинних норм, 
і що в самих проектах статей ця відмінність не проводиться послі-
довно, що говорить про його штучний характер�.

Про спірність характеристики в ролі “вторинних” міжнародно-
правових норм про міжнародну відповідальність пише Г. Вітцум 
(G. Vitzthum): “Міжнародне право обґрунтовує обов’язки щодо 
здійснення різноманітних дій або утримання від дій, яких повинні 
дотримуватися суб’єкти міжнародного права в їх міжнародних від-
носинах. Міжнародно-правові норми міжнародної відповідальності 
припускають наявність таких обов’язків. При цьому вони нерідко 
характеризуються (що не є безперечним) як так звані “вторинні 
норми”, призначення яких полягає виключно у кваліфікації того, 
за яких умов держави і міжнародні організації повинні відповідати 
за порушення міжнародного права, що ставляться ним у вину, і які 
юридичні наслідки настають у результаті відповідальності”�. 

Дж. Дугарт (J. Dugard) у своїй другій доповіді щодо диплома-
тичного захисту зазначив: “…слід підкреслити, по-перше, що чітке 
розмежування між первинними і вторинними нормами відсутнє; 
по-друге, що це розмежування спирається на неясні судово-прак-

� Yearbook of the International Law Commission. Summary records of the meetings 
of the twenty-sixth session 6 May – �6 July �97�. – �97�. – Vol. �. – ��5�st 
meeting, para. �. – UN Doc. A/CN.�/SER.A/�97�. 

� First report on State Responsibility by Mr. James Crawford / International Law 
Commission. Fiftieth session. Geneva, �0 April – �� June �998. New York,  
�7 July–�� August �998. – Para. ��. – UN Doc. A/CN.�/�90. 

� Международное право / Вольфган Граф Витцум [и др.] ; пер. с нем. / В. Бергман,  
пред., сост. ; науч. ред. и сост. указ. Т.Ф. Яковлева. – М. : Инфотропик Медиа, 
�0��. – С. 7�6.
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тичні підстави...”�. Про неможливість проведення чіткого розме-
жування між первинними і вторинними нормами свідчать багато 
випадків, коли між членами Комісії виникали розбіжності щодо 
кваліфікації тієї чи іншої форми як первинної або вторинної. Так, 
наприклад, спірна стаття �9 в Проекті статей про відповідальність  
держав, прийнятому Комісією в першому читанні, яка стосувалася 
міжнародних злочинів держав, часто кваліфікувалася як первинна 
норма в кодексі, що містить вторинні норми�. 

З приводу прийняття ст. �9 Проекту професор Н.А. Зелінська 
зауважила, що концепція “міжнародного злочину держави”, що 
містилася в цій статті, “не давала можливості чіткої ідентифіка-
ції злочинів: вона не містила ні вичерпного переліку “злочинних” 
дій, ні виразних показників для їх оцінки. Недолік проекту в цій 
частині відмічали навіть прихильники концепції міжнародних зло-
чинів. У ході роботи над проектом статей у другому читанні Ко-
місія відмовилася від використання терміну “міжнародний злочин” 
стосовно держав”�.

Як пише Х. Барбоза (J. Barboza), відмінність між первинни-
ми і вторинними нормами і зобов’язаннями визнавалася деякими 
членами КМП як така, що є лише “відносною”; наслідком стало 
те, що відмінність між “відповідальністю” (responsibility) і “від-
повідальністю” (liability) була також “відносною”. Це виглядає, 
на думку вченого, нелогічним: людська поведінка має тільки дві 
можливості бути пов’язаною з правовим зобов’язанням – або 
виконати, або порушити його. У першому випадку поведінка за-
лишається у сфері дії первинної норми. В другому випадку по-
ведінка регулюється сферою вторинної норми. Iснує один тип 
норм для кожного варіанту поведінки, і не може бути більше ніж 

� Second report on diplomatic protection by Mr. John Dugard. International Law 
Commission. Fifty-third session. Geneva, �� April–� June and � July–�8 August 
�00�. – Para. 7. – UN Doc. A/CN.�/5��. 

� First report on State Responsibility by Mr. James Crawford / International 
Law Commission. Fiftieth session. Geneva, �0 April–�� June �998. New York,  
�7 July–�� August �998. – Para. �8. – UN Doc. A/CN.�/�90. 

� Див.: Зелинская Н.А. Международное уголовное право в условиях глобализации 
преступности / Н.А. Зелинская // Альманах международного права / ред. кол-
легия. : Кивалов С.В. (гл. ред.) и др. – О. : Фенікс, �009. – С. �7–�9.
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дві такі можливості. Таким чином, різниця є не умовною, а неми- 
нучою�. 

Слід підкреслити, що на практиці відмінність між первинними 
і вторинними нормами має ряд переваг. Не можна не погодитися зі 
спеціальним доповідачем Дж. Кроуфордом (J. Crawford), що така 
відмінність дозволяє переглянути і розвинути деякі загальні норми 
про відповідальність, при цьому не виникає необхідності вирішу-
вати безліч питань про зміст або застосування конкретних норм, 
порушення яких може спричинити відповідальність. Наприклад,  
докладно обговорювалося питання про те, чи настає відповідаль-
ність держави за відсутності шкоди або збитків іншій державі чи 
державам. Якщо під шкодою розуміються збитки, що виражаються 
у грошовій оцінці, то абсолютно ясно, що вона не завжди необхід-
на. Разом із тим, існують певні ситуації, коли юридично шкода ін-
шій державі відсутня, якщо вона не понесла матеріальної шкоди�. 
Ця позиція змінюється залежно від розглянутої матеріальної або 
первинної норми. Необхідно тільки сформулювати проекти статей 
таким чином, щоб вони передбачали різні можливості залежно від 
застосовуваної первинної норми�. 

Дж. Кроуфорд (J. Crawford) окремо наголошує на питанні 
вини: “аналогічний аналітичний метод можна було б використову-
вати стосовно питання про те, чи є необхідним певний “психічний 
елемент”, або culpa, для настання відповідальності держави, або 
ж відповідальність держави є “суворою” (“strict”) або навіть “аб-
солютною” (“absolute”), або ж вона залежить від “належної обач-
ності” (“due diligence”)�.

Таким чином, відсутність вимоги про наявність елементу 
вини держави для констатації міжнародно-протиправного діяння  

� Barboza J. The Environment, Risk and Liability in International Law / J. Barboza. –  
Leiden – Boston : Martinus Nijhoff Publishers, �0��. – Р. �7–�8.

� Див., наприклад: Lake Lanoux Arbitration (France v. Spain) (�957) // Reports of 
International Arbitral Awards. – Vol. XII. – P. �8�–��7. 

� First report on State Responsibility by Mr. James Crawford / International 
Law Commission. Fiftieth session. Geneva, �0 April–�� June �998. New York,  
�7 July–�� August �998. – Para. �6. – UN Doc. A/CN.�/�90. 

� Ibid. 
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у Статтях про відповідальність держав не означає відсутності да-
ного елемента в правових нормах про відповідальність держав. 
Швидше, – як пише Дж. Кроуфорд (J. Crawford), – це відобра-
жає важливий аспект, згідно з яким різні первинні норми про між-
народну відповідальність можуть встановлювати різні стандарти 
вини в діапазоні від “належної обачності” до “суворої відповідаль-
ності”�.

У той самий час більш детальне дослідження показує, що про-
блема набагато складніша, ніж здається на перший погляд. На 
думку О. Діггельмана (O. Diggelmann), підхід КМП стосовно не-
обхідності тлумачення первинних норм про вину, характеризується  
невідповідністю, адже багато первинних норм не може бути так ви- 
тлумачено. Більшість первинних норм не передбачають конкретних  
вимог щодо вини. При їх створенні, здається, дотримувалися при-
пущення, що визначення точної ролі суб’єктивної сторони не є за-
вданням авторів первинних норм. Наприклад, зобов’язання надати 
мирний прохід у галузі морського права або зобов’язання органів 
держави забезпечити належний захист іноземців не містять такої 
вказівки. У таких випадках прагматизм означає делегування про-
блеми в практику з тим, щоб покласти тягар доказування на судо-
ві або інші установи, які застосовують закон�. 

З цього слідує, що в останній час особливого значення на-
було тлумачення міжнародних договорів міжнародними судовими 
органами. Даючи юридичну оцінку певним фактам під час розгля-
ду справ по суті, такі суди виконують значний обсяг роботи з 
усунення недоліків і прогалин, що були допущені при створенні 
договірних норм�. Правильне тлумачення договору є найважливі-
шою передумовою його правильного розуміння, застосування та 

� Кроуфорд Д. Статьи об ответственности государств за международно-противоправ-
ные деяния [Електронний ресурс] / Д. Кроуфорд // United Nations Audiovisual 
Library of International Law. – Р. �. – Режим доступу: www.un.org/law/avl

� Diggelmann O. Fault in the Law of State Responsibility : Pragmatism ad infinitum?  
/ О. Diggelmann // German Yearbook of International Law. – �006. – Vol. �9. –  
Р. �97–�98, �0�.

� Трагнюк О.Я. Тлумачення міжнародних договорів : теорія і досвід європейських 
міжнародних судових органів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : ��.00.�� /  
О.Я. Трагнюк. – Х., �00�. – С. �.
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ефективної реалізації�. На підтвердження цієї тези можна навести 
висловлювання Міжнародного Суду ООН у справі Chiragov and 
Others v. Armenia (�0�5), в якому розглядалися проблеми захис-
ту прав азербайджанських вимушених переселенців, про те, що 
“однорідність тлумачення і застосування загального міжнародного 
права різними судами та іншими інституціями виступає як необхід-
на умова міжнародного правосуддя та правопорядку�.

Зважаючи на існуючі дискусійні моменти, в літературі ствер-
джується, що еклектичний підхід в цілому є прийнятним, але вод-
ночас його окремі положення або недостатні, або підлягають кри-
тиці�. Через відсутність консенсусу серед авторів виникли небез-
підставні сумніви, що еклектична теорія може мати таке ж значення,  
як теорія об’єктивної відповідальності та теорія суб’єктивної від-
повідальності�. 

Таким чином, підхід, згідно з яким питання вини ставиться в 
залежність від тлумачення первинних норм, поряд із перевагами, 
має свої недоліки, пов’язані, передусім, із складнощами одноманіт-
ного тлумачення первинних норм міжнародного права, відсутністю 
одностайності серед вчених та практиків.

Наслідуючи підхід КПМ можна стверджувати, що вина в ме-
жах права про відповідальність держав є питанням для тлумачен-
ня і застосування первинних норм, що порушуються в певному ви-
падку. Згідно з позицією, викладеною у Статтях �00� р., наявність 
елементу вини не завжди обов’язкова для настання міжнародної 
відповідальності. Це не виключає ситуацій, коли даний елемент 
є необхідним для притягнення до відповідальності за певні між-
народно-протиправні діяння, зокрема, геноцид, що визначається 
� Мережко О.О. Право міжнародних договорів : сучасні проблеми теорії та прак-

тики : [монографія] / О.О. Мережко. – К. : Таксон, �00�. – C. ���.
� Chiragov and Others v. Armenia. Judgment of the European Court of Human Rights 

of �6 June �0�5. – Para. 85. – Available at : http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/
pages/search.aspx?i=00�-�55�5�

� Pisillo-Mazzeschi R. The Due Diligence Rule and the Nature of the International 
Responsibility of States / R. Pisillo-Mazzeschi // German Yearbook of International 
Law. – Vol. �5. – �99�. – Р. �8–��.

� Flemme М. Due Diligence in International Law / М. Flemme. – Master thesis, 
�00�. – P. �0.
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первинними нормами про зобов’язання держав. Тобто у проек-
ті статей “відображена нейтральна позиція, яка не вимагає і не 
виключає в тому чи іншому конкретному випадку наявності еле-
менту вини”� (culpa або dolus). Тому говорити про “об’єктивну” 
або “суб’єктивну” відповідальність можна, виходячи з конкрет-
них обставин справи, зокрема, зі змісту відповідних первинних 
зобов’язань.

Статті про відповідальність держав �00� р. не встановлюють 
зміст зобов’язань, передбачених конкретною первинною нормою, 
не містять їх тлумачення, не дають відповідь на питання про тер-
мін дії зобов’язання для держав. Мета цих Статей полягає в тому, 
щоб сформулювати основні норми міжнародного права стосовно 
відповідальності держав за міжнародно-протиправні діяння, а саме 
загальні умови, за яких держава є відповідальною через порушен-
ня своїх зобов’язань, а також юридичні наслідки, що випливають 
із такої відповідальності, тобто увага зосереджується на вторин-
них нормах міжнародного права про відповідальність держав.

Питання чи є держава учасником чинного договору, чи знахо-
диться договір в силі для цієї держави, і як повинен інтерпретува-
тися договір вирішується у рамках права міжнародних договорів. 
Це правило діє також, mutatis mutandis, для інших “джерел” між-
народних зобов’язань, таких як звичаєве міжнародне право�. 

Зазначимо, для того, щоб на практиці розв’язати питання про 
відповідальність держави за наявності або відсутності такого еле-
менту складу міжнародно-протиправного діяння як “вина”, серед 
іншого, важливо належним чином здійснити тлумачення відповід-
них первинних зобов’язань конкретної держави. У цьому аспекті, 
тлумачення, безсумнівно, виступає одним із ключових моментів 
теорії та практики у сфері міжнародної відповідальності. Власне 
саме від тлумачення залежить правильність застосування міжна-

� Crawford J. Articles on responsibility of states for internationally wrongful acts /  
J. Crawford // United Nations Audiovisual Library of International Law. – Available 
at : http://legal.un.org/avl/pdf/ha/rsiwa/rsiwa_r.pdf

� Materials on the responsibility of states for internationally wrongful acts / ST/
LEG/SER B/�5 / UNITED NATIONS. NEW YORK, �0�� http://legal.un.org/legis-
lativeseries/documents/Book�5/Book�5_RoS.pdf
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родних норм, і, відповідно, від його ефективності багато в чому за-
лежить дієвість системи міжнародного права в цілому. Тлумачення 
виступає одним із необхідних інструментів забезпечення функціо-
нування міжнародно-правової системи.

У міжнародно-правовій доктрині був розвинений іще один ком-
промісний підхід стосовно розуміння вини держави, відповідно до 
якого при здійсненні протиправних діянь у вигляді дій вина не 
враховується, а при здійсненні протиправних діянь у вигляді без-
діяльності вина береться до уваги. 

Підставою для даного підходу стали деякі судові рішення, в 
яких виникнення відповідальності держави за шкоду, заподіяну іно-
земцям в результаті бездіяльності, ставилося в залежність від того, 
чи була дана бездіяльність навмисною. Виною в даному випадку 
визнається непроявлення належного старання (due diligence)�. 

Першим явним застосуванням принципу due diligence було 
відоме рішення женевського арбітражу у справі корабля “Алаба-
ма” (�87�)� (спір між Сполученими Штатами Америки і Великобри-
танією за протестом США про порушення Англією нейтралітету  
під час громадянської війни в США). Як підставу для відповідаль-
ності, було визнано відсутність належних зусиль�. Після закінчен-
ня громадянської війни спір, пов’язаний з дотриманням Великоб-
ританією обов’язків, що випливають із статусу нейтральної де-
ржави, був переданий до арбітражного суду, що складався з п’яти 
арбітрів (від США, Великобританії, Iталії, Швейцарії та Бразилії).  
У Рішенні від �� вересня �87� р. арбітражний суд ухвалив стяг-

� Толстых В.Л. Курс международного права : [учебник] / В.Л. Толстых.– М. : 
Волтерс Клувер, �0�0. – С. 5�0.

� Алабама – крейсер конфедератів під час міжусобної війни в Північній Америці. 
Це було дерев’яне гвинтове судно, побудоване в Англії, що мало досить швидкий 
хід. Впродовж �-х років (�86�–�86�) користувалося гучною популярністю завдя-
ки тій шкоді, яку завдавало комерційному флоту північних штатів. �9-го червня 
�86� Алабама була потоплена. Див.: Алабама, крейсер // Энциклопедический 
словарь Брокгауза и Ефрона. В 86 томах (8� т. и � доп.). Т. �. – СПб. : 
Брокгауз-Ефрон, �890–�907. – С. ��6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  
http://enc-dic.com/brokgause/Alabama-kreser-9����.html

� Косоруков К.А. Дело «Алабамы». Ответственность государства за действия тре-
тьих лиц в решении женевского арбитража �87�–7� гг. / К.А. Косоруков // 
Международное публичное и частное право. – �007. – № �. – С. 50–5�.
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нути з Великобританії �5,5 млн дол. на користь постраждалих гро-
мадян США.

Перше з трьох “Вашингтонських правил”, на які повинні були 
зважати судді при вирішенні справи, свідчить, що “нейтраль-
на держава зобов’язана застосовувати належну обачність (due 
diligence), щоб перешкодити в межах своєї юрисдикції споряджен-
ню, озброєнню або екіпіровці суден, які, як можна логічно встано-
вити, призначені крейсувати або вести війну проти держави...”�.

Ч.Ч. Хайд (С.С. Hyde) звертає увагу на заяву арбітрів про 
те, що “факти, які стосуються будівництва судна (у той час поз-
наченого під номером “�90”) у Ліверпулі та його устаткування й  
озброєння поблизу о. Терсейра за допомогою кораблів, які вийшли 
з Великобританії з цією метою, явно свідчать, що англійський 
уряд не виявив належного старання у виконанні своїх зобов’язань 
як нейтрального, і особливо, що уряд, незважаючи на поперед-
ження й офіційні подання, зроблені під час будівництва судна 
дипломатичними представниками Сполучених Штатів, знехтував 
своєчасним вживанням якихось дієвих запобіжних заходів; роз-
порядження, які були ним, нарешті, віддані для затримання суд-
на, запізнилися настільки, що їх виконання виявилося практично  
неможливим”�.

За висловлюванням Д. Анцилотті (D. Anzilotti), “немає 
зобов’язання перешкодити будь-якою ціною озброєнню й екіпіров-
ці суден і немає відповідальності за те, що це має місце, але 
зобов’язання полягає в тому, що слід вжити належних заходів,  
щоб судна не були озброєні й екіпіровані, і відповідальність ви-
никає тільки у разі, якщо не була проявлена   належна обачність. 
Цілком очевидно, що ту ж концепцію з ще більшою точністю від-
творює ст. 8 Тринадцятої Гаазької конвенції від �8 жовтня �907 
р., щодо обов’язків та прав нейтральних держав у разі морської  

� Анцилотти Д. Курс международного права : введение – общая часть /  
Д. Анцилотти ; пер. с итал. ; под ред.: Д.Б. Левин (Предисл.) ; пер. : А.Л. 
Сакетти, Э.М. Фабриков. – М. : Иностр. лит., �96�. – Т. �. – С. ��9.

� Международное право, его понимание и применение Соединенными Штатами 
Америки. Перевод с английского. Т. 6 / Хайд Ч.Ч. ; под ред.: Дранов Б.А. (Прим.) ;  
Пер. : Песков Е.Б. – М. : Иностр. лит., �95�. – С. �7�–�7�.
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війни: “Нейтральний уряд зобов’язаний вдаватися до тих засобів, 
які знаходяться в його розпорядженні, щоб перешкоджати в ме-
жах своєї юрисдикції спорядженню і озброєнню всякого судна, яке 
воно має розумні підстави вважати призначеним для крейсерства 
тощо”�.

Слушно з приводу розуміння вини через порушення стандарту 
due diligence зауважив Е. Аречага (E. Arйchaga): “У ряді арбіт-
ражних рішень встановлювалася відповідальність за порушення 
зобов’язань дотримання нейтралітету чи за завдання шкоди інозем-
цям, причому визначальним чинником у цих випадках було вста-
новлення того, чи перестали агенти держави виконувати необхідні 
дії або ж вони просто допустили недбалість у захисті прав воюю-
чих сторін або іноземців. На підставі цього деякі автори стверджу-
вали, що винність, або “вина”, хоча це поняття і не застосовується 
стосовно позитивних актів, є необхідною попередньою умовою для 
встановлення факту порушення міжнародного права в результаті 
бездіяльності”�.

У той самий час Е. Аречага (E. Arйchaga), як прихильник тео-
рії об’єктивної відповідальності, стоїть на тому, що ці арбітражні 
рішення можуть бути пояснені і без використання поняття вини.  
У зазначених випадках держава повинна нести відповідальність 
тільки тому, що вона перестала виконувати взяте на себе міжна-
родне зобов’язання проявляти в межах своїх можливостей “належ-
не старання”, щоб перешкодити вчиненню зазначених правопору-
шень. “Належне старання” – не суб’єктивний елемент, а сам зміст 
існуючого зобов’язання, за порушення якого відповідальна держа-
ва. Для виникнення відповідальності держави не потрібен прояв 
злого умислу, бездіяльності або недбалості з боку будь-якого її 
індивідуального представника. Вона може обумовлюватися загаль-
ними дефектами або недоліками державної структури або апарату 

� Анцилотти Д. Курс международного права : введение – общая часть /  
Д. Анцилотти ; пер. с итал. ; под ред.: Д.Б. Левин (Предисл.) ; пер.: А.Л. Сакетти,  
Э.М. Фабриков. – М. : Иностр. лит., �96�. – Т. �. – С. ��9.

� Современное международное право / Эдуардо Хименес де Аречага / под ред.  
Тункина Г.И. (Вступ. ст.) ; перевод с испанского Папченко Ю.И. – М. : Прогресс,  
�98�. – С. �08.
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управління і не мати абсолютно нічого спільного з суб’єктивними 
намірами�.

Г. Вітцум (G. Vitzthum), на підставі міжнародної практики, 
припускає, що у випадку активних діянь, що вчиняються як по-
рушення міжнародно-правових зобов’язань, якщо відсутні особ-
ливі обставини, доказування вини, як правило, не є обов’язковим 
елементом. На це вказують Г. Дам (G. Dahm), К. Жеманек  
(К. Zemбnek), А. Фердросс (A. Verdross), Я. Броунлі (I. Brownlie), 
Ж.-Ж. Руссо (Jean-Jacques Rousseau). З іншого боку, підхід, що 
пов’язує виникнення відповідальності з наслідками протиправного 
діяння незалежно від наявності вини, в будь-якому випадку пот-
ребує коригування, якщо пред’явлені претензії стосуються пору-
шення зобов’язань, що виконуються на розсуд держави, або якщо 
вони стосуються зобов’язань щодо утримання від дій. Для уник-
нення неспіврозмірних наслідків, відповідальність держави настає 
лише в такому випадку, якщо ця держава при належній обачності 
(due diligence) була здатна передбачити і запобігти порушенню 
міжнародного права�.

Відповідно до стандарту “належної обачності” (“due diligence” 
standard) у випадку вчинення суб’єктами, діяння яких не може бути  
приписано державі, певних дій, що порушують міжнародні зобо-
в’язання, вина такої держави полягає в тому, що вона не застосувала 
необхідних заходів з метою дотримання відповідного зобов’язання. 

Due diligence standard з часів Гуго Гроція та Семюеля Пуф-
фендорфа посідає помітне місце в міжнародно-правових дослід-
женнях�. Зобов’язання держав виявляти належну старанність 

� Современное международное право / Эдуардо Хименес де Аречага / под ред.  
Тункина Г.И. (Вступ. ст.) ; перевод с испанского Папченко Ю.И. – М. : Прогресс,  
�98�. – С. �08. 

� Международное право / Вольфган Граф Витцум [и др.] ; пер. с нем. / В. Бергман, 
пред., сост.; науч. ред. и сост. указ. Т.Ф. Яковлева. – М. : Инфотропик Медиа, 
�0��. – С. 7�0–7��.

� Дрёмина-Волок Н.В. Стандарт должной осмотрительности («due diligence 
standard») в международном антидискриминационном праве / Н.В. Дрёмина-
Волок // Актуальні проблеми держави та права : збірник наукових праць. Вип. 6� 
/ Редкол. : С.В. Ківалов (гол. ред.) та ін. ; відп. за вип. В.М. Дрьомін. – Одеса :  
Юридична література, �0��. – С. ��7.
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(due diligence) у міжнародному праві ставало предметом до-
сліджень таких вітчизняних та зарубіжних учених як Ф. Гарсія- 
Амадор (F. Garcia-Amador), Дж. Анайя (J. Anaya), Д. Анцилотті 
(D. Anzilotti), Р.П. Барнідж (R.P. Barnidge), Ж. Бурк-Мартіньоні 
(J. Bourke-Martignoni), Я. Броунлі (I. Brownlie), Н.В. Дрьоміна-
Волок, П. Дюпюї (P. Dupuy), Т. Койвурова (Т. Koivurova), I.I. Лу-
кашук, К. Чинкін (C. Chinkin) та ін. 

Найважливішою особливістю принципу належної обачності 
у доктрині міжнародного права називають те, що він не вимагає  
атрибутування державі поведінки недержавного актора�. У той са-
мий час Н.В. Дрьоміна-Волок справедливо стверджує: “при тому, 
що дії або бездіяльність недержавних суб’єктів, здійснені поза 
прямим зв’язком з державою, даній державі не присвоюються, 
вона не звільняється від свого обов’язку виявляти належну розпо-
рядливість”�.

Варто відзначити, що принцип due diligence відігравав значну 
роль у першій фазі кодифікації правил про відповідальність держав, 
у період, який тривав до �96� року. Вирішальне значення в даному 
випадку мала робота неурядових експертних органів і Комітету ек-
спертів Ліги націй з Прогресивної кодифікації міжнародного права 
між двома світовими війнами, які підготували матеріали з кодифі-
кації міжнародного права для Гаазької конференції �9�0 р. Увага 
була зосереджена на такій сфері як міжнародна відповідальність 
держав, зокрема відповідальність держави за шкоду, заподіяну 
іноземцям приватними особами в мирний час і під час внутрішніх 
заворушень. Незважаючи на те, що Гаазька конференція з кодифі-
кації не змогла завершити процес кодифікації, визнавалося, що 
держава може нести відповідальність, якщо це було проявом явної 
недбалості (negligent), тобто якщо держава не проявила належної  
 
� Nystuen G. Human Rights, Corporate Complicity and Disinvestment / G. Nystuen, 

A. Follesdal, O. Mestad. – Cambridge : Cambridge Univ. Press, �0��. – P. ���.
� Дрёмина-Волок Н.В. Стандарт должной осмотрительности («due diligence 

standard») в международном антидискриминационном праве / Н.В. Дрёмина-
Волок // Актуальні проблеми держави та права : збірник наукових праць. Вип. 6�  
/ Редкол. : С.В. Ківалов (гол. ред.) та ін. ; відп. за вип. В.М. Дрьомін. – Одеса 
: Юридична література, �0��. – С. ��9. 
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обачності (due diligence) щодо запобігання, відшкодування або  
покарання у випадку завдання шкоди іноземцю�.

З призначенням Роберто Аго (R. Ago) новим спеціальним до-
повідачем за темою відповідальності держав, значно змінився на-
прямок розробки Проекту статей про відповідальність держав за 
міжнародні протиправні діяння. Р. Аго (R. Ago) акцентував увагу 
на встановленні загальних вторинних норм, які визначають наслід-
ки порушення первинної норми міжнародного права, тобто пра-
вила, яке описувало стандарт поведінки. Ця зміна у фокусі до-
слідження значним чином вплинула на визначення суб’єктивного 
елементу відповідальності держави. 

У зв’язку із суперечкою з приводу існування в міжнародному 
праві додаткової вимоги вини держави для наявності протиправ-
ного діяння, зрозуміло, що Проект про відповідальність, з часом, 
вивів міркування due diligence до рівня первинних норм і, таким 
чином, відступив від початкового варіанту. Для того, щоб знайти 
загальну підставу для кодифікації такої важливої сфери як відпові-
дальність держав, необхідним було обмежити свою увагу щодо 
досить спірних питань. Ця нова орієнтація закріплювалася лише 
поступово, однак питання due diligence поставало, коли в ряді 
випадків робилися спроби визначити первинні норми щодо пев-
них категорій. Навіть у �999 р., за два роки до прийняття Проек-
ту статей про відповідальність держав за міжнародні протиправ-
ні діяння, питання due diligence обговорювалося КМП під заго-
ловком “Відповідальність держави за зобов’язаннями поведінки і 
зобов’язаннями результату” (UN ILC, “State Responsibility”, �999, 
р. 59). В останній редакції Проекту статей більше немає відмін-
ності між зобов’язаннями поведінки і зобов’язання результату, але 
цей вибір був мотивований необхідністю кодифікації, а не вадами 
в класифікації�. 

На корисність розподілу норм міжнародного права на норми, 
що вимагають певного результату, і норми, що вимагають певної  
 
� Koivurova T. Due Diligence / Т. Koivurova // Max Planck Encyclopedia of Public 

International Law. – �008. – Р. �.
� Ibid. – Р. �.
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поведінки, вказує В.Л. Толстих: “у першому випадку порушення 
норми має місце, якщо не досягнутий передбачений нею результат; 
у другому випадку – якщо не здійснено передбачену нею поведін-
ку. Обов’язок здійснення певної поведінки часто формулюється як 
обов’язок проявити “належну дбайливість” (“due diligence”)�.

Коментуючи рішення МС ООН у справі про дипломатичний 
та консульський персонал United States Diplomatic and Consular 
Staff in Tehran (Hostages) case (�980) в контексті принципу due 
diligence, П. Дюпюї (P. Dupuy) вказує на важливу відмінність  
між зобов’язаннями поведінки, у тому числі зобов’язаннями щодо 
запобігання, та зобов’язаннями результату. На його думку, важли-
вим є те, які кроки робить держава задля забезпечення принципу 
due diligence в рамках міжнародного права. “Якщо держава Iран 
була готова і в змозі продемонструвати, шо насправді вжила всіх 
відповідних заходів, щоб уникнути взяття дипломатів у заручни-
ки, то вона не була б притягнута до відповідальності судом”�.  
Iншими словами, зобов’язання due diligence вимагає від держав 
прийняття “максимальних зусиль”. Без таких зусиль зобов’язання 
due diligence буде порушене, і держава буде нести відповідаль-
ність.

Iншим прикладом застосування стандарту due diligence є 
справа про воєнні дії на території Конго (Armed Activities on the 
Territory of the Congo), (Congo v. Uganda) �005 р. Відзначимо, що 
в даній справі МС ООН визнав винуватими у недотриманні прин-
ципу due diligence обидві сторони.

� червня �999 р. Демократична Республіка Конго (ДРК) на-
дала заяву про порушення провадження проти Уганди в зв’язку з 
“актами збройної агресії, що представляють собою кричущі пору-
шення Статуту Організації Об’єднаних Націй та Хартії Організації 

� Толстых В.Л. Курс международного права : [учебник] / В.Л. Толстых. – М. : 
Волтерс Клувер, �0�0. – С. �05.

� Dupuy P. Reviewing the Difficulties of Codification: On Ago’s Classification of 
Obligations of Means and Obligations of Result in Relation to State Responsibility / 
Р. Dupuy // European Journal of International Law. – �999. – Vol. �0. – № �. –  
Р. �79.

С.С. Андрейченко
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африканської єдності”�. У своїй заяві ДРК стверджувала, що “така 
озброєна агресія... була пов’язана, зокрема, з порушенням суве-
ренітету і територіальної цілісності, порушеннями міжнародного 
гуманітарного права і масовими порушеннями прав людини”.

Уганда у контрмеморандумі висунула три зустрічні вимоги. 
Перша стосувалася передбачуваних актів агресії проти Уганди з 
боку ДРК; друга – нападів на дипломатичні приміщення і персо-
нал Уганди в Кіншасі і на угандійських громадян, за які, як ствер-
джувалося, несе відповідальність ДРК; а третя – передбачуване 
порушення ДРК Лусакстської угоди.

У своєму рішенні, винесеному �9 грудня �005 р., МС ООН, 
серед іншого, визначив, що Уганда, вчиняючи дії воєнного харак-
теру, спрямовані проти ДРК на її території, шляхом окупації Iтурі  
і активного надання підтримки нерегулярним формуванням, які 
діяли на території ДРК, порушила свої зобов’язання з міжнарод-
ного права в результаті дій з розграбування, заволодіння та ек-
сплуатації конголезьких природних ресурсів, скоєних військово-
службовцями її збройних сил на території ДРК, і в результаті 
того, що вона не запобігла таким діям як держава, що окупувала 
округ Iтурі�. Цим рішенням МС ООН продемонстрував поширен-
ня принципу due diligence за міжнародним правом на окуповуючі 
держави у випадку експлуатації природних ресурсів.

Що стосується другої зустрічної вимоги, висунутої Угандою, 
то, відхиливши першу зустрічну вимогу, Суд визначив, що ДРК 
зі свого боку порушила зобов’язання перед Республікою Уган-
дою за Віденською конвенцією про дипломатичні зносини �96� р. 
внаслідок неправомірного поводження або незабезпечення захисту 
осіб і майна, що знаходяться під захистом відповідно до згаданої  
Конвенції. У зв’язку з цим Суд визначив, що сторони несуть одна 
перед одною зобов’язання здійснити відшкодування заподіяної 
шкоди�.

� Armed Activities on the Territory of the Congo (Congo v. Uganda). Judgment of 
�9 December �005 // ICJ Reports. – �005. – Para. �.

� Ibid. – Para. ��5.
� Ibid. – Para. ��5.
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Для розуміння стандарту due diligence неабияке значення має 
також дипломатичне листування між державами, яке демонструє 
“очікування” державами певної поведінки від інших держав у ви-
падках протиправної діяльності недержавних акторів.

Прикладом ноти протесту є протест Китаю до Iндонезії в груд-
ні �965 р. внаслідок серйозних переслідувань китайців, що знахо-
дилися в різних частинах Iндонезії і невжиттям Iндонезією належ-
них заходів щодо їх захисту, а саме нездатністю контролювати 
протиправні діяння недержавних акторів, і відповідно недотриман-
ням стандарту due diligence�.

Україна у зв’язку з проривом на українську територію з боку 
Російської Федерації групи озброєних терористів в ніч на �7 трав-
ня �0�� р. вручила посланнику Російської Федерації ноту протеста 
з огляду на бездіяльність російських державних органів, зокрема 
Прикордонної служби Федеральної Служби Безпеки та наголоси-
ла, що такі дії є грубим порушенням норм Договору про дружбу, 
співробітництво і партнерство між Україною і Російською Феде-
рацією �997 року, Статуту ООН, Резолюції Генеральної Асамблеї  
ООН А/RES/68/�6� “Територіальна цілісність України”, а також 
Женевських домовленостей від �7 квітня �0�� р.�

Статті про відповідальність держав �00� р., з одного боку, не 
вирішують питання про необхідність додаткового елементу вини 
або відсутності старанності (diligence) для того, щоб визнати пер-
винну норму порушеною; з іншого боку, вони явно не охоплюють 
ситуації, в яких традиційно застосовується due diligence, а саме 
порушенням міжнародного права приватними особами�. У той час 
як згідно з главою II “Атрибуція поведінки державі”, приватна 
поведінка не може бути атрибутована державі, Коментар до цієї 

� Armed Activities on the Territory of the Congo (Congo v. Uganda). Judgment of 
�9 December �005 // ICJ Reports. – �005. – Para. �00.

� Офіційний портал Міністерства закордонних справ України [Електронний ресурс]. –  
Режим доступу : http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/��580-syogodni-do-mzs-
bulo-viklikano-radnika-poslannika-posolystva-rosijsykoji-federaciji-v-ukrajini-avoroby-
ova

� Андрейченко С.С. Застосування стандарту «due diligence» в міжнародній судовій 
практиці / С.С. Андрейченко // «Jurnalul juridic national: teorie ºi practicã». –  
�0��. – № � (8). – С. �98.

С.С. Андрейченко
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глави роз’яснює, що в деяких випадках це все ж можливо: “…і дер-
жава може нести відповідальність за наслідки поведінки приват-
них суб’єктів, якщо вона не вжила необхідних заходів для запобі-
гання таким наслідкам. Наприклад, приймаюча держава не несе 
відповідальності як такої за дії приватних осіб щодо захоплення 
посольства, але вона несе відповідальність за невживання всіх не-
обхідних заходів для захисту посольства від захоплення або для 
відновлення контролю над ним”�. Так, зокрема, враховуючи пору-
шення принципу due diligence, Сирія була визнана відповідаль-
ною за міжнародно-протиправне діяння внаслідок руйнувань бун-
тівниками датського і норвезького посольств в Дамаску в лютому  
�006 р.� У зв’язку з цим на практиці постає питання про від-
повідальність держав при порушенні зобов’язання due diligence.  
Незважаючи на притаманну даному питанню актуальність, воно є 
все ще недостатньо вивченим в доктрині міжнародного права.

Таким чином, положення due diligence спочатку було однією 
з центральних проблем у спробах кодифікувати норми про відпові-
дальність держав. Коли КМП зобов’язалася кодифікувати загальні 
норми про відповідальність держав, міркування due diligence пос-
тупово виключили з Проекту статей про відповідальність держав, 
але воно відіграє важливу роль в спеціалізованих проектах Комісії 
міжнародного права, пов’язаних із заподіянням транскордонної 
шкоди. Причина цієї зміни уявляється зрозумілою: КМП необхід-
но було знайти ті аспекти відповідальності держав, які повсюдно 
визнавалися, а концепції due diligence та вини не були такими. 
Iншими словами, ця зміна була викликана гострою необхідністю 
кодифікації, однак у той самий час Проект статей про відповідаль-
ність держав не заперечував впливу due diligence в рамках змісту 
різних первинних норм.

� Commentaries to the draft articles on Responsibility of States for internationally 
wrongful acts adopted by the International Law Commission at its fifty-third ses-
sion (�00�). Report of the Commission to the General Assembly on the work of 
its fifty-third session // Yearbook of the International Law Commission. – �00�. –  
Vol. II, Part Two. – P. �9.

� Barnidge R.P. The Due Diligence Principle Under International Law / R.P. Barnidge. –  
Р. 6�. – Available at : http://www.academia.edu/��0�00/The_Due_Diligence_
Principle_Under_International_Law
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Отже, порушення стандарту due diligence є однією з умов, 
яку необхідно враховувати при вирішенні питання про наявність 
вини і міжнародну відповідальність держави при вчиненні цією де-
ржавою протиправного діяння у вигляді бездіяльності в кожному 
конкретному випадку.

Підсумовуючи зазначимо, що класичні теорії винуватої від-
повідальності (fault responsibility) та об’єктивної відповідальності 
(objective responsibility) (боротьбою між прихильниками яких була 
відзначена вся історія розвитку теорії міжнародно-правової від-
повідальності держави у XX ст.) самостійно не здатні вказати на 
дійсні підстави міжнародно-правової відповідальності. Як варіант 
можливого вирішення питання про відповідальність держави в кон-
кретному разі, слід застосовувати еклектичний підхід до розумін-
ня вини держави, що базується на конкретному змісті первинних 
норм, які були порушені міжнародно-протиправним діянням, а не 
вторинних норм, що визначають у загальних рисах елементи й умо-
ви відповідальності держав за протиправні діяння.

Згідно з іншим компромісним підходом при здійсненні проти-
правних діянь у вигляді дій вина не враховується, а при здійсненні 
протиправних діянь у вигляді бездіяльності вина береться до уваги. 
Відповідно до стандарту “належної обачності” (“due diligence”), що 
посідає чільне місце в доктрині міжнародного права з часів Г. Гроція, 
у разі вчинення суб’єктами, діяння яких не може бути атрибутовано 
державі, певних дій, що суперечать міжнародним зобов’язанням дер-
жави, вина держави полягає в тому, що вона не вжила необхідних за-
ходів з метою дотримання відповідного міжнародного зобов’язання.

С.С. Андрейченко
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�.7. МiсЦеВе саМоВрядуВання 
    i  територiаЛьна гроМада: 
    на ПереХрестi ВПЛиВу 
    конституЦiЙного та Мiжнародного 
    ПраВоПорядкiВ 

    М.О. Баймуратов*, Б.Я. Кофман**��

Проблематика взаємодії та взаємовпливу національного кон-
ституційного права держав із загальним міжнародним правом, 
яку представники конституційно-правової і міжнародно-правової 
доктрин узагальнено називають феноменом конституціоналізації  
міжнародного та інтернаціоналізації національного правопорядків –  
в наш час стала дуже актуальною завдяки підвищенню ролі та 
значення міжнародно-правового регулювання широкого кола пи-
тань, які раніше належали до виключної компетенції національної 
держави. Навіть у науковій літературі ХХI ст., що почалося, не-
рідко називають “століттям інтернаціоналізації”�. Однак цими, на 
перший погляд, незрозумілими та “обтічними” поняттями познача-
ють настільки різні процеси, що відбуваються в багатьох сферах 
соціального розвитку держав та їх міжнародного співтовариства, 
які неможливо звести до єдиного знаменника.�

*� Баймуратов Михайло Олександрович, доктор юридичних наук, професор, 
головний науковий консультант Iнституту законодавства Верховної Ради України, 
Заслужений діяч науки і техніки України.

**� Кофман Борис Якович, кандидат юридичних наук, головний науковий консультант 
Iнституту законодавства Верховної Ради України.

�� Див., наприклад, Савчин М.В. Конституційна традиція України та сучасний 
конституціоналізм: тенденції глобалізації та фрагментації / М.В. Савчин // 
Порівняльно-правові дослідження. – �008. – № �. – С. 8–�7; Савчин М.В. 
Конституціоналізм, демократія і державний суверенітет / М.В. Савчин // 
Конституція і народний суверенітет в Україні: проблеми теорії і практики 
реалізації: зб. наук. Праць ; за заг. ред. Кампа В.М., Савчина М.В. – К. : 
Товариство конституційного права, �008. – С. �0�–��9.



�5�

Разом із тим, як зазначає Ю.О. Волошин, було б неправиль-
ним твердження про те, що основні тенденції та причини інтерна-
ціоналізації завжди та всюди однакові. Слід зазначити, що хоча 
проблема інтернаціоналізації й є вельми заідеологізованою, раніше 
досить популярною в якості об’єкту для критики у радянському 
вітчизняному суспільствознавчому дискурсі, в останнє десятиріччя 
для вітчизняної науки вона опинилась на периферії гуманітарної 
думки навіть в активізованих умовах поглиблених процесів гло-
балізації й міждержавної інтеграції�.

У зарубіжній літературі протягом ХХ ст. традиційно збері-
гався перманентний та загострений інтерес до питань інтер-
націоналізації економіки та політики. Але лише за останній час 
об’єктивувався, сформувався, актуалізувався інтерес до пробле-
ми інтернаціоналізації національних правових систем, окремих га-
лузей національного права й, насамперед, конституційного права, 
яке у силу низки причин, пов’язаних з об’єктом свого регулюван-
ня, – державно-владними відносинами та феноменом сувереніте-
ту, завжди залишалося найконсервативнішою галуззю національ-
ного права, особливо в контексті модифікацій. На думку вітчиз-
няних фахівців-міжнародників, – В.Н. Денисова, В.I. Євінтова на 
інших, такі процеси напряму пов’язані не тільки з підвищенням 
ролі міжнародного права у внутрішніх правопорядках держав, 
але й зі зміцненням та удосконаленням конституційно-правово-
го регулювання питань участі держав у процесах міждержавної  
інтеграції�.

Таким чином, міжнародна й державно-правові (національні) 
правові системи, що складають засади відповідних правопорядків, 
в якості частин спільного глобального соціально-правового про-
стору, мають свої індивідуальні генетичні й доктринальні коріння,  
 
� Волошин Ю.О. Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної 

інтеграції: теоретико-методологічні аспекти: Монографія / Ю.О. Волошин. – К.: 
Логос, �0�0. – С. ��7.

� Денисов В.Н., Євінтов В.I., Акуленко В.I., Висоцький О.Ф., Iсакович С.В. 
Суверенітет України і міжнародне право / Iнститут держави і права ім. В.М. Ко- 
рецького НАН України / В.Н. Денисов (відп. ред.), В.I. Євінтов (відп. ред.). – К. :  
Манускрипт, �995. – С. 9.
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але ж об’єктивно комунікують, взаємодіючи між собою, та функ-
ціонують завдяки модернізації й прогресу суспільних відносин.  
У цих умовах перед міжнародним співтовариством об’єктивно пос-
тає та актуалізується завдання формування нового світового по-
рядку, здатного не тільки істотно підвищити рівень керованості 
міжнародної системи в умовах глобалізації, а й позитивно вплину-
ти на рівень та якість публічного управління на рівні відповідних 
держав. За таких умов все більший об’єм суспільних відносин вихо-
дить за межі держави, у явочному порядку або делегуючись остан-
німи на міжнародний рівень, тому й управління світовою системою 
можливе лише спільними зусиллями держав. В результаті істотно  
підвищується не тільки роль усіх об’єктів та засобів конституцій-
но-правового регулювання в ефективному забезпеченні управління 
міжнародними відносинами саме держав, а й суттєво ускладнюєть-
ся роль міжнародних інституцій з адекватного і ефективного пра-
вового регулювання новими об’єктами, що були запозиченими з 
національного конституційно-правового рівня управління.

Таким чином, на практиці загальносвітові та регіональні ін-
теграційні процеси обумовлюють тісну взаємодію й взаємопроник-
нення внутрішньодержавних і міжнародних норм права. У цьому 
контексті, аналізуючи співвідношення міжнародного права й націо-
нального законодавства, Ю.О. Тихомиров виділяє декілька шляхів 
(каналів) впливу міжнародних норм на внутрішньодержавну пра-
вову систему: а) нормативно-ціннісна орієнтація; б) дотримання 
процедур державного визнання міжнародних норм; в) визнання 
схвалених міжнародних норм складовою частиною національної 
правової системи; г) установлення пріоритету імплементованих 
міжнародних норм; д) юридичне закріплення процедури вирішення 
колізій між нормами міжнародного й національного права; є) ви-
користання міжнародних норм як зразка й критерію тлумачення 
конституційних норм�.

У зв’язку з цим, вельми важливим є визначення шести консти-
туційно-правових інститутів, у межах яких відбуваються процеси 
інтернаціоналізації:
� Тихомиров Ю.А. Развитие теории конституционного права / Ю.А. Тихомиров // 

Государство и право. – �998. – № 7. – С. ��.
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�) тенденції зміни в територіальному устрої й юрисдикції на-
ціональних органів законодавчої й судової влади;

�) запозичення досвіду зарубіжних країн з метою внесення 
поправок, змін, а також імплементації окремих правових норм до 
національних конституцій;

�) делегування певних повноважень на користь міжнарод-
них (наднаціональних) органів національними органами влади в  
межах здійснення соціальної, економічної, правової й культурної 
політики;

�) тенденції поширення конвергенції принципів, що лежать 
в основі галузей публічного права різних держав;

5) регіональна співпраця в сфері публічного права з метою 
досягнення наднаціональних цілей;

6) пряма участь держав і міжнародних організацій у пе-
реговорах щодо визначення національних конституційних основ і 
імплементації правових норм в конституції держав�. 

У сучасній Україні найактивніше використовується саме цей, 
останній у переліку, конституційно-правовий інститут, завдяки 
якому здійснюється інтернаціоналізація конституційного правопо-
рядку. Хоча сьогодні, після підписання Угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом (�0�� р.)� активізується регіо-
нальна співпраця нашої держави з державами-членами ЄС у сфері 
публічного права з метою досягнення наднаціональних цілей.

До об’єктів конституційно-правового регулювання, на які 
найактивніше впливають процеси інтернаціоналізації, й серед яких, 
насамперед, треба назвати суверенну владу народу держави та 
його суверенний вибір державних форм свого існування, права лю-
дини, місцеве самоврядування (далі: МСВ), займає особливе місце.  
По-перше, воно є первинною та єдиною природною формою існу-
вання людських спільнот; по-друге, воно є єдиним соціально-норма-
тивним простором, у якому формується та здійснюється діяльність 

� Волошин Ю.О. Вказ. праця. – C. �75, �76.
� Див.: Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.
kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_(body).pdf
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з реалізації екзистенційних потреб та інтересів людини; по-третє, 
саме МСВ внесло вирішальний вклад у формування державності, 
бо історично передувало розвиткові державно-організованого сус-
пільства, що запозичило та підняло на державний рівень багато 
організаційних та організаційно-правових форм взаємодії влади та 
первинних спільнот соціуму (громад, територіальних колективів, 
територіальних спільнот); по-четверте, МСВ відіграє важливу роль 
та має особливе значення для становлення та функціонування су-
часної демократичної державності, що формується на принципах 
народовладдя та пріоритету прав людини перед правами держа-
ви; по-п’яте, МСВ сьогодні входить в коло питань, що складають 
предмет не тільки національного, а й міжнародно-правового регу-
лювання – звідсіля феноменологія МСВ будується на синергізмі 
національного та міжнародного правопорядків.

Відносно національної складової МСВ слід зазначити, що в су-
часному світі воно виступає як складний і багатоплановий соціаль-
ний феномен і правовий інститут, який знайшов своє закріплення 
в конституціях переважної більшості держав-членів міжнародної 
спільноти. Проте, не дивлячись на конституційну легалізацію МСВ, 
має місце амбівалентний підхід до нього з боку держави, який 
знаходить свій прояв в наявності постійної дихотомії “централіза-
ція – децентралізація” по відношенню до: а) правового статусу;  
б) компетенційних повноважень інституту МСВ і представницьких 
та виконавчих органів; в) прав та обов’язків його суб’єктів. Слід 
зазначити, що сучасні спроби деяких суб’єктів законодавчої ініціа-
тиви держав, зокрема інститутів законодавчої та виконавчої влади, 
до централізації відмічених повноважень шляхом внесення змін і 
доповнень до чинного національного законодавства про МСВ, сти-
мулюють процеси нівелювання місцевої демократії і приводять до 
побудови “декоративного”, “слухняного” та “позитивно передба-
ченого” для держави інституту локальної демократії, а у підсумку 
– до його згортання та ліквідації.

Однак історичний розвиток суспільства свідчить про те, що 
такі спроби приречені на провал, бо само МСВ, будучи загальною 
історичною спадщиною людства, в процесі свого розвитку і досвіду 
у взаєминах з центральною владою придбало настільки важливе 
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значення для громадянського суспільства, що центральна влада, 
рано чи пізно, але відступає перед його рішучістю функціонува-
ти на території держави в повному і належному обсязі. Природа 
цього явища криється, насамперед, в історичному корінні МСВ.  
Адже з’явилося воно задовго до державності ще в первісному со-
ціумі в межах первісної общини, поява якої пов’язана з екзис-
тенційними (життєвими) домінантами необхідності колективного 
існування і функціонування людей перед зовнішніми погрозами. 
Потім МСВ формується в містах-полісах Стародавньої Греції, де 
з’являються перші структуровані елементи та інститути публіч-
ної влади (міський парламент, чиновники, глава міста-держави, ар-
мія, громадяни тощо), які стають прообразом державних інститу-
цій і, фактично, передвісником державності. Діяльність муніципій 
Стародавнього Риму ще більш підсилює колективістські публічні 
засади, і вже в епоху феодалізму з’являється Магдебурзьке право 
як класичний прообраз парадигми сучасної локальної демократії.  
Український досвід самоврядування Запорізької Січі, а також  
земських та інших установ в період знаходження України у складі 
Російської та інших імперій та держав, закріпив МСВ на рівні сус-
пільної самосвідомості і ментальності народу України.

Але слід зазначити, що в реальному розумінні інститут МСВ 
став функціонувати та був легалізованим на конституційному рів-
ні в Україні тільки після здобуття нею державної незалежності та 
прийняття нової Конституції України �996 р.� Саме з цього часу 
МСВ стає важливою складовою частиною конституційної доктри-
ни, чинного конституційного законодавства і юридичної практики 
незалежної Української держави.

Необхідно звернути пильну увагу на відповідну автономність 
МСВ у рамках сучасного національного конституціоналізму, що 
обумовлено наявністю в МСВ свого специфічного суб’єктно-
об’єктного складу і достатньо широкого кола специфічних соціаль-
но-правових відносин. Проте ця специфіка не є антагоністичною 
загальному елементному складу і змістовному навантаженню  
національного конституціоналізму, а органічно його доповнює і 
� Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – �996. – № ��. –  

Ст. ��0.
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розвиває. Підтвердженням чому є позиція I.М. Степанова, який, 
визначаючи великий потенціал конституціоналізму, пропонував ро-
зуміти під ним систему уявлень про загальнодемократичні, загаль-
ноцивілізаційні політико-правові цінності державно-організовано-
го суспільства�. На нашу думку, саме такий підхід відкриває для 
МСВ вихід на міжнародно-правовий рівень та зумовлює його між-
народно-правове визнання, легалізацію та відповідний потенціал. 
Цей висновок ґрунтується на збігу телеологічної домінанти МСВ 
по багатьох параметрах, зокрема в гуманістичних, з нормативними 
імперативами міжнародної спільноти, держав.

Важливе місце МСВ в державі підкреслює його розгляд в кон-
тексті структурованості (блоковості) національного конституціо-
налізму. Аналізуючи його в онтологічному розумінні, В.Т. Каби-
шев і Т.М. Пряхина пропонують розуміти під ним верховенство і 
визначальну роль конституції в правовій системі, пряму дію кон-
ституції в конституційній регламентації державного ладу і полі-
тичного режиму, конституційне визнання прав і свобод людини, 
правовий характер взаємин громадянина і держави �. Таким чином, 
обидві доктринальні позиції обкреслюють конституційно-правовий  
простір, в якому виникає, в який входить та в якому функціонує 
МСВ в якості основної форми локальної демократії територіальних 
співтовариств, крім того, вони одночасно зумовлюють глобальний 
дискурс і кумулятивний потенціал МСВ.

Слід особливо підкреслити, що сучасна національна консти-
туційно-правова доктрина займає важливе місце в генезисі МСВ, 
тому її системно-телеологічний аналіз щодо останнього дозволяє 
не тільки розглядати національний конституціоналізм як ідейно-
теоретичну конструкцію, що лежить в основі світового консти-
туціоналізму, а й аналізувати феноменологію МСВ як суб’єкта-
об’єкта міжнародного правопорядку. Вважаємо, що саме тут ін-
тегрована сукупність феноменів національного конституціоналізму 

� Степанов И.М. Социалистический конституционализм: сущность, опыт, проблемы 
/ И.М. Степанов // Советское государство и право. – �987. – № �0. – С. �.

� Кабышев В.Т. Теоретические проблемы российского конституционализма /  
В.Т. Кабышев, Т.М. Пряхина // Вестник Саратовской государственной академии 
права. – �995. – № �. – С. ��.
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держав об’єднує ліберальні і соціал-демократичні течії, на яких 
будується, формується та функціонує світова спільнота, і тому 
таке явище може бути визнане “ідеальним” для виникнення, тво-
рення, створення, функціонування, легалізації, інституціоналізації, 
конституювання та гарантування демократичного конституційного 
ладу конкретної держави, при якому “суб’єктивні права є більш 
значущими, ніж державні інтереси”0�.

Саме тому в сучасному міжнародному співтоваристві МСВ 
розцінюється в якості найважливішого елементу конституційного 
ладу демократичних держав. Тому що: 

– по-перше, становлення та функціонування інституту МСВ 
на території конкретної держави відповідає загальній меті діяль-
ності міжнародного співтовариства держав з побудови демокра-
тичної державності, системи міжнародного миру та міжнародної 
безпеки;

– по-друге, його позитивні легалізація та функціонування при-
зводять до реалізації та захисту цілого розмаїття прав людини, 
що на сьогодні виступають найважливішим чинником побудови 
міжнародного співтовариства (процес трансформації конституцій-
них прав і свобод людини у так звані “муніципальні права люди-
ни”�); 

– по-третє, його соціальна і правова цінність полягають в 
тому, що воно фактично являє собою специфічний рівень представ-
ницької і виконавчої публічної самоврядної (муніципальної) влади; 

– по-четверте, МСВ бере участь в реалізації завдань і функ-
цій держави на локальному рівні управління; 

– по-п’яте, МСВ одночасно реалізує систему специфічних різ-
норівневих і багатооб’єктних інтересів жителів відповідних тери-
торіальних одиниць конкретної держави, що пов’язані з необхід- 
ністю організації стабільної життєдіяльності на локальному рівні 
� Ромашов Р.А. Современный конституционализм: вопросы истории и теории / 

Р.А. Ромашов. – СПб. : Санкт-Петербургская академия МВД России, �998. –  
С. ��.

� Див.: Баймуратов М.О. Муніципальні права людини / М.О. Баймуратов,  
Г.Г. Танаджи // Конституційні права, свободи і обов’язки людини і громадянина 
в Україні; за ред. академіка НАН України Ю.С. Шемшученка. – К. : Вид-во 
«Юридична думка», �008. – С. �8�–�9�.
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соціуму і, таким чином, суттєво відрізняються від інтересів держа-
ви, але, в той же час, вони ним не суперечать.

Слід зазначити, що визнання державами МСВ на своїх теренах 
та визнання, в свою чергу, МСВ державної влади в якості влади, 
що конституює інститут локальної демократії шляхом конституцій-
ної та законодавчої легалізації, легітимації, створення відповідних 
систем охорони, захисту, гарантування тощо, в позитивному руслі 
розвитку подій, створює відповідну “симфонію влад”, яка спри-
яє розвиткові демократичної правової державності та, у підсумку, 
створює демократичний міжнародний правовий порядок, у якому: 

а) держави; 
б) інституції міжнародного співтовариства; та 
в) саме загальне міжнародне право – відіграють основну гно-

сеологічну, методологічну, аксіологічну, праксеологічну, комуніка-
тивну, інституціональну та конституюючу ролі.

Держави з традиційно розвиненою демократією достатньо дав-
но визнали переваги МСВ і відвели йому особливе та важливе 
місце в структурі національного і світового конституціоналізму. 
Це було обумовлено, в першу чергу, тим, що на національному 
рівні на органи МСВ, які найтісніше пов’язані з населенням, була 
покладена відповідальність за вирішення практично всіх проблем 
локального характеру: житлового і комунального господарства, 
розвитку сфери послуг, екології, створення локальних систем осві-
ти, охорони здоров’я, транспортної інфраструктури тощо. Усе це, 
практично, розвантажило державну владу і дало їй можливість зо-
середитися на вирішенні питань загальнодержавного значення.

МСВ набуває важливого значення в умовах розвитку сучас-
них національного і міжнародного правопорядків, тому що саме 
через повноцінне та дієве МСВ може бути реалізованою найбільш 
важлива ідея існування і функціонування основних принципів  
демократії, а саме безпосереднє здійснення влади народом. В ор-
динарному режимі функціонування інституту локальної демократії 
це здійснюється населенням відповідної території – жителями 
відповідних адміністративно-територіальних одиниць держави в 
контексті вирішення питань місцевого значення. А в екстраорди-
нарному режимі зазначена місцева спільнота виступає в якості 
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сукупності громадян держави, що, приймаючи участь у виборах 
національного масштабу, формують її законодавчу владу або інс-
титут глави держави.

Уважаємо, що це здійснюється шляхом вирішення важливих 
організаційних і організаційно-правових відносин у системі коорди- 
нат “держава (органи державної публічної влади) – місцеве самов-
рядування (органи і суб’єкти локальної демократії) – територіаль-
на громада (сукупність жителів відповідної території держави) 
– житель (як член територіального співтовариства і суб’єкт, що 
функціонує на відповідній адміністративно-територіальній одини-
ці держави)”. Стабільність відносин у вказаній системі координат 
зумовлює її існування і має екзистенційне значення для існування 
не тільки держави як такої, а й для світової спільноти держав, що 
побудована та розвивається на демократичних засадах.

В результаті цього актуалізується міжнародна складова фено-
менології локальної демократії. Адже створення системи органів 
локальної демократії на територіях національних держав в між-
народному аспекті стимулювало розробку в рамках міжнародних 
міжурядових універсальних та регіональних організацій, зокрема, 
таких, як Рада Європи, цілої низки міжнародних угод. Вони вклю-
чають принципи і норми щодо конституювання та інституціоналі-
зації інституту МСВ на території держав-учасників таких угод. 
Підписання таких угод, які є угодами рамкового характеру, в пер-
шу чергу, Європейської Хартії місцевого самоврядування �985 р.�, 
накладає на держави-учасниці міжнародні зобов’язання щодо виз-
нання, легалізації, гарантування, охорони і захисту інституту МСВ 
на своїх теренах. Це здійснюється шляхом відтворення норм між-
народного права (міжнародного договору) в національному зако-
нодавстві держави-учасниці міжнародної угоди. Контроль за вико-
нанням вказаних зобов’язань здійснюється міжнародною організа-
цією, під егідою якої було підписано угоду, і реалізується в межах 
механізму конвенційного контролю, який міститься в кожній з угод  
такого характеру. Об’єктивною причиною створення такого міжна-
родного механізму є те, що міжнародне співтовариство розглядає 

� Європейська Хартія місцевого самоврядування. – РЄ, �985.
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МСВ в якості важливого інструменту побудови демократії на рівні 
держав і могутнього засобу міждержавної інтеграційної співпраці 
та об’єднання.

Саме таким чином виникає могутній синергізм національного 
та міжнародного правопорядків, що володіє кумулятивним заря-
дом та мультиплікативним ефектом. Завдяки чому інститут МСВ, 
з одного боку, є чисто інститутом національного правопорядку 
(законодавча база, національні системні структури, національний 
контроль), а, з другого боку, – це інститут, що має велике міжна-
родне навантаження та відповідну міжнародну правосуб’єктність 
(наявність норм міжнародного права спеціального та профільного 
характеру, наявність системи міжнародного договірного співробіт-
ництва держав та наявність міжнародних інституцій профільно-
го характеру як міждержавних, так й недержавних – міжнародні  
неурядові організації місцевих влад).

Формування МСВ в Україні і на пострадянському просторі 
виявилося одним з найважчих і суперечливих завдань держав-
ного будівництва. На шляху цього процесу стояв і стоїть донині 
цілий комплекс економічних, фінансових, соціальних, політичних 
і правових проблем. В першу чергу, вони пов’язані з: тривалим 
процесом переходу до ринкових реформ; хронічною обмеженістю 
прибуткової бази і незбалансованістю місцевих бюджетів; роз-
падом існуючої соціальної інфраструктури, яка субсидувалася із 
коштів державного бюджету, і різким, істотним зниженням рівня 
життя населення; падінням його довіри до будь-яких інститутів 
влади; нарешті, зі збереженням рудимента радянської системи 
– повним дублюванням повноважень місцевих рад різних рівнів, 
що веде до виникнення подвійної або конкуруючої компетенції і  
конфліктів, у які повинні регулярно втручатися органи централь-
ної влади.

До важливих чинників, які обмежують й істотно стримують 
процеси розвитку системи МСВ у вказаній групі держав, відно-
сяться і чинники суб’єктивного характеру, які пов’язані з явною 
недовірою державних інституцій до МСВ, що призвело до відсут-
ності до цих пір національних моделей його статусного та стату-
тарного стану, а також стратегії подальшого розвитку.
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Слід вказати, що на формування національної моделі локальної 
демократії впливають і різні доктринальні позиції щодо телеоло- 
гічного призначення МСВ, його “компетенційного наповнення”, 
що іноді мають достатньо суперечливий, багаторівневий, а часом 
носять й антагоністичний характер. Такий стан справ обумовле-
ний тим, що представники конституційної і муніципальної доктрин, 
а також законодавець в даний час розглядають МСВ в якості:  
одного з фундаментальних принципів конституційного ладу; однієї  
з форм народовладдя; специфічної підсистеми публічної влади; 
форми залучення громадян до участі в вирішенні питань місцево-
го значення; власне права на місцеве самоврядування; системної 
організації; різновиду суспільного управління; інституту грома-
дянського суспільства; фундаменту сучасної філософії прав люди-
ни; найважливішого соціально-політичного і соціально правового 
феномену; важливого конституюючого і інституційного чинника 
правової державності; суб’єкта міжнародних відносин і такого, що 
володіє частковою міжнародно-правовою правосуб’єктністю (як 
квазісуб’єкт міжнародного публічного права. – Авт.); соціального 
і територіального простору, де продукуються системні локальні 
інтереси; соціального простору, де виникають, виявляються, фор-
муються і реалізуються практично всі життєві устремління люди-
ни; сфери виникнення і прояву муніципальних прав і свобод особи 
(людини); сфери реалізації компетенції місцевого самоврядуван-
ня, його органів, посадових осіб, прав і обов’язків його суб’єктів; 
сфери реалізації практично всієї системи прав і свобод людини і 
громадянина; сфери реалізації функцій місцевого самоврядування; 
сфери реалізації відповідальності суб’єктів місцевого самовряду-
вання тощо�. Така різноманітність та багаторівневість підходів, 
при всьому позитивному відношенні до потенціалу локальної де-
мократії, фактично “блокує” інтеграційну і методологічну скла-
дові МСВ і не сприяє становленню муніципального права в якості 
самостійної галузі національного права держав пострадянського  
простору і держав, що розвиваються.

� Див.: Баймуратов М.М. Місцеве самоврядування як суб’єкт компетенції: до 
визначення парадигми повноважень / М.М. Баймуратов // Порівняльно-правові 
дослідження. – �008. – № �. – С. ��0.
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На наш погляд, повільні процеси становлення сучасної мо-
делі МСВ прямо пов’язані і з суперечливим розвитком процесів 
децентралізації і деконцентрації державної влади. Саме вони при 
позитивному і перманентному їх нарощуванні, повинні виклика-
ти об’єктивні передумови для реальної легалізації і подальшого 
розвитку МСВ. Представляється, що закріплення таких тенденцій  
в законодавстві України і реалізація їх на практиці стануть сві-
доцтвом того, що наша держава твердо має намір будувати май-
бутнє на основі демократії, права і гуманізму. В цьому відношен-
ні представляє інтерес позиція з цього питання президентської 
влади в державі. У січні �005 р. Президент України В. Ющенко у 
своїй інавгураційній промові обкреслив найближчу і стратегічну 
перспективу розвитку МСВ – будівництво України як держави 
самоврядних громад�. У процесі виконання президентських пов-
новажень Янукович вважав, що “Україні украй необхідна побудо-
ва нової місцевої влади з урахуванням інтересів держави, регіону, 
територіальної общини, місцевого бізнесу, підприємств і установ.  
У цьому полягає зміст нової регіональної політики”�. Початок муні-
ципальної реформи в Україні Президент України П. Порошенко 
пов’язав зі змінами до Конституції України щодо втілення в де-
ржавне управління принципу децентралізації публічної влади, в 
результаті чого вже на цей час суттєво збільшена фінансова база 
МСВ�. 

Iсторичний досвід, разом з тим, свідчить, що завдяки саме МСВ 
демократія перетворюється на справжнє народовладдя, і лише з 
визнанням і зростанням прав територіальних співтовариств, які є 
первинними його суб’єктами, конкретнішими і змістовнішими ста-
ють політичні і соціально-економічні права громадян, гармонізують-
ся багатобічні відносини між ними і державою, стійкішою, стабіль-

� Див.: Ми будемо нацією самоврядних громад. З виступу В. Ющенка на Майдані 
Незалежності в Києві �� січня �005 р. в день інавгурації Президента України // 
Воля-регіон. Січень. – �005. – № � (�5). – С. �.

� Мамонова А. Янукович выступил во дворце «Украина» / А. Мамонова [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://kp.ua/daily/0�06�0/��00

� Рада ухвалила зміни до Конституції в першому читанні [Електронний ресурс]. –  
Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/news/�0�5/08/��/70796�9/
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нішою стає сама держава, а влада, що нею реалізується, набуває 
демократичних і гуманістичних властивостей. Більше того, на тлі 
стійкості державно-правових і муніципально-правових механізмів, 
їх взаємодії розвивається ефективна державність, яка ефективно 
діє й на рівні міжнародної спільноти держав.

Якісно новим етапом в історії вітчизняного МСВ стала нова 
Конституція України �996 р. і прийнятий на її основі Закон Украї-
ни “Про місцеве самоврядування в Україні” �997 р.� Таким чином,  
конституційна правова держава силою своєї законодавчої влади 
привернула для реалізації своїх телеологічних домінант суспіль-
ні об’єднання жителів адміністративно-територіальних одиниць і 
включила їх у власний механізм. 

Слід зазначити, що вказані найважливіші нормативно-правові 
акти створили надійну і належну нормативну базу МСВ в Україні. 
На її основі територіальні громади отримали гарантоване держа-
вою право і реальну можливість під свою відповідальність або 
під відповідальність органів і посадових осіб МСВ вирішувати у 
рамках Конституції і законів України питання місцевого значення  
(ст. � Закону України від ��.05.�997 р.) на благо жителів населе-
них пунктів.

Проте в сучасний період у контексті підвищення синергізму 
національного та міжнародного правопорядку, вирішення питань 
становлення і організації системи МСВ, компетентної діяльності 
його суб’єктів і органів настійно вимагає свого вирішення найс-
кладніший комплекс питань, які безпосередньо пов’язані зі станов-
ленням громадянського суспільства, здійсненням режиму парла-
ментаризму, захистом прав і свобод людини і громадянина і мають 
виходи на інституційні і структуроутворюючі процеси існування та 
функціонування української демократичної державності.

Особливу роль відіграє МСВ у процесах інституціоналізації 
громадянського суспільства. У цьому аспекті достатньо важли-
вими представляються висновки В.Ф. Сиренка, який вважає, що 
“громадянське суспільство – це царство інтересів”, і “інтерес –  
 
� Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від ��.05.�997 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – �997. – № ��. – Ст. �70.
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мова громадянського суспільства, найперший засіб спілкування 
між людьми і разом з тим причина дій, яка спонукає людей”�. 
Адже, як відзначає Ю. Панейко, “метою самоврядування може 
бути будь-який інтерес, який виявляється колективом населення 
даної території”�.

Отже, джерела самоврядування, у тому числі і місцевого, лежать  
у рамках громадянського суспільства. В процесі свого становлення 
і розвитку МСВ, як матеріальна форма реалізації інтересу тери-
торіального співтовариства, легалізується державою і стає реп-
родуцентом територіально-особових і територіально-групових, сис-
темних індивідуальних і колективних інтересів, які формуються 
на локальному рівні в процесі становлення, розвитку і взаємодії 
громадянського суспільства і демократичної правової держави.

Важливе значення набуває МСВ у якості феномена сучасного 
міжнародного правопорядку і в процесі стимулювання автономії 
особи, на тлі паралельних процесів розвитку громадянського сус-
пільства і демократичної державності. Вказаний трикутник “міс-
цеве самоврядування – громадянське суспільство – демократична 
державність” володіє не тільки високим комунікативним потенціа-
лом, але і потенціалом взаємного розвитку – результатом якого 
є виникнення необхідного компоненту ефективної державності і 
становлення міцної і сильної держави. Згідно позиції В.О. Затонсь-
кого, сильна держава – це держава, яка може створити раціо-
нальну, внутрішньо узгоджену систему правових норм (право), які 
стимулювали б ініціативу, активність і самоврядування громадян, 
підвищували б їх роль в управлінні державою, встановлювали б 
суспільний контроль над діяльністю органів державної влади�.  
Виникаюча таким чином ефективна державність є запорукою існу-
вання не тільки національного, але й міжнародного правопорядку, 
його стабільності та передбачуваності.

� Сиренко В.Ф. Интересы – власть – управление / В.Ф. Сиренко. – К. : Наук. 
думка, �99�. – С. �6.

� Панейко Ю. Теоретичнi основи самоврядування / Ю. Панейко. – Мюнхен, �96�. –  
С. ���.

� Затонский В.А. Эффективная государственность / В.А. Затонский. – М. : Юристъ, 
�006. – С. ���.
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У сучасних умовах значно зростає роль МСВ в інноваційних 
державно-творчих процесах, які відбуваються в державах, і на між-
народній арені. Тут воно виступає в якості одного з основних еле-
ментів демократичної державності, заснованої на ідеї парламента-
ризму. Територіальним громадам і сформованим ними органам МСВ 
об’єктивно властиві зовнішні і деякі внутрішні риси народовладдя 
і народного представництва. Ця особливість розповсюджується і 
на парламентаризм, у практичному формуванні та реалізації рішень 
якого населення територій бере безпосередню участь.

Разом з тим, у рамках суспільства, держави та міжнародного 
співтовариства МСВ грає роль інтегруючого чинника. Територіаль-
ні громади, особливо за умов визнання їх прав державою, стають 
об’єктивно зацікавленими в її єдності і цілісності, стабільності і 
передбачуваності здійснення державної влади. Це обумовлюєть-
ся тим, що тільки в умовах державної організації суспільства 
цим територіальним співтовариствам (асоціаціям) людей можуть  
бути гарантовані постійність, розвиток, визнання, пошана, гарантії  
і захист їх статусу, можливість підтримки на належному рівні со-
ціальних стандартів і правопорядку.

Багатогранна роль МСВ виявляється й у сфері захисту прав 
і свобод людини і громадянина. Бо саме в його рамках на локаль-
ному рівні формування і функціонування соціуму йдуть складні 
і перманентні процеси становлення й активізації громадянської і 
особової активності кожного з членів співтовариства, випробову-
ються гіпотетична можливість і рівень їх самодіяльності на рівні 
мікро- (громада), мезо- (регіональний рівень) і макросоціуму (дер-
жава), формується, структурується, функціонує і реалізується їх 
світогляд. У цих же рамках формується і діє, завдяки муніципаль-
ній демократії, локальна система безпеки людини. Її створення має 
на меті забезпечення реалізації кожним жителем повсякденних 
потреб існування і функціонування в межах локального соціуму і 
на рівні держави. Зазначені потреби мають системний вихід на всі 
групи і рівні прав, свобод і обов’язків людини і громадянина�.

� Баймуратов М.О. Локальна система захисту прав людини в Україні: сутність та 
становлення / М.О. Баймуратов // Юридична освіта і правова держава (до �50-
річчя юридичного інституту ОДУ); зб. наук. праць. – Одеса, �997. – С. 96–97.
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Важливою ознакою МСВ як феномена сучасних національно-
го та міжнародного правопорядків, є його інтеграційно-моделююча 
роль у вирішенні національно-етнічних проблем. В умовах існуван-
ня багатонаціональної України саме МСВ виступає вірогідною або 
найбільш прийнятною формою і простором здійснення національно-
культурної автономії, тобто воно направлено сприяє використанню 
по праву національними меншинами своїх культурних традицій, 
мови, релігії, других національних устремлінь. Не надаючи нікому 
національних привілеїв, воно, з одного боку, ефективного захи-
щає і реалізує права і свободи громадянина і людини, а з іншого, 
– виступає могутнім чинником, який перешкоджає відцентровим 
тенденціям, здатним викликати роздроблення єдиної держави.

У всіх аспектах функціонування МСВ основну роль грає тери-
торіальне співтовариство (громада, спільнота). Це: 

а) локальний колектив; 
б) воно виступає первинним суб’єктом МСВ; 
в) воно ж, по суті, є його первинним об’єктом, тому що саме 

на таке співтовариство, на забезпечення його інтересів, які фак-
тично продукує саме таке співтовариство, спрямована діяльність  
органів МСУ, які, у свою чергу, формуються цими ж територіаль-
ними співтовариствами.

Таким чином, територіальне співтовариство трансформується 
у важливіший суб’єкт конституційного права, навколо якого пер-
манентно відбуваються екзистенційні і динамічні самоврядні і дер-
жавотворчі процеси.

В рамках існування сучасного міжнародного правопоряд-
ку саме через призму функціонування світового та національно-
го муніципалізму, що забезпечує якісно новий рівень розвитку і 
взаємодії автономії і колективізації інтересів людини на локаль-
ному рівні функціонування соціуму, територіальне співтовариство 
в перспективі розвивається і трансформується у активного про-
дуцента конституційної свідомості і конституційної культури, що 
виступають телеологічно-стратегічними критеріальними ознаками 
ідеології національного і світового конституціоналізму. Прикладом  
практичної уваги до зазначених процесів з боку міжнародного 
співтовариства є розробка проекту Всесвітньої Хартії місцевого  
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самоврядування під головуванням Центру ООН з населених пунк-
тів (Хабітат) та Координаційного Центру всесвітніх асоціацій міст 
та місцевих органів влади�.

Сучасні умови становлення, розвитку і реалізації процесів кон-
ституціоналізації міжнародного та інтернаціоналізації національ-
ного правопорядків, синергізму національного та міжнародного 
правопорядків відносно інституту МСВ досить вдало впливають 
на формування та модифікацію його феноменології, роблять цей 
інститут надбанням національного та світового конституціоналіз-
му, важливим чинником національного та міжнародного право-
порядків. Iнститут локальної демократії у формі функціонування 
територіального співтовариства детермінує процеси становлення 
правової демократичної державності на пострадянському просторі, 
переходу її на ринкові принципи організації суспільства і держави, 
активізує та об’єктивує питання про розвиток і вибір найбільш 
ефективних форм самоорганізації і самоврядування населення на 
локальному рівні – за місцем проживання.

Тому створення національної моделі МСВ за допомогою ви-
бору оптимальних форм таких самоорганізації і самоврядування 
населення додасть не тільки нове дихання телеологічній домінанті 
в розвитку державності, але і дасть реальний вихід особистому 
і колективістському потенціалу населення держав-членів світової 
спільноти, здатним забезпечити усунення багатьох кризових явищ 
у житті суспільства і держави, додасть їм додаткові стимули для 
розвитку і вдосконалення.

У такому контексті слід розглядати й процеси підвищення та 
трансформації ролі територіальних громад в умовах глобалізації та 
функціонування демократичної державності.

Дійсно, в умовах становлення та розвитку правової демокра-
тичної державності об’єктивно зростає роль і значення колектив-
них суб’єктів права, що виникають та функціонують на території 

� Див.: Предварительный проект Всемирной хартии местного самоуправления  
�999 г. (Заключение �� (�999) Конгресса местных и региональных властей 
Совета Европы предварительном проекте всемирной хартии местного само- 
управления) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://wcd.coe.int/
ViewDoc.jsp?id=9�678�&Site=COE 
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держави, набуваючи і формуючи власний правовий статус, до яких 
відносяться й територіальні спільноти жителів відповідних тери-
торій – громади. Особливо яскраво проявляється їх роль в умо-
вах децентралізації публічної влади, коли територіальні громади 
як первинні суб’єкти місцевого самоврядування починають грати, 
з одного боку, конституюючу роль у становленні феномену локаль-
ної демократії, а з іншого, – інституційну роль як найважливіший 
елемент громадянського суспільства. Але в процесах економічної, 
політичної і правової глобалізації, й особливо в процесах міжнарод-
ної міждержавної інтеграції, що є яскравим прикладом останньої, 
вони починають грати й відповідну міжнародно-правову роль, на-
буваючи відповідні ознаки міжнародно-правової правосуб’єктності, 
причому в цих умовах – формування правового середовища їх іс-
нування і функціонування перетворюється в об’єкт міжнародно-
правових регламентації і регулювання.

Феномен територіальної спільноти, що складається з людей, 
став одним з трендів сучасної правової та демократичної держав-
ності, що яскраво демонструє участь широких верств населення у 
формуванні та здійсненні публічної влади на різних її рівнях – пуб-
лічної державної влади та публічної самоврядної (муніципальної) 
влади�.

Разом з тим, цей, здавалось би, суто локальний суб’єкт, який 
виникає на локальному рівні функціонування соціуму та включає 
до свого складу тільки жителів відповідної адміністративно-тери-
торіальної одиниці держави, що мають різний правовий стан (гро-
мадяни, іноземні громадяни, апатриди, біженці тощо), несе в собі 
потенційний заряд глобальності та впливає на неї суттєвим чином. 
Це детермінується наступними аргументами: 

�. Місцеві громади як антиподи глобалізації. Місцеві грома-
ди виступають універсальними механізмами збереження локальної 
ідентичності місцевого соціуму. Iдентичність (лат. Identitas; англ. 
Identity) – властивість психіки людини в концентрованому вигляді 
виражати для неї те, як вона уявляє собі свою приналежність 

� Див.: Баймуратов М.А. Муниципальная власть: актуальные проблемы становле-
ния и развития в Украине : Монография / М.А. Баймуратов, В.А. Григорьев ;  
Одес. нац. юрид. акад. – Одесса : Юрид. л-ра, �00�. – ��5 c.
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до різних соціальних, економічних, національних, професійних, 
мовних, політичних, релігійних, расових і інших груп або інших 
спільнот, або ототожнює себе з тією чи іншою людиною, як втілен-
ням властивих цим групам або спільнотам властивостей�.

Тому головна особливість територіальних громад міститься в 
тому, що це світи повсякденності (ідентифікаційна ознака місце-
вої спільноти. – Авт.), де всі соціальні відносини ґрунтуються 
на безпосередніх відносинах між людьми (комунікаційна ознака 
місцевої спільноти. – Авт.). Тут принципово важливим є те, що 
сфера повсякденному в житті місцевих громад є базовою основою 
формування місцевих ідентичностей. А саме, локальна, місцева 
ідентичність наповнена стійкою інформацією, що безпосередньо 
передається від покоління до покоління – традиціями, віруван-
нями і т.д. (ідеологічна ознака місцевої спільноти. – Авт.). Саме 
вони виступають цими “початковими” знаннями, з яких створюєть-
ся первинний менталітет – менталітет локальної повсякденності. 
При цьому процеси розвитку і зміцнення місцевих громад цілком 
можуть протидіяти глобальній мегасистемі, яка прагне перебуду-
вати світ тільки в своїх власних інтересах�. Тобто, взаємодія між 
територіальними громадами та глобалізацією, спочатку виникає як 
антагоністичні відносини, відносини протидії глобальним тенден-
ція, що охоплюють всі народи та їх держави. 

�. Місцеві громади як носії локального культурного про-
стору. Усвідомлення єдності світу – це найбільше досягнення 
глобалізації, але в таких умовах виникають й відповідні негатив-
ні тенденції, що характеризуються виникненням єдиного культур-
ного простору, підставою якого служать спільність історії, єдина 
мова міжнаціонального спілкування, єдина система освіти, загаль-
ний тип соціальної діяльності та загальний геополітичний простір.  
Є очевидним, що дані процеси містять у собі безліч різних аспек-
тів. Як зазначає відомий німецький соціолог У. Бек, “глобалізація” 
– це політично ефективне поняття, яке включає в себе “комуніка-

� Идентичность // Википедия. Свободная Энциклопедия [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B�%

� Макогон Т.И. Местное самоуправление как ресурс ограничения глобализации / 
Т.И. Макогон // Вестник Томского гос. ун-та. – �008. – № ��7. – С. �9.
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ційні технології, екологію, економіку, організацію діяльності, куль-
туру і громадянське суспільство”�. Тобто, ми бачимо, що глобалі-
зація виникає, функціонує, використовує, продукує та поглинає як 
раз ту систему об’єктів та цінностей, на базі яких існує та функ-
ціонує територіальна громада. 

Проте щоб зберегти, не привести до розпаду специфічні, 
своєрідні локальні спільноти, необхідно вміти виявляти, аналізу-
вати обставини, що відбуваються в спільнотах під впливом гло-
балізації. Загальноприйнятою є думка, що спільноти за умов гло-
балізації потрапляють в ситуацію втрати своєрідності. В цьому 
контексті специфічні форми спільнот під функціоналістським впли-
вом глобалізації розмиваються, соціально “бліднуть”, втрачаючи 
рівень свого соціального впливу. Один зі знаних дослідників міс-
цевих громад М. Кастельс зазначає, що глобалізаційні процеси ні-
велюють всі локальні та історичні прояви: “Моя гіпотеза свідчить, 
що прихід простору глобальних потоків стирає смислові відносини 
між суспільством і його архітектонікою. Просторова маніфестація 
панівних інтересів пронизує всі культури в світі вздовж і попе-
рек, веде до переміщення знання історії та специфічної культу-
ри на задній план, сприяє загальному поширенню позаісторичної, 
позакультурної архітектоніки”�. Тобто, фактично глобалізація є 
антиподом локалізму, в умовах якого існують, функціонують та 
розвиваються територіальні громади – вона у своїй могутності 
істотно збіднює їх, зводить їх індивідуальні та особливі харак-
теристики до стереотипу, схематичності та простоти у формах  
існування.

Глобальні зміни розмивають наявні відмінності між спільнота-
ми, їх виділення стає невигідним, проте місцева громада як топос 
(від давн. грец. – τo′πoς – місце) є головним носієм специфічних 
рис соціальної організації і тієї території на якій вона функціонує. 
В основі такого феномену лежить локальний інтерес, що виступає  
 

� Beck U. What is Globalisation? / U. Beck. – Cambridge : Polity Press, �000. –  
Р. ��9–��0.

� Castells M. Das Informationszeitalter // Teil � der Trilogie. – Der Aufstieg der 
Netzwerkgesellschaft. – Opladen: Leske + Budrich, �00�. – Р. ��.
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переплетінням територіального, колективного та індивідуального 
інтересу�.

�. Місцеві громади як могутні продуценти локального ін-
тересу. Місцеві громади як предмет дослідження в соціально-філо-
софської теорії і практиці з давніх часів сприймаються як локальні 
єдності, що протистоять глобально-циркулюючим, гомогенізованим 
(однорідним. – Авт.) потокам. Саме жителі місцевих громад такі 
глобальні впливи і структурні передумови сприймають, усвідом-
люють, фільтрують, вибирають, відхиляють, перетворюють або 
ігнорують, співвідносячи їх зі своїми індивідуальними, груповими, 
колективними, територіальними інтересами, зберігаючи при цьому 
свої ментальні властивості і особливості. Тому місцеві спільноти, 
локали, топоси можуть бути представлені своєрідними полями опо-
ру глобалізації. Тому слід наголосити на тому, що саме ця традиція 
локального опору проти глобального впливу, що повторюється в 
щоденній дії, шляхом глибокого занурення у повсякденність та 
функціонування в ній, а також здійснення локального управління 
безпосередньо чи через обрані ними органи (тобто здійснення міс-
цевого самоврядування. – Авт.), що відображають, охороняють та 
захищають інтереси територіальної спільноти та її членів, не тіль-
ки зміцнює місцеві спільноти, але й робить їх соціально сильними 
і соціально значущими перед силою і міццю національної держави. 
Тому етатизм держави як ідеологія, яка стверджує провідну роль 
держави в політичному житті, включаючи підпорядкування інте-
ресів як окремих людей, так і груп інтересам держави, а також 
політика активного втручання держави в усі сфери суспільного та 
приватного життя�, – часто-густо пасує перед такими місцевими 
спільнотами та їх рішучістю функціонувати згідно з їх уявленнями 
про повсякденність.

�. Парадоксальний зв’язок локального і глобального у 
світовій думці і політиці: від дихотомії до взаємозв’язку.  

� Баймуратов М.А. Международное сотрудничество органов местного самоуправле-
ния Украины / М.А. Баймуратов : Дисс. … д.ю.н. – Специальность ��.00.0�. –  
конституционное право. – Одесса, �996. – С. �7-65.

� Етатизм. Вікіпедія. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Ресурс доступу :  
https://uk.wikipedia.org
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У соціально-філософському та правовому дискурсі останнім часом 
спостерігається зростання уваги до місця, простору (spatial turn), 
його своєрідності. Разом з тим, увага зростає не тільки до просто-
ру, а й до місцевих спільнот, здатних на місцях протистояти про-
цесам світової глобальності�. Однак є одна риса глобалізації, що 
здатна активно впливати на життя територіальних громад – це її 
здатність викликати до життя змагальні тенденції між спільнота-
ми. Слід зазначити, що змагальність як така – це явище не нове, 
але позиціонувати свою спільноту стало цікавим і можливим саме 
останнім часом і завдяки інформаційно-комунікаційним властивос-
тям глобалізації.

Разом з тим, змагальність позитивно впливає на внутріш-
ній розвиток локальних спільнот, бо процес формування іміджу 
спільноти, здійснення маркетингових досліджень в муніципальних  
утвореннях стали обов’язковим елементом, що враховується при 
стратегічному та тактичному плануванні їх розвитку, збережен-
ні. Великі спільноти під глобалізаційними впливами дійсно ста-
ють місцями динамічного розвитку, що незмінно призводить до 
зростаючої гетерогенізації і поляризації метрополій, на відміну від 
периферійних спільнот. Тому просторовий порядок, що глобалі-
зується, дотримується принципу: “Кожному по його здібностям, 
сильним – силу”�. Таким чином, можна стверджувати, що єдиним 
ефективним шляхом існування територіальних громад в умовах 
глобалізації є їх інтенсивний розвиток з метою економічного, полі-
тичного, соціального, культурного укріплення та трансформації в 
могутній центр продукування системи локального і вже глобаль-
ного інтересу – тільки в таких умовах вони представляють гід-
ний рівень опору й одночасно суб’єктність в якості партнера для  
глобалізації.

� Див.: Макогон Т.И. «Пространственный поворот» и возможность новацион-
ных подходов в социально-философском дискурсе / Т.И. Макогон // Известия 
Томского политехнического университета. – �0��. – Т. ���. – № 6. –  
С. �67.

� Aring J. Modernisierung der Raumordnung / J. Aring. – Available at : http//
bfag-aring.de/pdf-dokumente/Aring_�005_Modernisierung_raumor-dnung.pdf (дата 
обращения: 09.��.�0�6).
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5. Локальний фактор як об’єкт міжнародно-правового ре-
гулювання. Процес створення супранаціональних об’єднань, та-
ких як Рада Європи, Європейський Союз, розширення глобальних 
мереж одночасно збільшують роль і значення спільнот як діючих 
акторів – основних діючих ціннісно-орієнтованих одиниць. Це обу-
мовлено тим, що саме в таких об’єднаннях активізуються проце-
си правової глобалізації, в якій місцеве самоврядування відіграє 
роль важливого об’єкта міжнародно-правового регулювання.  
Достатньо нагадати роль та значення міжнародних договорів, що 
регламентують та регулюють роль місцевого самоврядування та 
правосуб’єктність територіальних громад, які прийнято держава-
ми-членами Ради Європи – Європейська хартія місцевого самовря-
дування �985 р., Європейська рамкова конвенція про транскордон-
не співробітництво між територіальними общинами або властями 
�980 р. тощо, а також стратегічну роль, яку відіграють регіони в 
інтеграційному будівництві об’єднаної Європи (Декларація щодо 
регіоналізму в Європі �996 р.). Саме таким чином пов’язується 
локальне і глобальне. 

Місцеві громади в умовах перманентного розвитку дійсно ма-
ють хороші його потенціали, набуваючи реальну здатність до кон-
куренції. Виходячи зі зростаючої гетерогенізації і залежності від 
проблемних ситуацій в субрегіоні, регіоні та світі, сенс локального 
управління в місцевих громадах досі не втрачається через спільні 
об’єднавчі ідеали і програми. Як ні парадоксально це звучить, на-
віть агресивна агітація своїх переваг окремими місцевими громада-
ми дає зростання і розширення можливостей і для інших спільнот, 
тобто навіть таких, хто знаходиться у глибокій кризі. Бо місцеві 
громади, індиферентні до таких змін, відчувають не тільки небез-
пеку деградації, розпаду, стагнації, а й піддаються їм.

6. Місцеві спільноти як відображення глобальних тенден-
цій. Мережева глобалізація сприяє масової змушеної або пози-
тивної міграції, пересуванню, зростанню масового туризму. I це 
віддзеркалюється на місцевих громадах, які вже змушені конкуру-
вати за жителів. Саме місцеві спільноти, економіка цих спільнот, 
особливо в багатих країнах світу, виробляють не тільки абстрак-
тні продукти, а й традиційні та нові медіа, різні фінансові інстру- 
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менти, свою субкультуру, імідж, ідеї, стилі життя і виробництва, 
нові соціальні комунікації, що об’єднують мешканців, – тобто нові 
та якісні форми існування повсякденності, що є привабливими для 
інших людей, що прагнуть стати жителями цих територій, де іс-
нують та успішно функціонують такі форми. Символіка і культура 
місцевих громад також вносить великий внесок у створення про-
дуктів світового рівня, нівелює диференціацією між культурою і 
економікою. Медіаіндустрія є одночасно і культурною індустрією, 
рекламні компанії стають культурними консументами (тобто таки-
ми, що виробляють продукцію, що готова до споживання. – Авт.), 
мають своїх споживачів, а міський туризм стає прибутковою еко-
номічною галуззю, що активно розвивається.

Разом з тим, слід розуміти, що глобалізація сама по собі – не 
є вирішальною силою, домінуючим фактором, який щось вирішує в 
місцевих громадах, це поняття використовується для емпіричного 
опису форм відносин в них за допомогою мереж. Глобальні обмін-
ні відносини та відносини залежності діляться на різні якості, а 
саме:

– на досягнення мережевого економічного співтовариства 
(відносини підприємницькі, фінансові ринки) (формування локаль-
ного економічного простору через вплив глобальних інструментів. 
– Авт.);

– на створення технологічного співтовариства (електронні ме-
режі, транспортний комплекс, електро- і водопостачання) (форму-
вання локального технологічного простору, завдяки використанню 
повсякденних і новітніх технологій, що мають глобальну основу. 
– Авт.);

– досягнення культурної спільноти (обмін ідеями і консумен-
тною продукцією, мобільність в туризмі або через міграцію) (фор-
мування локального культурного простору завдяки впливу елемен-
тів глобальної культури, однак з міцною локальною субкультурою. 
– Авт.).

Звідсіля, виходячи з того, який аспект узятий до уваги, по-різ-
ному буде оцінюватися рівень і своєрідність зв’язку з глобальною 
мережею певних відносин в місцевих громадах. Тому вважаємо за  
доцільне як у аксіологічному розумінні, так й в праксеологічному 

I. Проблеми теорiї мiжнародного права



�77

застосуванні вибудовувати шкалу процесів, що глобалізується, і 
виводити рівень переплетіння глобальних відносин і відносин за-
лежності в місцевих громадах у декількох взаємодіючих полях: те-
риторіального простору, економічного та соціально-культурного 
простору.

Ці специфічні локально-польові логіки відкриваються класи-
фікованим сигналом посилення відносин під дією глобалізації в 
спільнотах, через них виявляються специфічність і своєрідність 
процесів гомогенізації (однорідності) або гетерогенізації (різнорід-
ності). При цьому поле економічного простору на сучасному рівні 
повсюдно демонструє проблему відсутності функціональності рі-
шень, що глобально об’єднують (тобто стагнують. – Авт.), в на-
шому випадку – для місцевих громад, а культурне глобалізаційне  
поле, навпаки, викликає тенденції осмислення місця, локальних, 
місцевих культур на противагу гегемоністських устремлінь захід-
ництва і американізації (тобто, спостерігається культурне та ду-
ховне зростання на базі субкультури, сформованої в рамках тери-
торіальної громади. – Авт.).

Однак з глобалізаційних мереж логічно не випливає, що гло-
балізація і гомогенізація (однорідність) або гетерогенізація (різ-
норідність) складаються в дедуктивному співвідношенні. Питання  
про гомогенізацію або гетерогенізацію є особливо важливим у плані 
культурного мережевого впливу, незалежно від того, чи приймаєть-
ся цей вплив у співтоваристві або історично повторюється. Але в 
місцевих громадах глобалізація і гомогенізація не перебувають між 
собою в обумовленому відношенні. Процеси гомогенізації в місце-
вих громадах можна спостерігати в тимчасових фазах і в просторо-
вих рисах, що не вплетені поки ще в глобальні мережі, наприклад, у 
периферійних міських спільнотах, у сільських поселеннях.

7. Місцеві спільноти як фактор посилення глобалізації. 
Iсторичний екскурс дозволяє порівняти явище глобалізації, що 
виникло в епоху постмодерну, з явищами експансії поширених 
у всьому світі великих релігій (християнства, ісламу, буддизму, 
конфуціанства), проте вони також концептуально носять все-
редині самих релігій прагнення до гомогенізації (однорідності). 
Постмодерн характеризується своїм домаганням на універсальне 
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визнання, хоча б через переможну ходу капіталізму і виникнен-
ня національних держав, а також через розквіт науки, її інсти-
туалізацію в національних дослідницьких університетах.

Саме в постмодерністський час повним ходом йде процес утво-
рення майже однаково пофарбованих індустріальних спільнот, ви-
бухове зростання урбаністичних агломерацій. А це підсилює роль 
та значення територіальних громад у сучасному світі. Разом з тим, 
в цьому відношенні Г. Зіммель, ще задовго до постмодерну, зумов-
лював можливість такого явища: “Пунктуальність, вирахуваність, 
точність, що визначають міське життя, стоять не тільки в тісному 
зв’язку з її економіко-грошовим і інтелектуальному характером, 
але і фарбують зміст життя, виключаючи її ірраціональні, інстин-
ктивні, суверенні риси, сутність і імпульси, що забезпечують жит-
тєву форму, вони сприймаються узагальнено і схематично”�. Тобто  
він звертав увагу на спрощення, схематизацію, стереотипність 
життєвих форм, форм локального життя в умовах глобалізації.

Резюмуючи, можна констатувати, що:
– на рівні територіальних громад існують складні різнорівне-

ві, різно- і багатооб’єктні зв’язки між локальним та глобальним, 
що мають об’єктивний характер і впливають на такі громади, при-
чому як у позитивному, так й у негативному аспектах; 

– локальні та глобальні чинники розвитку формують систему 
складних та суперечливих вертикально-горизонтальних зв’язків, 
що насамперед проявляються в процесі глобального та локаль-
ного управління, та спрямовані, з одного боку, на збереження іс-
торичних, географічних, культурологічних особливостей суб’єктів-
об’єктів управління (територіальних громад), що перебувають в 
умовах повсякденності, а з другого, – на розробку оптимальних, 
ефективних, продуктивних та стереотипізованих форм такого уп-
равління, що розраховані на необмежену кількість неперсоніфіко-
ваних суб’єктів, що володіють різним правовим станом; 

– рівень територіальної громади є найбільш сприятливим 
для впливу глобальних чинників, що спрямовані на нівелювання  
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її особливих рис, виникнення стереотипів форм соціального колек-
тивного, групового та індивідуального життя;

– разом з тим, саме територіальна громада виступає осно-
воположним суб’єктом спротиву впливу негативних чинників гло-
балізації, бо завдяки локальному інтересу, що нею продукується 
та реалізується в умовах повсякденності, саме вона формує, збері-
гає та примножує свою ідентичність;

– однак ідентичність територіальної громади під впливом чин-
ників глобалізації все ж трансформується, однак не так явно та 
не так швидко – причиною такого стану справ є діяльність членів 
громади щодо реалізації їх життєвих настанов в умовах повсякден-
ності, які базуються на локальному інтересі.
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�.8. до ПроБЛеМи сПiВВiдноШення
    Мiжнародного ПраВа та ПраВа 
    ЄВроПеЙського соЮзу 

    I.З. Брацук*�

Проблема взаємодії права Європейського Союзу та міжнарод-
ного права є однією з найактуальніших питань теорії та практики 
сучасного міжнародного права. Вона неодмінно постає в практиці 
міжнародних правовідносин крізь призму виникнення колізій у за-
стосуванні норм як міжнародного права, так і права Європейсько-
го Союзу (далі – ЄС) в частині регулювання даних відносин, що 
виникають насамперед на міждержавному рівні. З теоретичного 
наукового погляду цікавим питанням є співвідношення цих двох 
сфер правового регулювання. �

У наш час саме Європейський Союз служить яскравим вираз-
ником наддержавного об’єднання, яке сформувалось унаслідок доб-
ровільного обмеження державами-членами даної організації свого 
сувернітету та розвитку правопорядку ЄС, який відрізняється як 
від міжнародного, так і від національного. У цьому контексті дещо 
втратила актуальність в наш час позиція А. Гавердовського, який 
зазначав, що “в міжнародно-правових відносинах не може існувати 
будь-яка наддержавна воля, оскільки в силу державного суверені-
тету учасники міжнародно-правових відносин займають незалежне 
один від одного положення”�. Тим самим абсолютно виключалась 
можливість існування наддержавних організацій та наддержав-
них органів, рішення яких є обов’язковими для країн, які входять 
в цю організацію. Варто зазначити, що цю думку відстоювали й 
інші (насамперед радянські) вчені, які, досліджуючи специфіку дії  
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довский. – К. : Вища школа, �980. – С. ��.



�8�

та функціонування норм міжнародного права, наголошували, що 
“в міжнародному праві відсутні будь які ознаки наднаціональної  
влади”�. Дану точку зору поділяли й деякі західні дослідники, які  
вважали, що в тодішніх умовах виникнення та поява будь-якої 
наднаціональної влади були неможливими�. Тим необхідніше ви-
дається встановлення особливості та специфіки співвідношення 
права ЄС з міжнародним правом у контексті їх взаємодії та регу-
лювання правовідносин, стороною яких є ЄС.

У науці права Європейського Союзу наголошують на необхід-
ності застосування особливих підходів під час дослідження права 
ЄС, відмінних від тих, що застосовують щодо міжнародного права, 
зокрема і в контексті його впливу на формування правопорядку 
ЄС. Наприклад, М. Гердеген акцентуючи увагу про “хисткий, амбі- 
валентний стан права ЄС” відзначає, що: “його важко розкрива-
ти традиційними категоріями міжнародного права, оскільки гостро 
стоїть питання, наскільки держави-члени Європейського Союзу ще 
є “володарями договорів”, наскільки вони можуть змінити систему 
ЄС або й узагалі припинити її, і за яких передумов можна вийти 
з його складу”�. При цьому в доктрині права притримуються по-
зиції, що з’ясування взаємодії міжнародного права та права ЄС є 
дуже важливою і для розуміння зворотного впливу права Європей-
ського Союзу та розвиток міжнародного правопорядку в цілому на 
сучасному етапі�.

Досліджуючи співвідношення міжнародного права та права 
ЄС насамперед заззначимо, що навіть науковці, які вважають, що  
право ЄС тісно пов’язане з міжнародним правом та походить  
 
� Миронов М.А. Международное право: нормы и их юридическая сила / М.А. Ми- 
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з нього, мають різні позиції щодо визначення його місця та ролі в 
міжнародному правопорядку. Так, деякі дослідники дотримують-
ся думки, що міжнародне право є фундаментом функціонування 
правопорядку ЄС, а тому первинна компетенція завжди повинна 
належати державам-членам. Відповідно до цієї точки зору держа-
ви-члени повинні забезпечити собі право тлумачити установчі до-
говори ЄС, при цьому, жодним чином право ЄС не варто розгля-
дати як таке, що надає Суду ЄС певну юридичну компетенцію. 
Основоположною ідеєю концепції є те, що ЄС без законодавчої 
компетенції не може мати Суд з юридичною компетенцією. Таким 
чином, Суд ЄС помиляється, вважаючи себе первинною владою в 
межах компетенції ЄС�. У цьому випадку прихильники зазначеної 
точки зору ставлять під сумнів не тільки дотримання правотлумач-
ної практики Суду ЄС, а й, по суті, правові основи функціонування 
даної міжнародної організації в такому вигляді, в якому ми маємо 
сьогодні.

Противники такої позиції загалом, визнаючи, що ЄС є міжна-
родною організацією, заснованою на міжнародному праві, зазна-
чають, що на підставі аналізу установчих договорів ЄС можна з 
певністю зробити висновок про те, що саме “первинне право” ЄС 
відносить вирішення питання компетенції до повноважень Суду 
ЄС. Тому немає жодної причини, чому б міжнародна організація, 
без яскраво вираженої законодавчої компетенції, не мала мати суд 
з юридичною компетенцією, який був би первинним арбітром у 
спорах стосовно розширення цієї обмеженої компетенції�. Як ба-
чимо, така точка зору більш влучно відображає місце права ЄС в 
міжнародному правопорядку. 

По суті, думки про те, що внаслідок поглиблення інтеграції в 
рамках ЄС взаємодія між нормами міжнародного права та права ЄС 
стає більш динамічною та всеохоплюючою, загалом дотримується 

� Schilling Т. The Autonomy of the Community Legal Order: An Analysis of Possible 
Foundations / Т. Schilling // Harvard International Law Journal. – �996. –  
Vol. �7. – No. �. – Р. ��5–���.

� Weiler J. The Autonomy of the Community Legal Order – Through the Looking 
Glass / J. Weiler and U. Haltern // Harvard International Law Journal. – �996. –  
N. �7. – Р. ���–��8.
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переважна більшість і вітчизняних науковців. Так, В. Муравйов 
зазначає, що “основними формами імплементації норм міжнарод-
ного права у правопорядок Євросоюзу є інкорпорація та відсилка.  
Iнкорпорація передбачає включення положень міжнародного 
права у право Євросоюзу. Таким способом інкорпорації у право  
Євросоюзу було введено основні принципи міжнародного права…  
А шляхом відсилання до правопорядку Євросоюзу уведені важливі 
положення міжнародно-правових актів. Зокрема імплементація 
міжнародно-правових норм у галузі захисту прав людини”�. Так, 
міжнародне право суттєво впливає на функціонування та розвиток 
права ЄС та, по суті, визначає подальші напрями його розвитку.  
Міжнародне право трансформувалося в право ЄС та стало його 
невід’ємною частиною�.

Досліджуючи взаємозв’язок міжнародного права та права ЄС, 
ще одна група науковців, своєю чергою, доходить висновку, що 
“право ЄС за своєю природою є особливою, третьою системою пра-
ва, яка займає власну нішу та функціонує поряд як з міжнародним 
правом, так і національним правом держав-членів. Насамперед, це 
пов’язано з тим, що право (ЄС – Авт.) є своєрідним поєднанням 
елементів правової системи, характерної з одного боку для між-
народної організації, а з іншого для держави”�. У цьому випадку 
йдеться про те, що право ЄС створило окремий правопорядок, 
який повинен співіснувати поряд з міжнародним та національним. 
Цю позицію підтримує чимало західних дослідників, що розгляда-
ють право ЄС як автономний правопорядок, наділений особливи-
ми, специфічними рисами, завдяки яким воно і відрізняється від 
міжнародного права�. Проте варто зазначити, що така точка зору 
� Муравйов В.I. Правові засади регулювання економічних відносин Європейського 
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піддається критиці з боку науковців, що не визнають існування 
будь-якого правопорядку, крім міжнародного та національного, та 
стоять на позиції, що праву ЄС потрібно чітко окреслити місце або 
в одному, або в іншому правопорядку. 

Зазначимо, що, по суті, аналогічної точки зору, що право ЄС є 
особливою системою правових норм, яка за своєю природою знач-
но відрізняється від системи міжнародного права, дотримується 
вищезгаданий учений М. Гердеген, який стверджує, що: “…система 
права Європейського Союзу… давно не може бути розкрита лише 
чистим міжнародно-правовим підходом”�. Утім право Європейсь-
кого Союзу має значні особливості порівняно як з міжнародним, 
так і з внутрішньодержавним правом: “адже, не обмежуючись ані  
національним, ані міжнародним публічним правом, воно відобра-
жає основні ознаки обох і водночас містить інші сутнісні ознаки, 
що дають підстави говорити про його специфіку та самодостат- 
ність”�. В цьому контексті зазначимо, що деякі вчені, досліджу-
ючи співвідношення права ЄС та міжнародного права, дотриму-
ються позиції, що міжнародне право та право ЄС функціонують 
та розвиваються в різних площинах. Однак на відміну від між-
народного права суб’єктами права ЄС можуть бути не лише де-
ржави, а й юридичні та фізичні особи�, оскільки останнє регулює 
правовідносини не тільки між державами-членами, а й між їхніми 
суб’єктами. Така позиція безумовно має право на існування, ос-
кільки фізичні та юридичні особи, як правило, є адресатами “вто-
ринного права” ЄС. Отже, абсолютна більшість дослідників чітко 
відзначає особливе місце права ЄС наголошуючи на необхідності 
тісної його взаємодії з міжнародним правом.

Варто наголосити, що внаслідок взаємодії міжнародного пра-
ва та права ЄС можуть виникати певні колізії та неврегульова-

� Гердеген М. Міжнародне право : підручник [пер. з нім] / М. Гердеген ; Пер.:  
Р. Корнут. – 9-те вид., переробл. і доповн. – К. : К.I.С., �0��. – С. �9. 

� Пастушок Г.I. Співвідношення міжнародного, європейського та комунітарного 
права (філософські аспекти) / Г.I. Пастушок // Науковий вісник Львівського 
державного університету внутрішніх справ; Збірник наукових праць. – �009. –  
№�. – С. �7�–�78.

� Oppermann T. Europarecht / T. Oppermann. – Munchen, �99�. – P. �5�.
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ності стосовно держав-членів ЄС. Якщо вони дотримуватимуться 
права ЄС, то порушуватимуть міжнародний договір, а тоді існує 
можливість застосування правових дій зі сторони судових органів. 
Якщо ж держава дотримуватиметься міжнародного договору, то 
може виникнути ситуація, коли вона порушуватиме право Євро-
пейського Союзу, відповідно, Комісія ЄС може розпочати проце-
дуру щодо цього. Розв’язання такого роду конфліктів часто від-
бувається шляхом уникнення колізії між цими правопорядками. 
Колізії, що виникають унаслідок взаємодії згаданих правопорядків, 
як правило, завжди вирішуються державами-членами ЄС. Заслуго-
вує на увагу точка зору, що “конфлікти є природним та нормаль-
ним явищем, і вони вирішуються державами шляхом звернення 
до відповідної юридичної техніки, виробленої теорії та практики 
застосування міжнародного права протягом тривалого часу”�.  
Вирішення цих конфліктів сприяє розвитку двох таких правопо-
рядків та підтримання як міжнародним правом, так і правом ЄС 
функціонування демократичних урядів�.

Якщо ж говорити про співвідношення міжнародних та націо-
нальних норм, варто зазначити, що ця взаємодія відіграє головну 
роль у процесах інтеграції, які відбуваються у наш час. Цілком 
влучно зауважує Ю. Тіхоміров, що “функція міжнародно-правових 
принципів та норм як інтегратора відіграє важливу роль у розвит-
ку національних норм. Оскільки, з одного боку, вони створюють 
умови для більш активного використання так званих “правових 
зразків” інших країн, з іншого боку – сприяють гармонізації на-
ціонального законодавства та тісному переплетенню національних 
та зовнішніх норм… Таким чином, в процесі правотворчості та пра-
возастосування необхідно повністю та коректно враховувати від-
повідні принципи та норми міжнародного права”�. 

� Реализация международно-правовых норм во внутреннем праве / Денисов В.Н., 
Евентов В.И. и др. – К. : Наукова думка, �99�. – C9.
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Ми ж поділяємо точку зору В. Маргієва, який, досліджую-
чи взаємодію права ЄС з міжнародним та національним правом 
держав-членів, цілком влучно зазначає, що “теорія міжнародного 
права визнає наявність двох правопорядків: міжнародного та на-
ціонального. А це свідчить про те, що будь-який новий правовий 
феномен повинен знайти своє місце в рамках цих правопорядків у 
якості норми, інституту підгалузі, підсистеми, тощо. Виникнення 
будь-якої іншої системи права, яка відрізнялася від вищезгаданих 
в історії права, було приречене на невдачу… Аналогічна ситуація 
може спіткати право ЄС, оскільки воно повною мірою не може 
бути незалежним від міжнародного та національного права. Такий 
правовий феномен (право ЄС) має зайняти своє місце в одному 
з двох правопорядків до остаточного визначення його юридичної 
природи”�. Своєю чергою, ефективний процес імплементації пра-
ва ЄС в національних правопорядках держав-членів залежатиме 
від того, яке місце посідає право ЄС у “пірамідах” національних 
норм. При чому таке місце в кожній країні є різним передусім від-
повідно до їх розуміння та позиції щодо концепції співвідношення 
між міжнародним та національним правом (питання монізму та 
дуалізму). 

Досить особливою є точка зору, що, “незважаючи на специ- 
фіку права ЄС, зумовлену особливостями правової системи, в  
переважній більшості випадків його (питання співвідношення пра-
ва ЄС і міжнародного права. – Авт.) вирішуєть на основі і за  
допомогою тих підходів і доктрин, які були сформовані і використо-
вувалися під час вирішення проблем співвідношення міжнародного і 
внутрішньодержавного права�. З огляду на це постає необхідність 
у дослідженні питання про співвідношення права Європейського Со-
юзу та міжнародного права крізь призму даних концепцій. Під час 
дослідження аналогічних питань у науці часто застосовують карди-
нально протилежні підходи, і прихильники різних концепцій всту-
пають у запеклі дискусії між собою. Наприклад, під час розгляду 

� Маргиев В.И. О некоторых особенностях внутреннего права Европейского 
Сообщества / В.И. Маргиев // Правоведение. – �999. – № �. – С. �08–���
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питання про співвідношення міжнародного та національного (внут-
рішньодержавного) права серед науковців існують дві основні течії, 
а саме: моністи (прихильники ідеї примату міжнародного права над 
національним або ж навпаки) та дуалісти (відстоюють ідею про рів-
нозначність обох систем). Вищезгадані концепції будуть застосову-
вати в контексті виокремлення місця та статусу норм міжнародного 
права у правопорядку ЄС, що, зокрема, стосуватиметься питань 
можливості дії та реалізації норм міжнародного права (насамперед 
через міжнародні договори. – Авт.) в праві ЄС. Хоча наявність у 
правопорядку ЄС норм міжнародного права зовсім не означає їх без-
посереднє застосування, абсолютну пряму дію чи верховенство�.

Не вдаючись у детальний аналіз цих концепцій, зупинимось 
на їхніх головних аспектах та спробуємо дослідити, яка концепція 
(монізму чи дуалізму) була б більш вдалою для ефективної реалі-
зації норм права ЄС. 

Зосередимо свою увагу передусім на основних положеннях 
такої течії моністичної концепції, як примат національного права 
над міжнародним. Варто зазначити, що ця теорія розглядає між-
народне право як абсолютно відмінне, а в деяких відношеннях 
“невідоме” національному праву. У цьому випадку можна ствер-
джувати, що прихильники такої теорії розглядають національне 
право, як систему норм, яка наділена приматом стосовно норм 
та принципів міжнародного права та виражає інтереси певного 
суспільства та держави�. Відмітимо, що представники цієї концеп-
ції розглядають міжнародне право як суму зовнішньодержавних 
прав різних держав. Зокрема А. Цорн зазначає, що “міжнарод-
не право в юридичному значенні є правом лише в тому випадку, 
коли воно є державним правом”�. Ще один представник цієї теорії,  
 
� Ramses A. Wessel Reconsidering the Relationship between International and 
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Мальберг, дотримується аналогічної позиції, зазначаючи, що дер-
жава дотримується норм, виконуючи власну волю, а міжнародне 
право – це анархія, порядок у яку вносить саме держава, деякою 
мірою обмежуючи себе�. З даного твердження можна зробити ви-
сновок, що національні норми в жодному випадку не можуть бути 
підконтрольними чи залежними від норм міжнародного права.  
Необхідно зазначити, що дана концепція була піддана жорсткій 
критиці та не набула свого розвитку насамперед тому, що запере-
чувала юридичне існування міжнародного права, як окремої право-
вої системи. Однак позитивні моменти цієї теорії полягали в тому, 
що вона привертала увагу до аналізу ролі внутрішньодержавно-
го права у виникненні та розвитку міжнародного права, хоча при  
цьому завищувала роль першого.

Чільним представником іншої течії монізму – примату міжна-
родного права над національним – був Г. Кельзен, який, досліджу-
ючи процеси створення та дії норм міжнародного права, зазначав, 
що “всі норми міжнародного права мають перевагу перед нормами 
внутрішньодержавного права; норми міжнародного права можна 
безпосередньо застосовувати під час регулювання того чи іншого 
кола правовідносин усередині держави”�. Тут простежується на-
дання верховенства нормам міжнародного права та стверджуєть-
ся, що у випадку виникнення колізії пріоритет будуть мати норми 
міжнародного права. Аналізуючи цю концепцію монізму, можна 
зробити висновок, що її прихильники трактують міжнародний пра-
вопорядок вище, ніж національний, та як такий, що зрівнює усі 
держави, не даючи жодній з них претендувати на якусь вищість. 
Оскільки національний правопорядок підпорядкований міжнарод-
ному, звідси логічно випливає пріоритет міжнародних норм над на-
ціональними. Отже, підсумовуючи концепції монізму, можна зро-
бити висновок, що національне та міжнародне право становлять 
єдину інтегровану правову систему. Згідно з поглядами монізму, 
міжнародні договори є прямо застосовними у національних пра-

� Блищенко И.П. Международное и внутригосударственное право / И.П. Бли- 
щенко. – М. : Госюрисдат, �960. – C. �6.
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вових системах та можуть мати пряму дію. При цьому необхідно 
зазначити, що немає потреби у жодному механізмі імплементації 
норм міжнародного права, оскільки вони матимуть безпосередню 
пряму дію. 

Аналізуючи створення та функціонування правопорядку ЄС та 
дію його права, можна стверджувати, що моністична концепція є 
найбільш вдалою для взаємодії права ЄС та міжнародного права. 
Так, аналізуючи забезпечення прямого функціонування установчих 
договорів ЄС та незважаючи на “автономність” правопорядку ЄС, 
що було визначено в ранніх справах Судом ЄС, багато науковців 
схиляється до точки зору, що у контексті співвідношення його з 
міжнародним публічним правом необхідно розглядати крізь призму 
монізму�. Оскільки ЄС є насамперед міжнародною організацію 
нового типу, то постає питання дії його норм і в правопорядках 
держав-членів, важливу роль у вирішенні якого відіграв Суд ЄС, 
який, по суті, завдяки своїм рішенням створив доктрину прямої дії 
норм права ЄС. Саме він був би ключовим органом, завдяки рішен-
ням якого право ЄС безпосередньо діяло б в національних право-
порядках держав-членів. Монізм створює такі доктринальні рамки, 
які є сприятливими для верховенства права ЄС над національним 
правом. Варто зазначити, що коли пряма дія та верховенство пра-
ва ЄС будуть стосуватися не лише “первинного” права ЄС, а й 
поширюватиметься повною мірою і на “вторинне” право ЄС, то в 
такому випадку ЄС все більше наближатиметься до конфедерації 
держав.

На противагу теорії монізму, прихильники дуалістичної кон-
цепції розглядають міжнародне та внутрішньодержавне право як 
дві відмінні та рівноправні правові системи, які розвиваються па-
ралельно одна одній. Яскравим представником такої теорії був  
Г. Тріпель, який, аналізуючи взаємодію міжнародного та націо-
нального права, дійшов висновку, що “міжнародне та внутрішньо-
державне право є не тільки різними галузями права, але й різними 
правопорядками. Це два кола, які лише стикаються та ніколи не 

� R. Barents, The Autonomy of Community Law. – The Hague; New York: Kluwer 
Law International. – �00�. – ��� p. 
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перетинаються”�. Дуалізм виник унаслідок того, що міжнародні 
та внутрішні норми, в принципі, відповідали за вирішення різних 
питань.

Дана концепція набула свого подальшого розвитку та застосу-
вання в багатьох країнах, однак головним її недоліком, як видаєть-
ся, є певна недослідженість ступеня взаємозв’язку та взаємодії 
міжнародного та національного права. Більш поглиблено вивчаючи 
взаємодію двох таких правопорядків та зокрема аналізуючи питан-
ня дії норм міжнародного права, Я. Шерер зазначає, що: “міжна-
родне і державне право становлять дві чітко відокремлені системи: 
перша не може втручатися у державне право доти, доки остан-
ня не дозволить використовувати свій конституційний механізм 
з цією метою”�. Отже, міжнародні норми, і в більшості випадків 
норми права ЄС, підлягають виконанню та діють у внутрішньому 
правопорядку держав лише тоді, коли суверенна держава інкорпо-
рує їх через передбачений законом процес законодавчої діяльності. 
Варто зазначити, що більшість радянських учених підтримували 
саме дуалістичну концепцію. Наприклад, Є. Усенко наголошував, 
що “…радянська доктрина міжнародного права керується тим, що 
міжнародне право і право внутрішньодержавне – це дві самостійні 
системи права, не підпорядковані одна одній”�. Отже, аналізую-
чи дуалістичний підхід до співвідношення міжнародного та націо-
нального права, можна зробити висновок, що цей чи інший міжна-
родний договір може залучити державу до міжнародних відносин 
лише настільки, наскільки відповідні національні заходи це забез-
печують. При цьому необхідно відзначити, що з позиції концепції 
дуалізму дія міжнародного права буде ефективною в тому випад-
ку, коли його положення включатимуться в ту чи іншу правову  
 

� Triepel H. Vцlkerrecht und Landesrecht / H. Triepel. – Leipzig : Hirschfeld C.L. 
Verlag, 1899. – S. 111.

� Shearer I.A. Starke’s International Law / I.A. Shearer. – �� еd. – London, �99�. –  
P. 66.

� Усенко Е.Т. Теоретические проблемы соотношения международного и внутриго-
сударственного права / Е.Т. Усенко // Советский ежегодник международного 
права. – �977. – М. : Наука, �979. – C. 57.
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систему (в нашому випадку – ЄС) за допомогою трансформаційно-
го імплементаційного правового акту�. 

Якщо проаналізувати концепцію дуалізму з позиції її застосу-
вання та дотримання в ЄС, то виникає низка проблемних ситуацій. 
Насамперед, за своєю сутністю, дуалізм ніби заперечує пряме за-
стосування права ЄС, оскільки згідно з цією концепцією завжди 
потрібні механізми його імплементації у внутрішнє право держав-
членів. Однак у такому випадку виникає потреба, щоб кожен акт 
права ЄС був окремо імплементований у національне законодав-
ство, шо у свою чергу означає виключення прямої застосовності 
права ЄС. Отже, дотримання державами-членами ЄС такої кон-
цепції спричинило б труднощі в дії норм права цієї міжнародної 
організації в їхніх правопорядках. Більше того, коли право ЄС за 
своєю юридичною природою не підлягало б прямому застосуван-
ню (про що можна зробити висновок, аналізуючи цю концепцію) 
у межах національних правопорядків держав-членів, тоді не було 
б жодних підстав стверджувати, що воно буде наділене прямою 
дією, а це у свою чергу розходиться з правотворчою практикою 
Суду ЄС та з основними засадами функціонування правової систе-
ми ЄС як такої. Хоча слід вказати, що держави-члени, які дотри-
муються дуалістичного підходу, можуть безпосередньо надавати 
перевагу праву ЄС в межах свого національного правопорядку за 
допомогою внесення спеціальних конституційних поправок, змін 
або видання інших актів. У такому випадку, безумовно, право ЄС 
буде наділене верховенством стосовно національного права.

У цьому контексті головну роль відіграла справа Kadi, під час 
розгляду якої Судом ЄС по суті були сформовані основні постула-
ти співвідношення права ЄС та міжнародного права. А саме було 
зазначено, що право Європейського Союзу взаємодіє з міжнарод-
ним правом і ця процедура поширюється на дотримання прийня-
тих зобов’язань Європейським Союзом у рамках ООН. Водночас 
міжнародні угоди не можуть безпосередньо “втручатись” в пра-
вопорядок ЄС у тих сферах у яких дія їх обмежана і перебуває  
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під захистом Суду ЄС. Втім, усі правові акти ЄС повинні ґрунту-
ватись на дотриманні основних фундаментальних прав, а будь-які 
міжнародні зобов’язання, які братиме на себе ЄС, не можуть іти 
врозріз дотримання та поваги до цих прав. Однак якщо переміс-
тити зобов’язання, які взяв на себе ЄС, згідно зі статуту ООН у 
його правопорядок, то вони наділятимуться пріоритетом стосовно 
“законодавства” ЄС, але не по відношенню до “первинного” пра-
ва де закріплюються основні фундаментальні права�. При цьому 
необхідно відзначити, що Суд ЄС у цьому рішенні по суті надав 
додатковий термін для того, щоб інститути ЄС привели свою пра-
вову базу у відповідність до норм міжнародного права у тій сфері, 
де це можливо. В цьому контексті абсолютно погоджуємось з точ-
кою зору, що на відміну від ранніх рішень Суду ЄС, котрі могли 
тлумачитись крізь призму лише моністичного підходу стосовно ро-
зуміння права ЄС по відношенню до міжнародного права, у ви-
щезгаданому рішенні Суд ЄС виділив “конституційний” характер 
установчих договорів які в жодному випадку не могли порушити 
основоположні принципи міжнародного права, зокрема у сфері за-
хисту прав людини�.

Незважаючи на те, якої концепції дотримуються держави-
члени ЄС, варто зазначити, що, вступаючи в ЄС, вони певною 
мірою обмежили свій суверенітет на користь даної міжнародної 
організації. Як правило, це відбувалося шляхом внесення змін до 
їхніх конституцій або прийняття конституційних законів, у яких 
закріплюється передача частини свого суверенітету міжнародній 
організації, а також визнання принципів верховенства та прямої дії 
права ЄС. Саме в цьому і виражається специфіка ЄС, що, незважа-
ючи якої концепції дотримується країна, вона по суті зобов’язана 
визнати верховенство та пряму дію права ЄС, щоб стати повно-
правним членом даної наднаціональної міжнародної організації. 
� Case �0�/05 Kadi and Al Barakaat International Foundation v Council and 
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Відзначимо, що існує точка зору, що процеси глобалізації, 
активний розвиток міжнародного права та конституційного судо-
чинства (закріплення додаткових конституційних положень про 
роль міжнародного права в рамках національних правових систем) 
змушують на сьогоднішній день вважати неприйнятними як тео-
рію монізму, так і теорію дуалізму. Оскільки аргументи їхніх при-
хильників є досить неясними, основні твердження мало розвинені, 
протилежні точки зору є абсолютно нелогічними та не пов’язані 
з сучасними теоретичними дискусіями, а також жодним чином не 
допомагають у вирішенні цілого кола правових питань на відміну 
від того часу, коли вони виникли�. По суті аналогічної точки зору 
притримується і А. Богданді, який, досліджуючи концепції співвід-
ношення міжнародного та національного права зазначає, що “саме 
розуміння та підходи монізму і дуалізму є застарілими і недостат-
німи для належного відображення взаємодії між правовими сис-
темами”�. Отже, відповідно до позиції дослідників ці доктрини по-
винні бути відкинуті, або “видозмінені”, а розуміння взаємозв’язку 
міжнародного права з правом ЄС повинне бути засноване на іншій 
концептуальній основі. Загалом же у цьому контексті абсолютно 
слушною є точка зору, що, незважаючи на те, що міжнародне 
право становить невід’ємну частину права ЄС, прямо не дається 
відповідь на питання його взаємодії з іншими джерелами права ЄС. 
Тому “комунітаризація” міжнародного права є занадто складною, 
щоб її описати в класичному вимірі крізь призму концепцій моніз-
му та дуалізму, а стосовно відображення місця міжнародного пра-
ва як частини правопорядку ЄС необхідно використовувати термін 
“Unionisation”�.
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Загалом же варто зазначити, що деякі принципи права ЄС, 
які покладені в основу його функціонування, також по суті в де-
якій мірі були запозичені з міжнародного права. Яскравим вираз-
ником у цьому контексті є принцип верховенства права ЄС. Так, 
наприклад, російський вчений Л. Ентін вважає, що сам принцип 
верховенства права ЄС був запозичений з міжнародного право-
порядку, хоча в дещо видозміненому вигляді. Досліджуючи дану 
доктрину, вчений зазначає, що “верховенство норм міжнародного 
права щодо норм національного права стосується загальновизна-
них принципів... концепція примату норм, котрі належать до більш 
високого в ієрархічному значенні рівня або правопорядку, отрима-
ла своє світове визнання. Проте в рамках Європейського Союзу 
вона піддалась певній трансформації�”. По суті, аналогічної дум-
ки дотримується В. Муравйов, який зазначає, що “обґрунтуван-
ня пріоритету права Євросоюзу є подальшим розвитком концепції 
примату міжнародного права порівняно з внутрішнім правом… для 
забезпечення пріоритету норм права ЄС у внутрішніх правопо-
рядках держав-членів було проведено значні зміни в національних 
конституціях, інших законодавчих актах та національній судовій 
практиці�”. Отже, вищезгадані автори дотримуються позиції, що 
основні витоки цієї доктрини лежать насамперед у міжнародному 
правопорядку, проте вони піддались певному видозміненню на на-
були свого розвитку в праві ЄС. 

Iнші дослідники вважають, що “принцип верховенства пра-
ва ЄС грунтується на теорії міжнародних договорів та практиці  
Суду ЄС. Належним чином підписані, схвалені та введені в дію 
міжнародні договори мають більшу силу в порівнянні з націо-
нальним правом�”. Однак у цьому випадку не взято до уваги, що  
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верховенство в праві ЄС поширюється не тільки на джерела “пер-
винного права”, а й на джерела “вторинного права”, які за своєю 
юридичною природою не належать до міжнародного права. Ми ж 
своєю чергою поділяємо думку, що право ЄС “демонструє своє 
верховенство краще, ніж будь-яка інша аналогія серед існуючих 
традиційних систем дії міжнародних договорів, які не проникають 
так глибоко в національні правові системи�”. Таким чином, в ціло-
му підтримуючи точку зору, що основи цієї доктрини були закла-
дені в міжнародному праві, наголошуємо, що вона видозмінилась 
та набула свого розвитку в праві ЄС насамперед завдяки рішенням 
Суду ЄС, а це своєю чергою говорить про її унікальність та не-
пересічність. Зазначимо, що в зарубіжній літературі значну увагу 
приділяють не тільки аналізу та дослідженню принципу верховенс-
тва права ЄС, а й вивченню змісту принципу верховенства права в 
національних правових системах та дослідженню його закріплення 
на рівні конституцій тих чи інших європейських країн�.

Можна стверджувати, що право ЄС� пройшло тривалий час 
свого формування та по суті спричинило виникнення “особливого 
правопорядку”, який нерідко в науковій літературі ряд дослідни-
ків та науковців характеризують як sui generis�. Варто наголо-
сити, що правопорядок ЄС постійно зазнає змін внаслідок свого 
формування та розвитку, що своєю чергою зумовлює постійні 
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пейському Союзі: теоретичні аспекти : монографія / О.I. Головко-Гавришева. –  
Львів, �008. – C. 96; European Union Law. Text and Materials / Chalmers  
Damian, Adam Tomkins, Christos Hadjiemmanuil, Giorgio Monti. – Cambridge : 
Cambridge University Press, �006. – P. 5�; Zilioli C. The Law of the European 
Central Bank / Chiara Zilioli and Martin Selmayr // Columbia Journal of European 
Law. – �00�. – Vol. �0. № �. – P. ���.

I.З. Брацук
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видозміни в системі права� даної міжнародної організації нового 
типу. Таким чином, правопорядок ЄС не може бути повною мірою 
відокремлений ні від міжнародного, ні від національного право-
порядків держав-членів, а право Європейського Союзу сприяє 
ефективному дотриманню міжнародного права, в тім числі і на 
національному рівні, наскільки це можливо і доцільно.

� Під системою права ЄС розуміємо: впорядковану та структурно-організовану 
сукупність елементів, яка виражається у стійкості зв’язків між групами норм 
права ЄС.

I. Проблеми теорiї мiжнародного права
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�.9. рiШення МiжнародниХ судоВиХ
    органiВ у контекстi реаЛiзаЦiї  
    норМ МiжнародниХ догоВорiВ

    Л.Д. Тимченко*, В.П. Кононенко*��

Україна як член ООН, Ради Європи та інших міжнародних інс-
титуцій виражає свою прихильність основним принципам і нормам 
міжнародного права, підкреслює необхідність мирного розв’язання 
суперечок і плідної співпраці держав у розв’язанні глобальних і 
регіональних проблем на основі міжнародного права. Як незалеж-
на держава, Україна прагне визначитися з вектором свого зов-
нішньополітичного розвитку. Природно, що її зовнішня політика 
повинна базуватися на міцному фундаменті міжнародного права. 
Стаття �8 Конституції України встановлює, що “зовнішньополі-
тична діяльність України спрямована на забезпечення її національ-
них інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигід-
ного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за 
загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права”. 
Це стосується й європейських інтеграційних прагнень України, й 
налагодження взаємовигідних договірних стосунків з іншими дер-
жавами у глобальному масштабі. Але права й обов’язки суб’єктів 
міжнародного права, зафіксовані в нормах міжнародних договорів, 
іноді порушуються або просто не виконуються (в принципі, як 
і в системі внутрішньодержавного права). З метою restitutio in 
integrum (відновлення стану, що існував до порушення) і припи-
нення такого порушення застосовується, зокрема, судовий захист. 
У міжнародній судовій процедурі реалізується закладений в між-
народному праві потенціал. Але судові процедури є останнім засо-
бом для поновлення справедливості. Краще, коли держави та інші  
 
*� Тимченко Леонід Дмитрович, доктор юридичних наук, професор.
**� Кононенко Валерій Петрович, кандидат юридичних наук.
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суб’єкти міжнародного права, згідно з положенням ст. � Статуту 
ООН, добросовісно виконують свої зобов’язання.

Разом з тим, рішення міжнародних судових та арбітражних ор-
ганів дозволяють глибше розуміти сутність сучасного міжнародно-
го права, специфіку реалізації його норм в різних історичних умо-
вах та тенденції його розвитку. Суддя Міжнародного Суду ООН 
Г. Лаутерпахт, що народився в Україні, підкреслював, що сучасне 
міжнародне право – це і є рішення Суду ООН�. Узагалі, норми 
міжнародного права мають позитивним чином впливати на міжна-
родні відносини з метою забезпечення високого рівня міжнародно-
го правопорядку, а також на розвиток національних правових сис-
тем в цілях гармонізації законодавств різних держав та забезпе-
чення високих соціально-економічних стандартів. При цьому слід 
пам’ятати, що для міжнародної системи характерна відсутність 
законодавчого органу, тому порядок створення норм міжнародно-
го права є відмінним від процесу створення норм внутрішньодер-
жавного права. Норми міжнародного права створюються шляхом 
узгодження позицій суб’єктів міжнародного права і втілюються в 
міжнародних договорах або звичаях.

Особливістю міжнародної системи є також та обставина, що 
в ній відсутні судові й виконавчі органи з функціями, ідентичними 
тим, що є в будь-якій внутрішньодержавній системі. А це озна-
чає, що порядок функціонування і застосування норм міжнарод-
ного права відрізняється від аналогічного порядку внутрішньодер-
жавного права. В міжнародному праві головними принципами здій-
снення його норм є добросовісне виконання взятих зобов’язань і 
факультативна судова юрисдикція.

Важливу роль в історії розвитку міжнародних відносин відігра-
вали і продовжують відігравати міжнародні угоди. В �969 р. у  
Відні на міжнародній конференції була прийнята Конвенція про 
право міжнародних договорів, яка набула чинності в �980 р. Ук-
раїна є її учасницею. Конвенція �969 р. кодифікувала звичаєві нор-
ми щодо головних питань, пов’язаних з укладенням, виконанням 

� Див.: Самхарадзе Д.Г. Источники современного международного права /  
Д.Г. Самхарадзе // Междунар. публ. и частн. право. – �006. – № 5 (��). –  
С. ��.
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і припиненням договорів державами. У зв’язку зі зростанням ак-
тивності, на світовій арені міжнародних організацій в �986 р. була 
прийнята Віденська конвенція про право договорів між державами 
і міжнародними організаціями або між міжнародними організація-
ми, яка поки що не набула чинності.

В зв’язку з важливістю міжнародних договорів як для досяг-
нення мети зовнішньої політики будь-якої держави, так і для вирі-
шення багатьох внутрішньодержавних питань, у законодавстві дер-
жав є норми, що безпосередньо стосуються процесу укладення і 
виконання міжнародних договорів. Такі норми загального характеру 
містяться в конституціях. Крім того, держави, як правило, мають 
спеціальний закон щодо процедури розробки, підписання, ратифі-
кації і припинення міжнародних договорів, що укладаються цією 
державою. В Україні відповідний закон, що має назву “Про міжна-
родні договори України” був прийнятий �� грудня �99� р.� Даний 
нормативний акт замінив український Закон “Про дію міжнародних 
договорів на території України” �99� р.�

Норми та інститути даної галузі міжнародного права покли-
кані забезпечити стабільність міжнародної договірної практики, 
тому вони розповсюджуються на всі види міжнародних угод неза-
лежно від їх форми і конкретного найменування, кількості і видів 
суб’єктів міжнародного права, що беруть участь у них, об’єкта і 
предмета регулювання. Стійка ж договірна практика є запорукою 
стабільності міжнародних відносин.

Відповідно до п. �(а) ст. � Конвенції про право міжнародних 
договорів �969 р. поняття “договір” означає міжнародну угоду, 
укладену між державами у письмовій формі, на основі міжнарод-
ного права, незалежно від того, чи викладена така угода в одному 
документі, у двох чи кількох пов’язаних між собою документах,  
а також незалежно від її конкретного найменування�. Фактично ж 

� Відомості Верховної Ради України. – �99�. – № �0. – Ст. �5. На даний час 
діє нова редакція цього Закону від �9.06.�00� р. // Відомості Верховної Ради 
України. –�00�. № 50. – Ст. 5�0.

� Відомості Верховної Ради України. – �99�. – № �0. – Ст. ��7.
� Див.: Международное право в документах / Сост. Блатова Н.Т. – М.: Юрид. 

лит., �98�. – С. 70.

Л.Д. Тимченко, В.П. Кононенко
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міжнародний договір – це угода, що укладається між суб’єктами 
міжнародного права, які мають право на нормотворення, незалеж-
но від його форми і найменування, і відповідає нормам міжнарод-
ного права. Відмінністю будь-якого міжнародного договору є фік-
сація в ньому правил поведінки суб’єктів міжнародного права і 
надання останнім юридично обов’язкового характеру.

Вступною частиною договору є преамбула, в якій сторони 
висловлюють мету договору і принципи її досягнення. Європей-
ський суд з прав людини (далі – Суд, ЄСПЛ) у рішенні по справі  
“Голдер проти Сполученого Королівства”, в якій вирішувалося пи-
тання про доступ до правосуддя, зокрема вказав, що преамбула до 
договору утворює невід’ємну частину його контексту і необхідна 
для визначення предмета і мети конкретного міжнародно-правово-
го акту при його тлумаченні. На думку Суду, найбільше значення 
має те місце в Преамбулі до Європейської конвенції, де уряди, які 
її підписали, заявляють, що вони “...сповнені рішучості як уряди 
європейських країн, що є однодумцями і мають спільну спадщину 
політичних традицій, ідеалів, свободи та верховенства права, зро-
бити перші кроки на шляху до колективного здійснення певних 
прав, проголошених у Загальній декларації”�. Звідси випливає, 
що уряди, які підписали Конвенцію, виходили з глибокої віри у 
верховенство права, тому з огляду на це й буде здійснюватися 
тлумачення термінів, що використовуються в п. � ст. 6. Це тим 
більше справедливо, оскільки Статут Ради Європи, членами якого 
є всі держави-учасниці Конвенції, містить посилання на верховен-
ство права у ст. �, яка передбачає, що “кожен член Ради Європи 
обов’язково має визнати принцип верховенства права...”�. А реалі-
зацію принципу верховенства права в цивільно-правових справах 
важко собі уявити без можливості одержувати вільний доступ до 
правосуддя (п. ��)�. 

Основна (центральна) частина міжнародного договору міс-
тить взаємні права і обов’язки сторін, тобто ті правила поведінки,  
� Збірка договорів Ради Європи. – К. : Парламентське видавництво, �000. – С. ��.
� Там само. – С. ��.
� Див.: Европейский суд по правам человека. Избр. решения : в �-х т. Т. � / 

[Предс. ред. кол. В.А. Туманов]. – М. : НОРМА, �000. – С. ��.
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якими вони повинні керуватися при виконанні договору. Заключна 
частина включає положення про порядок вступу договору в силу, 
його дію і припинення. Додатки зазвичай містять якісь технічні 
відомості, наприклад, озброєнь, що скорочуються, чи опис про-
цедур, пов’язаних з виконанням договору, переважно технічного 
характеру, зокрема, технології ліквідації ракет або порядку прове-
дення інспекцій на місцях і т.п.

Укладення міжнародного договору – це складний, триваючий 
в часі процес, який складається з ряду взаємопов’язаних стадій. 
У радянській науці міжнародного права широке розповсюдження 
отримала розроблена відомим юристом-міжнародником, професо-
ром Г. I. Тункіним концепція узгодження воль, що лежить в основі 
права міжнародних договорів�. 

Її прихильники вважають, що процес створення норм міжна-
родного права може бути теоретично розчленований на дві стадії:  
�) узгодження воль держав щодо змісту правила поведінки;  
�) узгодження воль щодо визнання цього правила як юридично 
обов’язкового.

Австрійський юрист Ф. Ліст свого часу також писав про те, що 
міжнародний договір є “згода воль, що відбулася між двома або 
декількома державами щодо державних верховних прав”�. Цю ж 
точку зору розділяли Ф.Ф. Мартенс і Д. Анцилотті. Останній, зокре-
ма, відзначав: “Двосторонній юридичний акт в міжнародному праві 
є будь-яким узгодженням воль двох або декількох суб’єктів...”�

У філософському словнику дається наступне визначення по-
няття “воля”: “Свідома цілеспрямованість людини на виконан-
ня тих або інших дій”�. Стосовно міжнародного права державна 
воля – це свідома цілеспрямованість держави на виконання  

� Див.: Тункин Г.И. Теория международного права. – М., �970. – С. ��6–��5; 
Международное право / Под. ред. Г.И. Тункина – М.: Юрид. лит., �99�. –  
С. 5�–58. 

� Лист Ф. Международное право в систематическом изложении. – Юрьев, �9��. –  
С. ���–��5.

� Анцилотти Д. Курс международного права. Т. �. – М. : Изд-во иностр. лит., 
�96�. – С. �07.

� Философский словарь / Под. ред. Фролова И.Т. – М. : Политиздат, �987. – С. 7�.

Л.Д. Тимченко, В.П. Кононенко
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певних дій. В зв’язку з цим виникає питання, а чи можна погоджу-
вати свідому цілеспрямованість держав або інших суб’єктів між-
народного права? Ні, не можна, бо через свої об’єктивні власти-
вості воля одного суб’єкта не може узгоджуватися, співпадати, 
зливатися з волею іншого (інших) суб’єктів. Тому погоджуємо-
ся з українським юристом-міжнародником професором В.А. Васи-
ленком, який пише: “В реальній дійсності процес міжнародного 
нормотворення, хоча і здійснюється за допомогою вольових зу-
силь взаємодіючих держав, є узгодженням не їх волі, а їх пози-
цій. Воля і позиція держави пов’язані між собою, але не тотожні. 
Позиція держави – це вироблена нею установка щодо вирішен-
ня певних міжнародних проблем, обумовлена її потребами, інте-
ресами і метою. При виробленні своєї позиції держава враховує 
потреби, інтереси і мету інших суб’єктів міжнародного права.  
В процесі міжнародного нормотворення держави та інші суб’єкти 
міжнародного права погоджують саме свої позиції щодо питання, 
що представляє взаємний інтерес, і досягають якогось компромі-
су, що і утілюється кінець кінцем в тексті міжнародного договору.  
А воля держави при цьому виявляється в її свідомій цілеспрямова-
ності виробити свою позицію і погодити її з іншими суб’єктами між-
народного права з метою досягнення взаємовигідного результату”�. 

Ратифікація (лат. ratificatio від ratus – вирішений, затвер-
джений + facere – робити) – це затвердження договору вищим 
органом державної влади. Відповідно до п. �� ст. 85 Конститу-
ції України тільки Верховна Рада України правомочна давати 
згоду (ратифікувати) міжнародні договори України. Указана про-
цедура втілюється в двох документах: законі про ратифікацію 
(внутрішньодержавний акт) і ратифікаційній грамоті (міжнародно-
правовий акт). В ст. 9 Закону України “Про міжнародні договори 
України” приведений перелік договорів, що укладаються Українсь-
кою державою і підлягають ратифікації: політичні, загальноеконо-
мічні, з загальних фінансових питань, територіальні, мирні, що сто-
суються прав та свобод людини і громадянина, про громадянство,  
 
� Василенко В.А. Основы теории международного права / В.А. Василенко. – К.: 
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про участь в міжнародних союзах і системах колективної безпеки, 
про військову допомогу і направлення контингентів Збройних Сил 
України в інші країни, про дозвіл перебування іноземних військ 
на території України, про історичне і культурне надбання народу 
України. Цей перелік не є вичерпним, оскільки міжнародне право 
не встановлює фіксованого переліку міжнародних угод, що підля-
гають обов’язковій ратифікації. Тому договірні сторони можуть в 
будь-якому договорі передбачити необхідність його ратифікації. 

Міжнародний Суд ООН з метою забезпечення стабільності 
міжнародного права, найважливішим джерелом якого були і є між-
народні угоди, підтримує повагу до міжнародних договорів, у тому 
числі нератифікованих чи заперечуваних з різних підстав. Так, у 
рішенні в справі про сухопутний і морський кордон між Камеру-
ном і Нігерією (Камерун проти Нігерії) від �0 жовтня �00� р. Суд 
ООН відзначив, що Декларація Мароуа, неодноразово заперечува-
на Нігерією, являє собою міжнародну угоду, укладену державами 
в письмовій формі. Вона регулюється нормами міжнародного пра-
ва і є міжнародним договором у значенні Віденської конвенції про 
право міжнародних договорів, учасницею якої Нігерія є з �969 р.,  
а Камерун – з �99� р. і який у будь-якому випадку відбиває нор-
ми міжнародного звичаєвого права в цьому відношенні. Крім того, 
Суд ООН не погодився з доводом про те, що Декларація Мароуа 
не мала юридичної чинності відповідно до міжнародного права, 
оскільки вона була підписана тодішнім нігерійським главою дер-
жави, але так і не була ратифікована. Суд відзначив, що, хоча 
в міжнародному праві двоступінчаста процедура, що складається 
з підписання і ратифікації, часто передбачається в положеннях 
щодо вступу міжнародного договору в силу, існують також по-
ложення, згідно яким міжнародний договір набирає сили негайно 
по підписанні. На думку Суду, Декларація Мароуа набрала сили 
відразу ж по її підписанні�.

Щодо доводу Нігерії, недотримання її конституційних норм 
щодо чинності міжнародних договорів, Суд нагадав, що в п. �  

� Усю інформацію з практики Суду ООН можна знайти на офіційному сайті Суду 
ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.un.org/russian/icj/
index.htm
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ст. �6 Віденської конвенції передбачено: “Держава не вправі поси-
латися на ту обставину, що його згода на обов’язковість для нього 
договору була виражена в порушення того чи іншого положен-
ня його внутрішнього права, що стосується компетенції укладати 
договори, як на підставу недійсності його згоди”. Правда, далі в 
цьому пункті зазначено: “якщо тільки дане порушення не було 
явним і не стосувалося норми його внутрішнього права особливо 
важливого значення”; у той же час у п. � ст. �6 передбачається, 
що “порушення є явним, якщо воно буде об’єктивно очевидним 
для будь-якої держави, що діє в цьому питанні сумлінно і відповід-
но до звичайної практики”�. Норми, що регулюють повноваження 
на підписання договорів від імені держави, являють собою кон-
ституційні норми принципового значення. Однак обмеження дій 
глави держави в цьому відношенні не є явним у значенні п. �  
ст. �6, якщо такі дії не заявлені відкрито в належному порядку, 
насамперед тому, що глави держав відносяться до групи осіб, що, 
згідно п. � ст. 7 Конвенції, “у силу їхніх функцій і без необхідності 
пред’явлення повноважень” вважаються представниками своєї дер-
жави. У відношенні доводу Нігерії, відповідно до якого Камерун 
знав чи повинний був знати, що глава держави Нігерія не має за-
конних повноважень зв’язувати її зобов’язаннями, не проконсуль-
тувавшись з урядом, Суд ООН відзначив, що не існує загального 
юридичного зобов’язання держав бути обізнаними про законодавчі 
і конституційні зміни в інших державах, що є важливими, чи мо-
жуть стати такими для міжнародних відносин цих держав.

У справі, що стосується суверенітету над деякими прикордон-
ними землями по суперечці між Бельгією і Нідерландами, розгля-
нутій Міжнародним Судом ООН �0 червня �959 р., Суд відзна-
чив, що нератифікована конвенція, звичайно, не породжує яких-
небудь юридичних прав чи зобов’язань, однак її положення свід-
чать про те, що на той момент Бельгія підтвердила свій суверені-
тет над цими ділянками, і що Нідерланди знали про це. Також і 
в рішенні у справі, що стосується делімітації морського кордону 

� Віденська конвенція про право міжнародних договорів �969 р. Офіційний сайт 
Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon�.
rada.gov.ua/laws/show/995_��8
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і територіальних питань між Катаром і Бахрейном (Катар проти 
Бахрейну) від �6 березня �00� р. Суд відзначив, що підписані, але 
не ратифіковані договори можуть точно відбивати позиції сторін 
під час підписання. Зокрема, в рішенні говорилося, що обидві сто-
рони згодні з тим, що англо-османська Конвенція �9�� р. ніколи 
не була ратифікована; з іншого боку, вони розходяться в думці 
щодо її значимості як доказу суверенітету Катару над півостровом.  
А тому англо-османська Конвенція дійсно являє собою відображен-
ня точок зору Великої Британії та Османської імперії на фактичні 
межі влади правителя Аль-Тані в Катарі до �9�� р. Суд також від-
значив, що ст. II Конвенції �9�� р. згадується в ст. III наступного 
англо-османського Договору від 9 березня �9�� р., ратифікованого 
належним образом у той же рік. Тому сторони даного договору не 
вбачали ніякої іншої влади над півостровом, крім влади Катару.

У зв’язку з тим, що міжнародний договір є складним і багато-
аспектним правовим актом, то цілком зрозуміло, що його окремі 
положення можуть не відповідати інтересам певної держави. Щоб 
не ущемляти інтереси держав в праві міжнародних договорів існує 
інститут застережень. У Віденській конвенції про право міжнарод-
них договорів �969 р. закріплено правило, що держава може при 
підписанні, ратифікації, ухваленні або затвердженні договору, або 
приєднанні до нього сформулювати застереження, якщо договір не 
забороняє внесення таких (ст. �9). При цьому застереження озна-
чає односторонню заяву держави, за допомогою якої вона бажає 
виключити або змінити щодо себе юридичну дію певних положень 
договору. Застереження, зроблене при підписанні міжнародного 
договору, повинно бути також підтверджено і при його ратифі-
кації.

У разі прийняття застереження іншими учасниками договору 
воно діє щодо держави, що його заявила, відповідно до положень 
застереження. Будь-яка держава має право заперечувати проти 
застереження будь-якого учасника договору. У такому разі договір 
між цими учасниками діятиме в тій частині, якої застереження не 
стосується.

Застереження, заперечення й ухвалення застережень повинно 
оформлятися письмово і доводитися до відома учасників договору; 
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згода ж на застереження може бути і мовчазною. Учасник дого-
вору, що зробив застереження у будь-який час, може відмовитися 
від неї. При цьому згоди учасників, що прийняли застереження, не 
вимагається. Держава, що заперечує проти застереження, також 
може зняти свої заперечення у будь-який момент. I зняття засте-
реження, і відмова від нього повинні здійснюватися у письмовій 
формі.

При підписанні, ратифікації, ухваленні, затвердженні або при-
єднанні до міжнародного договору держави можуть робити заяви, 
в яких розкривають зміст своєї позиції щодо предмету договірного 
регулювання. Дані заяви є односторонніми актами, що не мають 
міжнародно-правових наслідків. Подібні заяви також не слід плу-
тати з застереженнями до міжнародного договору.

Відповідно до Віденської конвенції �969 р. договір може бути 
змінений за угодою між його учасниками шляхом внесення попра-
вок (ст. �9). При цьому всі договірні сторони повинні повідомля-
тися про будь-яку пропозицію, стосовно поправок до багатосто-
роннього договору, причому кожна з договірних держав має право 
брати участь в: а) ухваленні рішення про те, що слід зробити щодо 
такої пропозиції; b) переговорах і укладенні будь-якої угоди про 
внесення поправок в договір.

Як бачимо, поправки і за своїм призначенням, і за процедурою 
ухвалення істотно відрізняються від застережень. За допомогою 
поправок змінюється договір, а застереження, в основному, уточ-
нюють застосовність певних положень договору щодо конкретного 
учасника. При цьому принципове значення має норма про те, що 
застереження не повинні суперечити об’єкту і меті договору.

Після вступу договорів в силу вони надсилаються до Секре-
таріату ООН для їх реєстрації (ст. 80 Віденської конвенції про 
право міжнародних договорів �969 р.).

Юридичні наслідки для учасників міжнародного договору на-
ступають тільки після набрання ним чинності. Саме з цього мо-
менту його учасники повинні керуватися принципом расta sunt 
servanda. 

Згідно з положеннями Віденської конвенції про право міжна-
родних договорів �969 р. порядок і дата вступу договору в силу 
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визначається в його тексті або узгоджується договірними сторо-
нами в ході переговорів (ст. ��). Зазвичай міжнародні договори 
набувають чинності або з дати підписання, або з моменту обміну  
ратифікаційними грамотами, або з моменту здачі певного числа 
ратифікаційних грамот депозитарію. Iноді в договорі визначена 
процедура вступу його в силу через певний строк після здачі на 
зберігання депозитарію необхідного числа ратифікаційних грамот. 
Таким чином, наприклад, набула чинності в листопаді �99� р. Кон-
венція ООН з морського права �98� р., а саме через �� місяців 
після здачі депозитарію 60-й ратифікаційної грамоти.

Набрання міжнародним договором чинності має велике зна-
чення у визначенні строку його дії. Міжнародній практиці відомі 
договори, що укладаються на певний строк (частіше за все це тор-
говельно-економічні угоди), на невизначений строк, без констатації 
строку дії та з вказівкою на безстроковий характер договору. Як 
правило, положення про строк дії міжнародного договору або його 
безстроковий характер містяться в заключних статтях.

Не слід плутати строк виконання і строк дії договору. Так,  
Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності між  
СРСР і США �987 р. є безстроковим; строк же виконання 
зобов’язань сторін з ліквідації вказаного класу озброєнь – не  
більше трьох років з моменту вступу договору в силу.

Окрім часового аспекту, міжнародні договори також мають 
і просторову (територіальну) сферу дії. Зазвичай міжнародні до-
говори розповсюджуються на всі території, що знаходяться під 
суверенітетом держав-учасниць, якщо інше не передбачене в 
самому договорі. Деякі багатосторонні договори розповсюджу-
ються на міжнародні території спільного користування, напри-
клад, Договір про Антарктику �959 р. і Договір про заборону 
розміщення на дні морів і океанів та в їхніх надрах ядерної зброї 
й інших видів зброї масового знищення �97� р. Різні частини 
Конвенції ООН з морського права �98� р. розповсюджуються на 
різні територіальні сфери, починаючи від внутрішніх морських 
вод держав і закінчуючи повітряним простором над відкритим мо-
рем. Статут же ООН має практично необмежену територіальну  
сферу дії.
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Для того, щоб міжнародні відносини були стабільними, угоди 
повинні припинятися тільки відповідно до норм міжнародного пра-
ва. Міжнародний договір може бути припинений за взаємною зго-
дою його учасників. Так, � липня �99� р. був підписаний Протокол 
про припинення дії Варшавського договору про дружбу, співпрацю 
і взаємну допомогу �955 р. та Протокол про його пролонгацію від 
�6 квітня �985 р. державами-учасницями даного Договору. Вихід з 
договору або його припинення також можливі відповідно до поло-
жень договору. Частіше за все юридичною підставою припинення 
договору виступають закінчення строку дії договору або його вико-
нання. В багатьох договорах передбачається можливість їх денон-
сації, тобто одностороннього правомірного припинення договору 
на умовах в ньому вказаних. Зазвичай договори зобов’язують, щоб 
заява про денонсацію була направлена депозитарію або іншому 
учаснику за 6-�� місяців. Коли в договорі немає формального по-
ложення про можливість його денонсування, проте характер дого-
вору передбачає право на це або було встановлено, що учасники 
мали намір припустити можливість денонсації, у такому разі пові-
домлення про денонсацію повинне бути направлено не менше ніж 
за �� місяців (ст. 56 Віденської конвенції про право міжнародних 
договорів �969 р.).

Анулювання міжнародного договору означає одностороннє 
правомірне припинення договору на умовах, які в ньому непередба-
чені. Підставами для анулювання міжнародного договору є істотне 
порушення його положень іншими учасниками, неможливість ви-
конання договору, корінна зміна обставин, виникнення нової ім-
перативної норми загального міжнародного права (jus cogens).  
Проте, забезпечуючи стабільність міжнародних відносин, між-
народне право сприяє збереженню чинності договорів, у зв’язку 
з чим і підстави для анулювання міжнародних угод не прийня-
то тлумачити розширювально: коли в ході розгляду в Суді ООН 
справи стосовно проекту Габчиково-Надьмарош (Угорщина проти 
Словаччини) Угорщина представила п’ять аргументів в підтримку 
правомірності її повідомлення про припинення дії Договору (на-
явність крайньої необхідності, неможливість виконання Договору, 
корінна зміна обставин, істотне порушення Договору Чехословач-
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чиною і поява нових норм міжнародного екологічного права), Суд 
у рішенні від �5 вересня �997 р. вказав, що навіть якщо і буде 
встановлена наявність крайньої необхідності, вона не є підставою 
для припинення договору. На неї можна посилатися лише з метою 
звільнення від відповідальності держави, що не виконала положен-
ня будь-якого договору. Розглянувши решту аргументів, Суд ООН 
також відкинув їх належність і зробив висновок, що, незважаю-
чи на те, що ні Угорщина, ні Чехословаччина не змогли виконати 
свої зобов’язання за Договором �977 р., їх обопільно протиправна 
поведінка не поклала край дії Договору і не призвела до його при-
пинення.

Таким чином, слід підкреслити, що для анулювання міжнарод-
ного договору не достатньо простого його порушення з боку інших 
учасників, воно повинне бути істотним. Iстотним воно буде у разі 
відмови від договору, яка не допускається міжнародним правом, і 
при порушенні положення, що має істотне значення для досягнен-
ня мети договору. Посилання на неможливість виконання договору 
буде правомірним, якщо безповоротно зник або знищений об’єкт, 
необхідний для виконання договору. Проте не можна посилатися 
на дану обставину, якщо ця неможливість є результатом порушен-
ня самим учасником договору зобов’язань за договором або іншого 
міжнародного зобов’язання, узятого ним на себе щодо будь-якого 
іншого учасника договору.

Взагалі не досить виважене рішення підписати міжнародну 
угоду, яка накладає на державу значні зобов’язання, може мати 
для неї досить негативні наслідки. I Україна вже мала такий досвід: 
� лютого �009 р. Суд ООН ухвалив рішення по справі “Румунія 
проти України”, відповідно до якого острів Зміїний не може вва-
жатися частиною прибережної лінії України при визначенні сере-
динної лінії при делімітації континентального шельфу та виключної 
економічної зони. Тут виникає перше важливе запитання – чому 
і навіщо вказана справа опинилася на розгляді у Міжнародному 
Суді ООН. Формальні підстави зрозумілі: як вбачається з п � (h) 
листа Г. Удовенко від � червня �997 р. “Його Високоповажності 
Панові Адріану Северину Міністру закордонних справ Румунії”, 
що є додатком до Договору про відносини добросусідства і спів-
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робітництва між Україною та Румунією � червня �997 р. “Якщо 
ці переговори не завершаться укладенням вищезгаданої Угоди у 
розумний термін, але не більше ніж � роки від їх початку, Уряд 
України і Уряд Румунії домовились, що справа про делімітацію 
континентального шельфу та виключних економічних зон буде ви-
рішена Міжнародним Судом ООН на прохання будь-якої із До-
говірних Сторін за умови набуття чинності Договором про режим 
державного кордону між Україною та Румунією. При цьому, Між-
народний Суд ООН зможе розглянути прохання стосовно делімі-
тації континентального шельфу та виключних економічних зон до 
набуття чинності Договором щодо режиму державного кордону, 
якщо встановить, що затримка із набуттям ним чинності відбулася 
з вини іншої Договірної Сторони.

…У випадку, якщо Ви будете згодні з вищезазначеним, про-
поную Вам цей лист разом з Вашим листом-відповіддю ідентичного 
змісту вважати Угодою між Урядом України і Урядом Румунії”�.

Але чому насправді нашу державу поставили перед необхід-
ністю судового розгляду та ще й таким чином, щоб у подальшо-
му не мати можливості захиститись від такої перспективи хоча 
б шляхом відкладення судового провадження до кращих часів?  
Можливо Г. Удовенко мав абсолютну впевненість у перемозі в 
суді ООН. Тоді незрозуміло, на чому така впевненість ґрунтува-
лась, бо якщо гарантій перемоги в Суді ООН не було (а як вони 
могли бути в такій неоднозначній ситуації – незрозуміло) вказані 
дії відповідні посадові особи вчинили з метою завдання шкоди те-
риторіальній цілісності та економічній безпеці держави. I цім діям 
ще буде надана відповідна оцінка.

Міжнародні договори діють на умові rebus sic stantibus (нез-
мінності обставин). При цьому проста зміна обставин не спричи-
няє за собою правових наслідків для учасників договору. 

Лише корінна зміна обставин і тільки за умови, що наяв-
ність таких обставин складала істотну підставу згоди учасників 

� Договір про відносини добросусідства і співробітництва між Україною та  
Румунією � червня �997 р. / Офіційний сайт Верховної Ради України [Елект- 
ронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.
cgi?nreg=6��_00�&fpage=�&text=%F�%F�%E�&x=��&y=8
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на обов’язковість для них договору, або наслідки зміни обставин 
корінним чином змінюють сферу дії зобов’язань, що підлягають ви-
конанню, дає право на анулювання міжнародного договору. Проте 
на корінну зміну обставин не можна посилатися як на підставу 
припинення договору або виходу з нього, якщо договір встанов-
лює державний кордон, або якщо така корінна зміна обставин, на 
яку посилається учасник, є наслідком порушення ним зобов’язань 
за договором або іншого міжнародного зобов’язання, узятого цим 
учасником на себе щодо будь-якого іншого учасника договору. При 
появі нової імперативної норми загального міжнародного права 
будь-який існуючий договір, що суперечить цій нормі, вважається 
недійсним і припиняється.

Припинення міжнародного договору звільняє його учасників 
від подальшого виконання зобов’язань по ньому. Проте припинення 
не зачіпає прав і зобов’язань, що з’явилися внаслідок виконання 
договору. 

Призупинення міжнародного договору означає тимчасове при-
пинення його дії і може здійснюватися як відносно всіх учасників 
договору, так і щодо якогось окремого учасника відповідно до по-
ложень договору або з відома всіх учасників. Крім того, два або 
декілька учасників багатостороннього договору можуть укласти 
угоду про припинення його дії у відносинах між собою, якщо таке 
припинення передбачається договором або ним не забороняється, 
а також, якщо воно не впливає на реалізацію прав та обов’язків 
інших учасників і не є несумісним з метою та об’єктом договору.

На сьогодні держави часто передають на користь утворюва-
них ними міжнародних організацій частину своїх повноважень, що 
раніше вважалися невід’ємними атрибутами державного суверені-
тету. Відбувається це з різних причин, у тому числі й у зв’язку зі 
зростанням числа глобальних проблем, розширенням сфер між-
народного співробітництва, збільшенням кількості об’єктів між-
народного регулювання. Проте це не означає зменшення при-
нципу суверенної рівності держав у міжнародних відносинах.  
М.О. Баймуратов стверджує, що, передаючи частину своїх пов-
новажень міжнародним організаціям добровільно, держави не 
обмежують свого суверенітету, а реалізують одне із своїх суве-
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ренних прав – право на укладення угод�. Цю думку підтримує і  
Ю.М. Колосов�.

Постійна палата міжнародного правосуддя по справі “Уїмбл-
дон” ухвалила: “Право на вступ у міжнародні зобов’язання – ат-
рибут державного суверенітету”�. Аналогічних поглядів дотри-
мується й Л. Опенгейм: “Держава має право укладати міжнародні 
договори, оскільки вона є суверенною”�.

Міжнародне право виконує функцію регулювання міждер-
жавних відносин за допомогою їх упорядкування і зміни згідно з 
потребами взаємодіючих держав. Його регулятивна функція зумо-
влена тим, що норми міжнародного права, створені волею взає-
модіючих держав, одночасно звернені до їх волі і впливають на 
неї, спонукуючи кожну з них до дотримання нормативних при-
писів. Отже, міжнародне право володіє волеспрямованою регуля-
тивністю, що виявляється в тому, що воля держави спрямовує 
й регулює функціонування як міжнародної нормотворчості, так і 
механізму виконання нормативних приписів міжнародного права.  
Регулятивність права іноді невиправдано асоціюють з обмеженням 
державного суверенітету. Але важливо зауважити, що останнє 
відбувається не зовні, а зсередини. Тобто має місце самообмежен-
ня держави. Теоретичним підґрунтям такого розуміння служить 
концепція самообмеження, висунута Г. Еллінеком, яку інтерпрету-
ють у тому смислі, що будь-яка норма права (незалежно від того, 
внутрішньодержавний це закон чи міжнародний договір) є актом 
самообмеження держави власною волею, оскільки вона прийняла 
на себе зобов’язання підкоряти свою подальшу поведінку розпо-

� Баймуратов М.А. Междунар. публ. право : учебник. Изд. второе, перераб. и доп. 
/ М.А. Баймуратов. – Х. : Одіссей, �007. – С. 97.

� Международное право: учебник / [Отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов]. – М. :  
Междунар. отношения, �995. – С. ��.

� Цит. за: Лозовик М.П. Суверенная природа акта выражения согласия государства 
на обязательность для него международного договора [Электронный ресурс] / 
М.П. Лозовик // Право: теория и практика. – �00�. – № 7. – Режим доступа :  
http://www.lawbook.by.ru/magaz/prtp/0�07/0�.shtml
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рядженням виробленої нею ж норми�. У даному випадку держава 
бере на себе обов’язок виконувати умови договору, реалізуючи 
своє суверенне право на це. Як підкреслює М.Л. Форлаті Піккьо, 
навіть міжнародні суди й арбітражі є всього лише наданими в роз-
порядження держав інструментами, якими останні користуються�.

А ці інструменти стають дедалі дієвішими. Чого вартий успіх 
контрольного механізму Європейської Конвенції “Про захист прав 
людини і основоположних свобод” �950 р., яка є безперечно вті-
ленням самих передових уявлень людства про ті основні свободи, 
які складають підвалини справедливості і миру. Величезна роль в 
тому, що, на відміну від багатьох міжнародних договорів, призва-
них захищати права людини як минулого, так і теперішнього часів, 
вона є реально діючою, належить Європейському суду з прав лю-
дини. Саме Суд, який у своїй практиці надає інколи навіть дуже 
розширювальне тлумачення норм Конвенції, впроваджуючи власне 
прецедентне право, робить її дійсно “живим механізмом” захисту 
прав людини. I не дарма багато країн включили положення Кон-
венції до свого законодавства і навіть до конституцій. I хоча дер-
жави-учасниці Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод �950 р. не вели мову про прецедентне право, вони зробили 
більше: опрацювавши й підписавши цей міжнародно-правовий до-
кумент, створивши для нього контрольний механізм – Європейсь-
кий суд з прав людини, який згідно з волею держав має бути не 
формальним, а реально діючим, і, головне, – ефективним. З огляду 
на те, що рішення Суду, які він називає прецедентами, сприяють 
ефективній роботі цього контрольного механізму Конвенції �950 р.,  
можна стверджувати, що створення й застосування таких пре-
цедентів не виходить за рамки позицій держав, які її підписали.  
I якщо ЄСПЛ запропонував досить ефективний інструментарій і 
держави ним користуються, не можна вести мову про порушення 
суверенітету останніх. I взагалі про таке порушення говорять тіль-
ки окремі правники в суто теоретичному аспекті. Самі ж держави  
 
� Див.: Василенко В.А. Основы теории международного права / В.А. Василенко. –  

Киев: Вища шк., �988. – С. ��0-��5.
� Там само. – С. �66-�67.
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не тільки мовчки погодилися з тим, що Суд застосовує прецедент-
не право (що само по собі за браком офіційних заперечень можна 
розглядати як згоду), а й самі розглядають і застосовують прак-
тику ЄСПЛ як джерело права. У цьому аспекті можна послатися 
на ст. �7 Закону України “Про виконання рішень та застосування 
практики Європейського суду з прав людини”: “Суди застосову-
ють при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело  
права”�.

Після великої кількості рішень проти України в Європейсь-
кому суді з прав людини, негативного досвіду в Міжнародному 
Суді ООН питання коректного тлумачення міжнародних договорів 
нарешті набуло актуальності, і �9 грудня �0�� р. пленум Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і криміналь-
них справ (далі – ВССУ) ухвалив Постанову “Про застосування 
судами міжнародних договорів України при здійсненні правосуддя” 
(далі – Постанова), згідно з якою судам надано роз’яснення для 
забезпечення правильного й однакового застосування міжнарод-
них договорів. Зокрема ВССУ наголосив, що частиною національ-
ного законодавства є не тільки ратифіковані Верховною Радою 
міжнародні договори, а й ті, згоду на обов’язковість яких надано 
в іншій формі, за допомогою якої держава виражає свою згоду на 
обов’язковість для неї договору. 

У Постанові також йдеться про те, що неправильне застосу-
вання судом норм міжнародного права може бути підставою для 
скасування чи зміни судового рішення, а рішення міжнародних ор-
ганізацій, деяких спеціалізованих органів, можуть використовува-
тись для тлумачення таких норм. Прийняття цієї Постанови може  
мати наслідком підвищення рівня українського правосуддя, набли-
ження його до європейських правових стандартів та надає сторо-
нам спорів додаткові можливості у захисті їх прав шляхом більш 
ефективного застосування міжнародно-правових норм�. 

� Відомості Верховної Ради України. – �006. – № �0. – Ст. �60.
� ВССУ про застосування судами міжнародних договорів [Електронний ресурс] –  

Режим доступу: http://www.eba.com.ua/uk/information-support/news-from-
members/item/�08��-�0��-��-��-09�0/�08��-�0��-��-��-09�0
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��5

Але деякі положення Постанови є досить спірними і потребу-
ють додаткового вивчення, наприклад, викладені в абз. �: “Під час 
розгляду конкретної судової справи вирішення (подолання) колізії 
між нормою міжнародного договору України і нормою іншого зако-
нодавчого акта належить до компетенції суду”�, з чим погодитись 
не можна, оскільки в Декларації про державний суверенітет Ук-
раїни урочисто проголошено про пріоритет загальновизнаних норм 
міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права  
(Розділ Х. “Міжнародні відносини”)�. Тим самим у першому конс-
титуційному акті незалежної України було виражено визнання кон-
цепції примату міжнародного права. Таким чином, хоча ч. � ст. 9 
Конституції України і говорить, що чинні міжнародні договори Ук-
раїни, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою Ук-
раїни, є частиною національного законодавства України, не можна 
розглядати такі як рівноправні з іншими нормами законодавства, і 
надавати можливість національному правозастосовувачу вирішувати 
колізії між ними. Крім того, відповідно до ч. � ст. �9 Закону України  
“Про міжнародні договори України” �00� р. якщо міжнародним дого-
вором України, що набрав чинності в установленому порядку, вста-
новлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті 
законодавства України, то застосовуються правила міжнародного 
договору�. 

Питання про дію міжнародних договорів України та СРСР  
неодноразово виникали перед українськими судами. На думку  
М.В. Буроменського, суди можуть його вирішувати. Такий підхід 
співпадає з доктриною та іноземною судовою практикою, що виз-

� Про застосування судами міжнародних договорів України при здійсненні пра-
восуддя. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ від �9.��.�0��  № �� / Офіційний сайт Верховної 
Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon�.rada.gov.
ua/laws/show/v00��7�0-��

� Декларація про державний суверенітет України від �6.07.�990 № 55-XII / 
Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим дос- 
тупу: http://zakon�.rada.gov.ua/laws/show/55-��

� Про міжнародні договори України; Закон від �9.06.�00� № �906-IV / Офіційний 
сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
zakon5.rada.gov.ua/laws/show/�906-�5

Л.Д. Тимченко, В.П. Кононенко
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нають за національними судами право звертатися до розв’язання 
питання про юридичну силу та чинність міжнародних договорів 
для своєї держави�.

Але, наприклад, якщо Конвенція про захист прав і осново-
положних свобод людини �950 р. була відповідно ратифікована 
Верховною Радою України, її норми мають пріоритет перед націо-
нальними і до компетенції внутрішньодержавного суду не може 
входити вирішення колізії між ними, якщо такі будуть. А ось ви-
рішення можливих колізій між законами України і нормами Ме-
морандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України 
до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї� (так званого 
Будапештського меморандуму) знаходиться в компетенції націо-
нальних судів, оскільки ця міжнародна угода не набрала чинності в 
установленому порядку. Це можна стверджувати на підставі того, 
що, відповідно до п. �5 ч. � ст. 97 Конституції України, чинної на 
момент підписання Будапештського меморандуму у �99� р.: “До 
виключного відання Верховної Ради України належить: ратифіка-
ція і денонсація міжнародних договорів України”. А Президент Ук-
раїни згідно з п. 8 ст. ���-5 зазначеного закону “веде переговори і 
підписує міждержавні та міжнародні договори України, які набира-
ють чинності після ратифікації Верховною Радою України”�. Таким 
чином, міжнародний договір України під назвою “Меморандум про 
гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про 
нерозповсюдження ядерної зброї” від �99� р. повинен був бути 
ратифікований спочатку Верховною Радою України, а тільки потім  
 
� Буроменський М.В. Формирование украинской доктрины соотношения междуна-

родного и внутреннего права / М.В. Буроменський // Международное право как 
основа современного миропорядка: коллективная монография Liber Amicorum к 
75-летию проф. В.Н. Денисова. Под ред. А.Я. Мельника, Т.Р. Короткого. – Киев-
Одесса: Фенікс, �0��. – С. �57.

� Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору 
про нерозповсюдження ядерної зброї / Офіційний сайт Верховної Ради України 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon�.rada.gov.ua/laws/
show/998_�58

� Конституція України від �0.0�.�978 № 888-IX / Офіційний сайт Верховної Ради 
України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon�.rada.gov.ua/laws/
show/888-09/page�?text=%E�%EE%E�%EE%E�%EE%F0
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набрати чинності і виконуватись. I хоча після основного тексту 
Меморандуму міститься окремий рядок, у якому написано: “Цей 
меморандум набуває чинності з моменту підписання”, вважаємо, 
погодження з таким текстом Меморандуму та його підписання, 
невнесення зазначеного документа на ратифікацію до Верховної 
Ради України та виконання нератифікованого у порядку, передба-
ченому Конституцією України міжнародного договору, що завда-
ло істотної шкоди економіці, обороноздатності та територіальної 
цілісності України, є зловживанням посадовим становищем з боку 
чинного на той час Президента України.

Як пише М. В. Буроменський, Конституція України у ст. 9 за-
фіксувала важливу норму про співвідношення ратифікованих між-
народних договорів та внутрішнього законодавства. На практиці 
застосування зазначеної норми пов’язане з труднощами. Разом із 
ст. 8 Конституції, ст. 9 встановлює склад і ієрархію норм зако-
нодавства Української держави. Крім того, зі ст. 9 Конституції 
пов’язаний складний процес теоретичного осмислення нової право-
вої реальності, в якій Україна прийняла свою частину відповідаль-
ності за підтримання світового правопорядку. Почався перехід Ук-
раїнської держави від радянських традицій абсолютного дуалізму 
до часткового, можливо занадто обережного сприйняття концепції 
часткового примату міжнародного права�.

� Буроменський М.В. Вказана праця. – С. �5�-�55.

Л.Д. Тимченко, В.П. Кононенко
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�.�0. осоБЛиВостi форМуВання 
    наднаЦiоанЛьниХ ознак 
    ЄВроПеЙського соЮзу В ПроЦесi 
    тВорення норМ ПраВа Єс

    I.М. Яворська*, М.М. Микієвич**��

У процесі набрання чинності та застосування Угоди про асо-
ціацію між Європейським Союзом (ЄС) і Україною, за умови по-
зитивного врегулювання найближчим часом питання про ратифі-
кацію цієї угоди Нідерландами, виникає необхідність ґрунтовного 
аналізу реалізації міжнародної правосуб’єктності ЄС, зокрема із 
врахуванням його наднаціональних особливостей в процесі форму-
вання його правового порядку.

Структура та завдання ЄС обумовили особливості формування 
його правової системи, що серед іншого призвело до становлення 
численних ознак Європейського Союзу як наднаціональної міжна-
родної організації. Крім цього, саме наявність наднаціональних оз-
нак у будові та структурі ЄС обумовлюють можливості реалізації 
правотворчої функції Судом Європейського Союзу�. �

При цьому оцінка Європейського Союзу як наднаціональної 
організації означає наявність суттєвих ознак, які свідчать про де-
легування організації суверенних прав держав-членів (заміщення 
суверенної влади держави владою ЄС) та високого рівня самостій-

*� Яворська Iрина Михайлівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри єв-
ропейського права Львівського національного університету імені Iвана Франка.

**� Микієвич Михайло Миколайович, доктор юридичних наук, професор, завідувач 
кафедри європейського права Львівського національного університету імені Iвана 
Франка.

�� Микієвич М.М. Міжнародно судова правотворчість: від концепції до практич-
ної реалізації в діяльності європейських судових органів / Микієвич М.М.,  
Яворська I.М. // Міжнародне право ХХI століття: сучасний стан та перспективи 
розвитку (до 60-ліття проф. В.М. Репецького) / М.М. Микієвич, М.В. Буро- 
менський, В.В. Гутник та ін. – Львів: ЛА «Піраміда», �0��. – С. ��8.
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ного формування волі�. У висновку по справі European Economic 
Area Суд зазначив, що “держави обмежують свої суверенні права 
у все більших сферах”�. За словами О. Мещерякової, проблема су-
веренітету держав-членів генералізує іншу проблему Союзу – пи-
тання про його юридичну природу�. Розвиток наддержавних рис у 
діяльності деяких міжнародних організацій, хоча і є об’єктивним і 
очевидним надбанням сучасних об’єднавчих процесів (найяскраві-
шим прикладом безумовно виступає Європейський Союз), продов-
жує викликати суперечки серед юристів-міжнародників�.

Про масштаби впливу права ЄС на правові системи держав 
– членів свідчить те, що приблизно 80% законів та інших ак-
тів в правовій та соціальній сферах, які в минулому належали 
до компетенції держав, створюються органами Союзу і є єдиними 
для усіх держав-членів5. Ефективність у нормотворчій діяльності, 
у адмініструванні є тими складовими, що дозволяють зауважу-
вати, що спостерігається тенденція до підвищення ефективності 
наднаціональних інституцій, яким держави делегують частину 
своїх суверенних повноважень, що раніше взагалі сприймалося  
 

� Питання про функціонування міжнародних організацій з ознаками «наднаціональ-
ності» досліджено у праці російського вченого-міжнародника – Бекяшев К.А.  
К вопросу о «наднациональности» межправительственных организаций /  
К.А. Бекяшев // Lex Russica (Научные труды Московской государствен-
ной юридической академии), �006. – № 6. – С. �0�5–�0��; Волес В. Творення 
політики в Європейському Союзі / В. Волес, Г. Волес. – К. : Основи, �00�. –  
С. �0�–���.

� Opinion �/9� Draft Agreement Relating to the Creation of the European Economic 
Area [�99�] ECR I-6079, para. ��.

� Мещерякова О.М. Юридическая природа Европейского Союза и суверенитет го-
сударств-членов / О.М. Мещерякова // Юрист-международник. – �007. – № �. –  
С. ��.

� Микієвич М.М. Міжнародно-правова доктрина України щодо членства у міждер-
жавних союзах / М.М. Микієвич, О.Я. Трагнюк // Правова доктрина України: 
у 5 т. Т.�. : Публічно-правова доктрина України / Ю.П. Битяк, Ю.Г. Барабаш, 
М.П. Кучерявенко та ін. ; за заг. ред. Ю.П. Битяка. – Харків : Право, �0��. 
– С. 708.

5 Магновський I. Формування внутрідержавного права в умовах інтеграційних 
правових процесів сучасності / I. Магновський // Право України. – �005. –  
№ �. – С. ��0.

I.М. Яворська, М.М. Микієвич
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неоднозначно�. На думку I.А. Конюхової, виконання завдань, які 
містяться в договорах, веде до поступової передачі значноі части-
ни суверенних прав держав-членів до загальноєвропейських інсти-
тутів�. Про це свідчить глава “Зближення законодавств” (глава � 
розділу VII “Загальні правила про конкуренцію, оподаткування та 
зближення законодавств”), якою дозволено ЄС здійснювати збли-
ження законодавств держав-членів з будь-яких питань, необхід-
них для функціонування єдиного внутрішнього ринку – стаття ��� 
ДФЄС. 

Такою, що надає значні повноваження ЄС є і стаття �5�  
Договору про функціонування ЄС. У редакції, встановленій Ліса-
бонським договором, стаття �5� дозволяє Союзу приймати в кон-
тексті різних напрямів його політики будь-які законодавчі акти та 
інші заходи, якщо вони визнані необхідними для досягнення цілей 
ЄС, а установчі договори не передбачають відповідних повнова-
жень. 

Більше того, дослідники вживають такий термін, як “розми-
вання” державного суверенітету�, інші ж, навпаки, обґрунтову-
ють неможливість існування теорії “обмеженого” суверенітету�. 

Поняття суверенітету, його ознаки є об’єктом тривалих дис-
кусій серед науковців.5 Різняться погляди щодо природи сувере-

� Зиновьев А.В. Суверенитет, демократия, государство / А.В. Зиновьев // 
Правоведение. – �006. – № 6. 

� Конюхова И.А. Международное и конституционное право: теория и практика 
взаимодействия / И.А. Конюхова. – М. : Формула права, �006. – С. �5�. 

� Волес В. Творення політики в Європейському Союзі / В. Волес, Г. Волес. –  
К. : Основи, �00�. – С. �0�-���. 

� Макуев Р.Х. Несостоятельность идеи «ограниченного суверенитета»/  
Р.Х. Макуєв // Государство и право. – �008. – № 9. – С. ��.

5 Радянські науковці притримувались концепції абсолютного сувереніте-
ту. Богуславский М.М. Иммунитет государства. Советская доктрина /  
М.М. Богуславский // Советский ежегодник международного права. – �980. –  
М., �999. – С. ��9-���; Усенко Е.Т. Иммунитет государства от иномтранной 
юрисдикции и испольнительных мер / Е.Т. Усенко // Сборник информацион-
ных материалов. – �96�. – № ��. – М., �96�. – С. �0-�8. Європейський про-
ект та Україна: монографія/ А.В. Єрмолаєв, Б.О. Парахонський, Г.М. Яворська,  
О.О. Резнікова та ін. – К. : НIСД, �0��. – С. ��8.
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нітету�, його якостей, об’єму суверенних прав, належних державі, 
існують погляди стосовно ототожнення суверенітету з незалеж-
ністю держави щодо інших держав, однак усі вони спрямовані, у 
зв’язку з триваючими глобалізаційними процесами, на вирішення 
питання щодо впливу на конкретну державу взятих нею міжна-
родно-правових зобов’язань. Найбільш оптимально відображаю-
чою сучасний стан речей видається точка зору А. Моісєєва, який 
зазначає, що “будь-який міжнародний договір у різній мірі перед-
бачає як реалізацію державних прав, так і обмеження прав його 
держав-членів”�. “Англійський юрист Джо Шо розглядає наднаціо-
нальність як функціональний принцип об’єднання держав, за яким 
суверенні права… в певних сферах передаються державами певно-
му наднаціональному органу. При цьому рішення приймаються на 
мажоритарній основі, а не на основі консенсусу�. 

Питання про співвідношення наднаціональної компетенції між-
народної організації та суверенітету держав-членів – одне з цент-
ральних у дискусії про правову природу ЄС�. 

Певною мірою наднаціональні елементи були виражені вже у 
правопорядку Європейського об’єднання вугілля і сталі: в початково-
му варіанті установчого Договору Європейського об’єднання вугілля 
і сталі “Високий орган”, який був найважливішим органом ухвалення 
рішень, охарактеризований як “наднаціональний” фр. supranational. 

� Аметистова Э.М. Современные тенденции розвития права Евопейских Сообществ 
/ Э.М. Аметистова // Советское государство и право. – �985. – № 7. –  
С. 90.

� Моисеев А.А. Критика концепции относительного государственного суверенитета 
/ А.А. Моисеев // Московский журнал международного права. – �007. – № � 
(67). – С. �7. 

� Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основне правовые системы сов-
ременности): Учебник / А.Х. Саидов. – �-е изд., доп. и перераб. ; отв. ред.  
В.А. Туманов. – М. : Юристь, �009. – С. �05.

� Мещерякова О.М. Суверенитет государств-членов Европейского Союза и механиз-
мы принятия решений / О.М. Мещерякова // Юрист-международник. – �008. –  
№ �. – С. 70. Як зазначає О. Мещерякова, за умови, коли органи Союзу пос-
тавлені під контроль національних парламентів, то слід детальніше розглядати 
питання про компетенцію Союзу. Топорнин Б.Н. Суверенитет в государственном 
и международном праве / Б.Н. Топорнин // Советское государство и право. –  
�99�. – №5. – С. 5-7.
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I як наслідок, досягнення такого рівня регулювання викликало вико-
ристання термінології, що використовується у державному праві�.

Виникнення поняття “наднаціональність” у теорії міжнародно-
го права пов’язують з виникненням Європейських Співтовариств�. 
Характеризується особливими рисами та володіє особливими оз-
наками правотворчість в рамках наднаціональних об’єднань. Так, в 
рамках дослідження методів правотворчості в рамках Європейсько-
го Союзу Н. Ебралідзе відзначає наявність множинності суб’єктів 
правотворчості в рамках ЄС. До суб’єктів правотворчості дослід-
ниця відносить і Суд ЄС�. Так, до проявів наднаціональності, до-
сліджуючи джерела права ЄС, К. Смірнова відносить створення 
Співтоварств на невизначений термін�.

Ознаки наднаціонального об’єднання, яким є Європейський 
Союз, вдало та детально проаналізував професор В. Муравйов. 
Серед них – право судів держав-членів без будь-яких попередніх 
передумов звертатися до Суду ЄС.

Прихильником створення організацій, які б могли ефективно 
вирішувати глобальні проблеми міжнародного характеру, був вче-
ний – міжнародник Ян Тінберген, який вважав, що найбільш опти-
мальним було б створення не звичайних міжнародних організацій 
традиційного типу, а організацій, що володіють верховною владою, 
і за своєю природою є наднаціональними.

Формально-юридичні ознаки, які містить поняття “наднаціо-
нальність”, були сформульовані і А.Н. Талалаєвим: це право орга-
ну організації без згоди держав-членів приймати рішення більшістю  
 

� Гердеген М. Європейське право / Матіас Гердеген ; [пер. з нім. Н. Саповської]. –  
К. : К.I.С., �008. – С. 98.

� Шибаева Е.А. Право международных организаций: Вопросы теории / Шибаева Е.А. –  
М., �986. – С. �5.

� Параграф � Глави II «Наднациональный метод правотворчества» дисертаційного до-
слідження має назву «Множественность участников: Комиссия, Суд, Парламент» –  
Н. Эбралидзе. Методы правотворчества в ЕС: специальность ��.00.�0. – 
Междунароное право и Европейское право / Нона Тамазовна Эбралидзе; Казанский 
гос. универститет им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, �00�. – С. 68.

� Смирнова К.В. Джерела права Європейського Союзу : дис. … канд. юрид. наук :  
��.00.�� / Ксенія Володимирівна Смирнова. – К., �005. – С. ��.
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голосів; право своїми рішеннями уповноважувати фізичних чи юри-
дичних осіб або державні органи без трансформації цих рішень у 
національне право держав; право приймати такого типу рішення 
посадовими особами організації, незалежними від держав-членів, і 
останнє – право органу та організації на втручання у важливі пи-
тання, що відносяться до внутрішньої компетенції держав.

 З розробленням Лісабонського договору зазначені питання 
залишились також предметом дискусій. Як зазначає О.М. Ме-
щерякова, спосіб прийняття рішень з прийняттям Лісабонського 
договору змінився, поставивши наднаціональні органи Союзу під 
контроль національних парламентів�.

Аналізуючи питання волі, яка лежить в основі волевиявлення 
держав, важливо зупинитись на питанні співвідношення волі між-
народної організації та волі наднаціональної міжнародної організа-
ції, чи їх правова природа, сутність та зміст є однаковими?

Професор Т.I. Нєшатаєва стверджує, що наднаціональність 
міжнародних міжурядових організацій є природним явищем, коли 
міжнародні відносини вимагають саме такого способу регулюван-
ня. Специфіка міжнародної правосуб’єктності організації визначає 
своєрідність її волі, яка є похідною від волі держав-членів і висту-
пає як узгодження їх індивідуальної волі.� Співтовариства і Союз 
створені на основі делегування повноважень (principe d’attributi) 
суверенних держав. Підстави і межі делегування суверенних пов-
новажень визначаються необхідністю досягнення цілей і завдань, 
що стоять перед Співтовариством і Союзом. При цьому посиленню 
наднаціональних начал також слугує принцип “неподільності” вла-
ди, принцип інституційного балансу, який гарантує участь прак-
тично усіх комунітарних органів (різною мірою) у законотворчості. 
Особлива роль однак належить Комісії�.

� Мещерякова О.М. Суверенитет государств – членов Европейского Союза и меха-
низмы принятия решений / О.М. Мещерякова // Юрист-международник. – �008. –  
№ �. – C. 65. 

� Шибаева Е.А. Право международных организаций. Вопросы теории /  
Е.А. Шибаева – М., �986. – С. ��.

� Хохлов И.И. Наднациональность в политике Европейского Союза / Хохлов И.И. –  
М. : Междунар. отношения, �007. – С. 6.
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Так, I.I. Талалаєв підкреслює, що наднаціональність міжнарод-
них міжурядових організацій полягає у праві органу (що складаєть-
ся з незалежних від держав міжнародних чиновників) зобов’язувати 
держави – члени організації без їх згоди і проти їх згоди шляхом 
ухвалення відповідних обов’язкових рішень більшістю голосів.

Якщо воля міжнародної організації є результатом узгодження 
воль держав, то воля міжнародної організації формується нею від-
повідно до цілей і завдань�, що перед ними ставляться. Часто з 
метою їх досягнення організація змушена виходити за межі компе-
тенції, передбаченої установчими договорами. Виконання завдань 
та цілей ЄС повинні звичайно узгоджуватися з положеннями ч. � 
статті � (колишня стаття � bis) Договору про Європейський Союз, 
відповідно до якої Союз поважає національну індивідуальність дер-
жав-членів, однак, як передбачено частиною � цієї ж статті, дер-
жави-члени повинні утримуватися від будь-яких заходів, які загро-
жуватимуть досягненню цілей Союзу.

У час швидкого технологічного розвитку та змін в умовах поси-
лення транскордонного співробітництва національні уряди не здат-
ні діяти автономно. Вони змушені обмежувати свій суверенітет 
у певних сферах, якщо це відповідає їх національним інтересам. 
Однак національні уряди хочуть зберегти якомога більше політич-
ного контролю над прийняттям рішень, що і обумовило специфічну 
інституційну структуру Європейського Союзу�.

Особливістю побудови інституційної структури Європейсько-
го Союзу є наділення інституцій функціями різного характеру, які 
не можуть бути пристосовані до традиційного розмежування між  
законодавчими, виконавчими та судовими органами. При побудові 
системи інститутів Європейського Союзу держави-члени запозичи-
ли концептуальну будову і практику власного державно-правового 
розвитку. При цьому головним завданням було все ж таки за-
безпечення збалансованого розподілу повноважень, які належать  
 

� Доктрина домислюваних повноважень була сформована та отримала закріплення 
у Конституції США �787 р.

� Хохлов И.И. Наднациональность в политике Европейского Союза. – М. : 
Междунар. отношения, �007.– С. ��-�60.
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Співтовариствам і Союзу, з одного боку і суверенним державам, 
– з іншого, � а не намагання дотриматись чіткого розподілу влад з 
притаманними їй системою стримання і противаг. Так, інституцій-
ним структурам Європейського Союзу було надано право ухвалю-
вати обов’язкові рішення щодо держав-членів у сфері візової полі-
тики, притулку, імміграції, а також віднесено зазначені питання до 
юрисдикції Суду Європейських Співтовариств�. Зазначене стало 
можливим завдяки згоді держав, отриманій під час приєднання 
до такого розподілу повноважень, а також внаслідок застосуван-
ня федеративних підходів до регулювання міжнародних відносин, 
зокрема між Європейським Союзом та державами-членами. Як до�, 
так і після набрання чинності Лісабонським договором, однією з 
форм проявів наднаціонального характеру інститутів ЄС є форми і 
процедури вироблення ними рішень. 

До числа інститутів, які найбільшою мірою виконують функ-
ції наднаціональних інститутів, відносять Суд ЄС та Комісію ЄС.  
Iснування наднаціональних ідей проявляється у реалізації компе-
тенції Суду ЄС. “Принципи, що лежать в основі євробудівництва, 
не були спеціально сформованими у договорах, вони були сформу-
льовані та урочисто підтверджені Судом при здійсненні правосуд-
дя”�. Зазначене пояснюється тим, що функціонування наднаціо-
нального права ЄС в цілому підтримується і розвивається Судом 
ЄС шляхом забезпечення діалогу і співробітництва між інститу- 
 
� Европейское право. учебник для вузов / под общ. ред. Энтина М.Л. – М. :  

Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА), �00�. –  
С. ���.

� Микієвич М.М. Iнституційне право Європейського Союзу у сфері зовніш-
ньої політики та безпеки : Монографія / М.М. Микієвич. – Львів, �005. –  
С. �7�.

� Одну з головних ролей у сфері законодавчої діяльності відведено Раді. Рада 
може змінити пропозиції Комісії, проігнорувати думку Парламенту ЄС, однак 
для цього потрібна згода усіх членів – Хохлов И.И. Наднациональность в поли-
тике Европейского Союза / Хохлов И.И. – М. : Междунар. отношения, �007. –  
С. ��.

� Энтин Л.М. Суд европейских сообществ: Правовые формы обеспечения западно-
европейской интеграции / Л.М. Энтин. – Международные отношения, �987. –  
С. ��0.
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ціями ЄС�. Наявність таких повноважень у зазначених органів 
пояснюється не наданням Союзу переліку матеріальних сфер, в 
рамках яких відносини регулюватимуться наднаціональним за- 
конодавством, а переданням завдань з відповідними повноважен-
нями�. 

Як зазначає, досліджуючи правову природу ЄС, А. Моісєєв, з 
моменту передання державами частини повноважень ЄС, в рамках 
ЄС діють два носії функціональної влади – сама держава та Спів-
товариства� (тепер Союз).

Суд ЄС відповідає на запити національних судових органів, 
що є надзвичайно важливим щодо реалізації мети уніфікації права 
Європейського Союзу. Рішення Суду ЄС таким чином спряють по-
силенню наднаціонального характеру права Співтовариств�.

В основі права Співтовариств лежать чотири основних принци-
пи: наднаціональність (або автономність)5, субсидіарність; пряма 
дія; верховенство права ЄС. Суд ЄС фактично є законодавцем та 
одночасно провідником тих наднаціональних рішень, які він прий-
має у зв’язку із виникаючими між суб’єктами права ЄС суперечка-
ми. Ці рішення мають принципове значення для правової системи 
ЄС, оскільки вони закріплюються у нормах, які утворюють систему  

� Ершов С.В. Правовые особенности формирования наднациональной власти в 
процессе взаимодействия права ЕС и национального права государств членов: 
автореф. дис.на соиск. научн. степени канд. юрид. Наук / С.В. Ершов. – М. :  
Дип. академия мин. иностр. дел РФ. Кафедра международного права. – М., 
�00�. – С. �. 

� Мещерякова О.М. Суверенитет государств-членов Европейского Союза и меха-
низмы принятия решений / О.М. Мещерякова // Юрист-международник. – �008. –  
№ �. – С.70. 

� Моисеев А.А. Особенности юридической природы права европейской интеграции 
/ А.А. Моисеев // Юрист – международник. – № �. – �007. – С. ��. 

� Энтин Л.М. Суд Европейских Сообществ: Правовые формы обеспечения западно-
европейской интеграции / Л.М. Энтин. – М. : Международные отношения, �987. –  
С. ���, ���.

5 Тут під «наднаціональністю» автор розуміє передусім порядок прийняття рішень 
незалежно від можливих заперечень з боку держав. А під автономністю права ЄС –  
функціонування і розвиток права ЄС як явища, що не залежить від правового 
порядку окремої держави чи групи держав.
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внутрішнього права ЄС�. У науковій літературі Суд ЄС чітко та 
однозначно відносять до органів, що володіють наднаціональними  
ознаками�. Так, аналізуючи методи правотворчості в рамках ЄС, 
Н. Ебралідзе досліджує II стадії правотворчості міжнаціональну та 
наднаціональну�.

Не стільки міжнародною, скільки наднаціональною та регіо-
нальною природою він багато в чому завдячує особливостям юрис-
дикції, процедури, порядку прийняття та виконання рішень, які у 
значній мірі відрізняються від тих, які застосовуються в рамках 
міжнародних судових органах універсального характеру.

Правотворча діяльність Суду покликана вирішувати конфлікт 
між національним правом та правом Європейського Союзу. До на-
брання чинності Лісабонським договором вона реалізувася в рам-
ках першої опори ЄС, оскільки в рамках другої та третьої� на-
ціональний суверенітет особливо охоронявся. Політичну ж систе-
му ЄС характеризує єдність міжнаціональних та наднаціональних 
начал, скорочення сфер суверенітету та посилення тенденцій до 
інтеграції.5 Наднаціональний характер права ЄС має фундамен-
тальне значення для природи ЄС. Так, у рішенні в справі Stier v. 
Hauptzollant Hamburg-Ficus6 Суд вказав на встановлення обме-
жень у фіскальному суверенітеті держав-членів.

Вдале пояснення наддержавності, засад і передумов прийнят-
тя рішень в рамках організацій такого типу подає А.А. Моісєєв: “у 
випадку наддержавності ні про який перегляд норм, що не відпові-
дають загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права 

� Хохлов И.И. Наднацональность в политике Европейского Союза / Хохлов И.И. –  
М.: Междунар. отношения, �007. – С. �6. 

� Див. Назаров I. Принцип ступінчастості судової системи в Україні та європейсь-
ких державах / I. Назаров // Право України. – �009. – №6. – С. 8�-88.

� Н. Эбралидзе. Методы правотворчества в ЕС: специальность ��.00.�0 – 
Междунароное право и Европейское право / Нона Тамазовна Эбралидзе. – 
Казанский гос. универститет им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, �00� – С. 8.

� Хохлов И.И. Наднациональность в политике Европейского Союза / И.И. Хохлов. –  
М. : Междунар. отношения, �007. – С. �8-�60.

5 Там само. – С. ��. 
6 Case ��/67, Stier v. Hauptzollant Hamburg-Ficus [�968] ECR ��5. 
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мова іти не може, хоча б тому, що за своєю природою повно-
важення, передані міжнародній організації, забезпечують похідну 
від суверенної, а не саму державну владу”�. Рішення держави 
про участь у наддержавній організації формується з врахуванням 
співставлення додаткових можливостей, які вона може отримати 
від участі у такій міжнародній організації та певних правил та  
обмежень, які державі буде необхідно прийняти. Очевидно, що  
обмеження не пов’язані зі зміною суверенного статусу держави, а 
з прийнятттям певних умов�.

Вперше у офіційному документі про наддержавність було зга-
дано у резолюції Європейського конгресу �9�8 року, в частині, 
присвяченій розгляду питань створення Верховного європейського 
суду, де йшлося: “для гарантій прав людини необхідно створити 
наддержавний орган, який здійснюватиме судову компетенцію�.

Отже, рішення Суду є наднаціональними за змістом, однак за 
своєю сутністю вони можуть трактуватися як такі лише за наяв-
ності дієвих механізмів примусу їх виконання. У Європейському 
Союзі це питання було вирішеним за допомогою засобів примусу, 
що знаходилися у розпорядженні національних судових органів. 
Відповідно до статті �99 (колишня стаття �56) Договору про Євро-
пейський Союз, примусове виконання здійснюється відповідно до 
цивільно-процесуальних норм тієї держави, на території якої таке 
рішення повинно бути виконаним. Національні суди виконують рі-
шення наднаціональних органів. Формування ж власного механіз-
му виконання рішень є наступним кроком у вдосконаленні функ-
ціонування судової системи Європейського Союзу�.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що юрисдикція 
Суду вийшла далеко за межі, якими першочергово країни – члени 
обмежували його повноваження. Суд закріпив позиції права ЄС, 

� Моисеев А.А. Суверенитет государства в современном мире. Международно-пра-
вовые аспекты / А.А. Моисеев. – М.: Научная книга, �006. – ��6 с. 

� Там само. – С. ��.
� Моисеев А.А. Надгосударственность в международном праве / А.А. Моисеев // 

Государство и право. – �007. – № 8. – С. 67.
� Хохлов И.И. Наднациональность в политике Европейского Союза / И.И. Хохлов. –  

М.: Междунар. отношения, �007.– С. �5. 
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виносячи рішення у конкретних справах, більшість з яких були 
знаковими для розвитку наднаціонального процесу в Європейсь-
кому Союзі�.

Важливим також видається питання особливостей реалізації 
домислюваної компетенції Європейського Союзу у процесі фор-
мування та розвитку права Європейського Союзу. На відміну від 
держав, чиї права на участь у нормотворчості не може бути обме-
жено, міжнародні організації діють в особі своїх органів в рамках 
чітко визначеної компетенції. У міжнародному праві існують різні  
підходи щодо визначення поняття компетенції�. ЄС як і будь-яка 
міжнародна організація наділяється чітко визначеною компетен-
цією. Діяльність будь-якої міжнародної організації, в тому числі 
і ЄС носить правомірний характер лише в тому разі, якщо вона 
діє в рамках наданої їй установчими договорами компетенції –  
наприклад Розділ I ДФЄС – “Категорії і сфери компетенції  
Союзу”. На противагу “виключній компетенції ЄС”, передбаченій 
параграфом � ДФЄС у сфері спільної торгівельної політики, вста-
новлення правил конкуренції, ДФЄС передбачає сферу “доповню-
ючої, підтримуючої і координуючої” компетенції. Така реалізується 
ЄС у сфері охорони здоров’я, культури, туризму – роль ЄС зво-
диться до різних форм координації. Таким чином, об’єм повнова-
жень, наданих Союзу в результаті впроваджених змін Лісабонсь-
ким договором різниться у залежності від сфер регулювання. 

Необхідність досягнення завдань і цілей ЄС дозволяє більш 
широко трактувати такі правомочності і як наслідок передбачає 
можливість більш широкого трактування здійснення повноважень 
органами ЄС. 

Неоднорідність у наділенні повноваженнями, як зазначає, 
аналізуючи зміни до Лісабонського договору проф. С. Кашкін, 
була встановлена і мала місце ще в 50-і роки під час створення 

� Хохлов И.И. Наднациональность в политике Европейского Союза / И.И. Хохлов. –  
М.: Междунар. отношения, �007.– С. �5. 

� Сформоване Г.I. Тункіним поняття компетенції передбачає володіння міжнарод-
ною організацією та її органами двома аспектами компетенції: предметною та 
юрисдикційною – Тункин Г.И. Теория международного права. – М., �970. –  
С. �9�.

I.М. Яворська, М.М. Микієвич
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Європейських Співтовариств і збереглася у “новому” ЄС� (під “но-
вим” ЄС вчений розуміє правопорядок, який виникає на підставі 
змін, впроваджених Лісабонським договором).

В результаті відбувається помітне розширення дії європейсь-
кого права без необхідності внесення попередніх змін до установ-
чих договорів Європейського Союзу. 

У теорії міжнародного права для позначення такого явища 
використовують термін домислювана компетенція. Така компе-
тенція організації виявляється у результаті здійснення нею своєї 
діяльності�. Також визначення наявності та об’єму домислюва-
них повноважень здійснюється у процесі тлумачення установчого  
договору міжнародної організації відповідно до загальних правил 
тлумачення міжнародних договорів�.

Використовувана Судом ЄС концепція домислюваних повнова-
жень слугує розширенню кола питань, що відносяться до компетен-
ції ЄС, тим самим розширюючи межі участі Суду у розвитку права 
Європейського Союзу. Більшість авторів дотримується позиції, що, 
незважаючи на всі державницькі елементи у розвитку своєї право-
вої системи, ЄС не наділений ознаками держави. Також, відповідно, 
ЄС не володіє абсолютною нормотворчою компетенцією (так зва-
ною Kompetenz – Kompetenz), яка простежується у правотворчій 
функції держави і означає, що держава може законодавчим шляхом 
врегулювати всі сфери суспільного життя у разі необхідності. 

До набрання чинносі Лісабонським договором, введення нових 
сфер до компетенції ЄС, було можливим лише за умови дотриман-
ня процедури внесення змін та доповнень до установчих актів, хоч 
у ст. �08 Договору про Європейський Союз було закріплено мож-
ливість розширення компетенції Європейського Співтовариства 

� Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора 
с комментариями. – М. : ИНФРА-М., �0�0. – С. 99.

� Юмашев Ю.М. Правовая эволюция Европейских Сообществ: до и после 
Маастрихта / Ю.М. Юмашев // Московский журнал международного права. –  
�99�. – № .� – С. 7�-7�. 

� Моисеев А.А. Суверенитет государства в современном мире. Междуна- 
родно-правовые аспекты / А.А. Моисеев. – М. : Научная книга, �006. –  
С. ��8.
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на підставі так званих домислюваних повноважень.� Можливість 
здійснювати певні заходи та приймати відповідні акти тепер ре-
гулюється статтею �5� ДФЄС (колишня стаття �08), у випадках 
якщо зазначене вимагається з метою досягнення цілей Союзу.

Як зазначено у “Декларації у відношенні статті �08� Дого- 
вору про функціонування Європейського Союзу”�, “відповідно до 
стійкої практики Суду Європейського Союзу стаття �08 ДФЄС не 
може слугувати для прийняття положень, які з точки зору своїх 
наслідків призвели б до зміни Договорів в обхід передбаченої  
Договорами з цією метою процедури.

Проте, внаслідок змін до Лісабонського договору було вклю-
чено статті, що закріпили повноваження Союзу, якими мож-
на скористатися у разі відсутності спеціальної уповноважуючої  
статті з конкретного питання, що потребує регулювання. Це  
стаття ��� ДФЄС, що дозволяє здійснювати зближення законо-
давства, з питань функціонування внутрішнього ринку, стаття ��5 
ДФЄС, стаття �5� ДФЄС, що прийнята у новій редакції і дозволяє 
Союзу приймати в контексті різноманітних напрямків його полі-
тики будь-які законодавчі чи інші міри, якщо вони визнані необ-
хідними для досягнення цілей ЄС, а установчі договори не пере-
дбачають спеціальних повноважень. Як виняток, стаття не може 

� Головко-Гавришева О.I. Правове регулювання соціальної політики у Європейському 
Союзі: теоретичні аспекти: Монографія / О.I. Головко-Гавришева. – Львів, �008. – 
С. 67; Право Європейського Економічного Співтовариства на домислювану компе-
тенцію, як зазначалося, закріплювалося ст. ��5 Римського договору. Такими домис-
люваними повноваженнями Європейський Союз був наділений виключно з метою 
досягнення цілей і завдань, що стоять перед Європейським Союзом. Застосування 
теорії домислюваних повноважень передбачає право приймати рішення, у тому 
числі нормативні акти, з тих питань суспільного життя, які прямо не віднесено до 
відання Європейського Союзу установчими договорами, однак вони мають значення 
для реалізації його цілей та завдань. Підставами застосування теорії домислюваних 
повноважень є також статті �8 та 9� Договору про Європейський Союз. Таким 
чином можна погодитися з думкою російського дослідника щодо того, що, завдяки 
домислюваним повноваженням, компетенція ЄС зростає завдяки компетенції дер-
жав. 

� Чинна стаття �5� Договору про функціонування Європейського Союзу.
� Декларація у відношенні статті �08 Договору про функціонування Європейського 

Союзу // Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского 
договора с комментариями. – М. : ИНФРА-М., �0�0. – С. 675.
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застосовуватися для регулювання зовнішньої політики і політики 
безпеки, а також, як зазначалося, в обхід положень установчих 
договорів.

Ще до набрання чинності Лісабонським договором Суд ЄС 
сформулював загальне правило, відповідно до якого органи ЄС 
користуються такими повноваженнями, які можуть бути необхід-
ними для реалізації поставлених перед ними завдань, наявіть якщо 
це спеціально не обумовлено договорами про створення співто-
вариств�. У зв’язку з закріпленням таких повноважень Союзу, 
використовуючи процедуру преюдиційного розгляду, Суд і надалі 
здійснюватиме розширювальне тлумачення багатьох положень ус-
тановчих договорів, і, як наслідок, у них знаходитимуть закріплен-
ня важливі принципи та норми права ЄС. 

Завданням будь-якої міжнародної організації є досягнення 
мети її створення, завдань і цілей, визначених установчими до-
кументами. Досягнення згоди з питань про засоби виконання за-
значеного та процедури виконання таких завдань покладається на 
міжнародну організацію. Відповідно, нормальне функціонування 
міжнародної організації неможливе без належного внутрішнього 
регулювання її діяльності. Досягнення зазначених завдань ставить 
перед собою і Європейський Союз.

Норми, що визначають внутрішню структуру організації, по-
рядок прийняття нею нових членів, інші питання функціонування  
міжнародної організації, які прийнято на підставі її установчих  
актів, створеними всередині такої організації органами, прийнято 
називати внутрішнім правом міжнародної організації. 

Розглядаючи питання структури і діяльності міжнарод-
них організацій Є.А. Шибаєва поділяє норми права організа-
ції на первинні та вторинні. Первинні норми містяться у ста-
туті організації, вторинні є результатом нормотворчої діяль-
ності міжнародної організації. Не розкриваючи природи цих 
норм, дослідниця зазначає, що ці норми є нормами міжнародного  

� Энтин Л.М. Суд Европейских Сообществ: Правовые формы обеспечения западно-
европейской интеграции / Л.М. Энтин. – М. : Международные отношения, �987. –  
С. ���.
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характеру�. Iснує і інша позиція щодо трактування норм “вто-
ринного права” ЄС. Як зазначає Моісєєв А., юридична природа 
вторинного права є доволі дискусійною у доктрині міжнародного 
права і у багатьох випадках не є публічно-правовою. “Вторинне 
право”, з одного боку, володіючи певними ознаками внутрідер-
жавного права, все ж стосується відносин міжнародного ха-
рактеру та має відповідний суб’єктний склад. З іншого боку, 
– хоча і випливає з міжнародних договорів, проте створює в 
його рамках особливий правопорядок і, приводить до висновку, 
що в якості міжнародного права як такого розглядатися вже не  
може�.

 Зміст внутрішнього права міжнародних організацій складає 
сукупність норм, які приймаються органами самої організації з  
питань, що відносять до питань внутрішнього життя міжнародної 
організації, джерелом яких є рішення, що мають обов’язковий ха-
рактер.

Позиція В.I. Маргієва стосовно предмету правового регулю-
вання внутрішнього права міжнародної організації зводиться до 
думки, що до відносин, які регулюються внутрішнім правом міжна-
родної організації відносяться не лише питання зв’язків між орга-
нами організації, а і відносини між державами-членами та організа-
цією та між державами-членами між собою. Досліджуючи природу 
внутрішнього права міжнародних організацій, Г.I. Морозов виді-
лив три групи норм, які становлять право міжнародної організації,  
серед них норми матеріального та процесуального характеру, які 
він відносить до норм внутрішнього права міжнародної органі- 
зації�.

� Шибаева Е. Правовые вопросы структуры и деятельности международных орга-
низаций: учеб. пособие / Е. Шибаева, М. Поточный. – �-е изд. – М. : Изд-во 
МГУ, �998. – С. 96.

� Королева М.А. Наднациональность с точки зрения международного права // 
Моссковский журнал международного права. – �997. – № �. – С. ��, ��.  
Цит. з Моисеев А.А. Особенности юридической природы права европейской 
интеграции / А.А. Моисеев // Юрист – международник – № �. – �007. –  
С. �8-�9. 

� Морозов Г.И. Организация Обьединенных Наций / Г.И. Морозов. – М., �96�. –  
С. �58-�60.
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“Визнання … міжнародної правосуб’єктності міжнародної ор-
ганізації зі сторони її учасників в обов’язковому порядку тягне за 
собою визнання у тому чи іншому об’ємі її здатності створювати 
норми міжнародного права, навіть шляхом прийняття правил про-
цедури чи інших норм, що регулюють її внутрішнє життя”�.

З розвитком міжнародного права, виникненням значної кіль-
кості універсальних, регіональних міжнародних організацій їх роль 
у світі невпинно зростає та обумовлює перегляд підходів до виз-
начення сфери їх предметної компетенції. Це призводить до ви-
користання розширювального тлумачення поняття внутрішнього 
права міжнародної організації, обумовлює віднесення до сфери ре-
гулювання організацією питань, що визначають загальні принципи 
її функціонування, та навіть компетенцію. 

За таких умов політичні аспекти правотворчої функції орга- 
нів міжнародної організації призводять до того, що рішення, прий-
няті в рамках міжнародної організації, можуть бути не прогно-
зованими для держав-членів. Тому часто творення організацією 
внутрішнього права означає розширення меж її влади щодо дер-
жав-членів.

Саме на прикладі правотворчої діяльності Суду Європейського 
Союзу можна стверджувати про те, що не завжди волевиявлення 
міжнародної організації, у тому числі у правотворчому процесі, є 
прямо похідним від волевиявлень держав, що створили цю міжна-
родну організацію�.

Межі влади таким чином є тим ширшими, чим більше питань 
залишається поза межами статутного регулювання. Зрозуміло, не 
усі питання можна врегулювати та спрогнозувати під час створен-
ня міжнародної організації, більш доцільно чітко визначити цілі та 
завдання і згодом визначити шляхи їх досягнення.

� Черниченко С.В. Нормы международного права, их создание и особенности их 
структуры / С.В. Черниченко / Советский ежегодник международного права. –  
�979. – М., �980. – С. 5�.

� Черниченко С.В. Теория международного права: в �-х т. Т. �: Старые и новые  
теоретические проблемы / С.В. Черниченко. – М. : Издательство «НИМП», �999. –  
С. �5�.
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Способом міжнародного нормотворення міжнародних органі-
зацій є створення норм шляхом прийняття постанов компетент-
ними органами. У теоретичній літературі не існує єдності думок 
стосовно юридичної характеристики постанов міжнародних органі-
зацій. У праці “Міжнародні організації – специфічні суб’єкти між-
народного права” В. Муравйовим детально проаналізовано юри-
дичну природу постанов міжнародних організацій універсального 
характеру. Оскільки предметом нашого дослідження є акти органу 
регіональної міжнародної організації, видається слушною позиція 
автора стосовно того, що правотворчість в рамках таких організа-
цій відрізняється від правотворчої діяльності в рамках традиційних 
міжнародних організацій.

Таку позицію обґрунтовано тим, що частіше всього представ-
лено держави однотипні та близькі за соціально-економічним уст-
роєм. Виникаючі на цій основі передумови до більш повного спів-
падіння інтересів партнерів, дозволяють державам-членам надава-
ти органам таких організацій доволі широкі повноваження у сфері 
правового регулювання питань співробітництва держав. Тому пос-
танови багатьох міжнародних організацій, таких як, Ліга арабсь-
ких держав, Картахенська угода, Карибський спільний ринок�,  
носять нормотворчий характер.

Тільки норми, як відзначає російська дослідниця О. Шибаєва, 
що безпосередньо регулюють відносини між державами, та норми, 
що регулюють відносини між державами – членами та міжнарод-
ною організацією, можуть вважатися нормами міжнародного права.

Можливість формування норм міжнародного характеру орга-
нами міжнародної організації в свою чергу також обумовлює зрос-
тання ролі судових органів міжнародних організацій у формуванні 
їх внутрішнього права. Дослідження поняття “внутрішнього права 
міжнародних організацій”, визначення суб’єктів щодо формування 
норм, які становлять внутрішнє право міжнародних організацій, 
визначення його предмету та способів його формування, породжує 

� Капустин А.Я. Международно-правовые проблемы латиноамериканской и эконо-
мичной интеграции: Учебное пособие / А.Я. Капустин. – М., �986. – С. 7�-80;  
Муравьев В.И. Международные организации – специфические субъекты между-
народного права / В.И. Муравьев – Киев. – �990. – С. 58–7�.
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численні дискусії серед дослідників права міжнародних організа-
цій�.

На відміну від усталеної донедавна точки зору суд не обме-
жується функціями тлумачення права. Більше того, його діяль-
ність спрямовується не лише на забезпечення однакового застосу-
вання права, але і розвиток відповідно до цілей організації. 

Iстотний вплив на процес еволюції міжнародного права здій-
снюють рішення та висновки Міжнародного суду Організації 
Об’єднаних Націй, який здійснив вплив на розвиток внутрішньо-
го права ООН, що знайшло безпосередній прояв у роботі Комісії 
міжнародного права ООН. Природа рішень міжнародних судових 
органів у такому випадку відрізняється від рішень, які прийма-
ються в рамках регіональних міжнародних організацій, які у свою 
чергу істотно відрізняються від актів, рішень та консультативних 
висновків, які приймає Суд ЄС.

Дослідники виокремлюють ряд сфер функціонування міжна-
родних організацій: Д. Шермерс виділяє їх вісім (включаючи фун-
кцію творення права). Л. Фокшенеану творення внутрішнього 
права пов’язує з функціонуванням теорії іманентної компетенції.  
Першим обґрунтував та визначив поняття іманентної компетенції 
Д. Анцелотті.

Якщо статут expressis verbis не містить положень про створен-
ня норм у сфері внутрішнього життя міжнародної організації, тоді 
органи набувають значної компетенції. Тому важливою функцією 
міжнародних судових органів є застосування права, формування 
нових норм, надання рішенням, що приймаються ними статусу до-
даткового джерела тлумачення права. 

У системі джерел права ЄС належність рішень Суду ЄС до 
джерел права є незаперечною�. Реалізація функції застосування 
права пов’язана зі становленням джерел права ЄС, уточненням 

� Морозов Г.И. Организация Об. Наций. – М., �96�; Шибаева Е. Правовые воп-
росы структуры и деятельности международных организаций : Учеб. пособие / 
Е. Шибаева, М. Поточный. – �-е изд. – М. : Изд-во МГУ, �998.

� Незважаючи на одностайність думок щодо визнання рішень Суду ЄС в якості 
джерел права, все ж мають місце і протилежні точки зору – Schwеizer M., 
Hummer W. Europareeht – Neuwied, Kriftel, Berlin, �996. – Р. 5�.
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змісту відповідних міжнародних норм, та їх тлумаченням, встанов-
ленням прав і обов’язків суб’єктів не лише у конкретно розгляду-
ваній ситуації.

Треба враховувати той факт, що життєздатність кожної між-
народної організації визначається передусім тим, наскільки під час 
її створення враховано дію об’єктивних закономірностей розвитку 
суспільства та реальності міжнародного життя у момент створення 
організації, а також наскільки створена модель відповідає умовам 
та адекватна цілям та завданням, поставленим перед нею, і, наре-
шті, наскільки злагоджено працюють окремі ланки її внутрішнього 
механізму�. I за таких умов досягнення єдності організаційного ме-
ханізму без взаємодії органів є неможливим, що, однак, не означає 
підміни предметної компетенції та підміни одного органу іншим.

Як зазначають професори О. Тіунов та Г. Iгнатенко, надання 
ЄС прав та повноважень відповідно до Договору про Європейсь-
кий Союз тягне за собою обмеження суверенітету прав держав, 
що не підлягає перегляду та не може бути юридично оскаржене 
посиланнями на внутрішнє право. Національні суди зобов’язані 
кваліфікувати як недійсні положення внутрішнього права, що су-
перечать праву Європейського Союзу.

Потрібно враховувати, що міжнародне співтовариство – це 
комплекс взаємодіючих між собою держав та створених ними ме-
ханізмів міжнародного співробітництва. Держави представляють 
різні суспільства (за рівнем економічного розвитку, культури, ідео-
логії), які поки що не утворюють єдиного співтовариства. Їх взає-
модія не дає того ступеня консолідації, яка може породжувати 
цілісну правову, у тому числі правотворчу орієнтацію. Можливим 
є співпадіння правотворчих орієнтацій різних співтовариств, що 
призводить до узгодженого волевиявлення держав у єдиний новий 
державний організм. У цьому випадку суспільство, що виникло у 
результаті інтеграції, отримує можливість до правотворчої орієн-
тації. В ході інтеграції можуть викристалізуватися елементи за-
гальної правотворчої орієнтації, яка може стати цілісною після її 
завершення.
� Шибаева Е.А. Право международных организаций : Вопросы теории / Шибаева Е.А. –  

М., �986. – С. 5�.
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Якщо договір є результатом загальної згоди його учасників, 
яка досягається в ході його розробки та прийняття, то рішення ор-
ганізації може бути прийнятим і більшістю голосів. Рішення між-
народної організації є нічим іншим, як рішенням цієї організації, 
яке може відрізнятися від волевиявлення її членів і, у всякому 
випадку, – не є актом їх прямого волевиявлення.

У теорії міжнародного права розрізняють три основні спосо-
би створення міжнародними організаціями норм права, внаслідок 
яких ці норми стають обов’язковими для держав-членів�:

– це внесення змін до статуту міжнародної організації;
– встановлення правил, що визначають поведінку держав-

членів поза межами організації (зовнішні регламенти); – створен-
ня так званого внутрішнього права міжнародних організацій. При 
цьому, як відзначає В. Моравецький, створення організацією свого 
внутрішнього права означає розширення меж її влади щодо дер-
жав-членів. У більшості випадків юридичною підставою таких пра-
вомочностей є чіткі положення статуту організації�. I для досяг-
нення завдань міжнародної організації держави-члени надають їй 
ті повноваження, які вважають необхідними�. 

Визначені державами-членами в установчому договорі між-
народної організації повноваження можуть отримувати навіть 
наддержавну силу, що “дозволяє приймати рішення, які мають 
обов’язкову силу для держав-членів, навіть якщо вони з ними не 
згідні”�. Йдеться про право самої організації визначати методи, 
за допомогою яких вона буде визначати завдання, що стоять перед 
нею. Одним з перших у теорії міжнародного права зазначене яви-
ще дослідив Д. Анцилотті5. К. Скубішевський зазначав, що “там, 

� Моравецкий В. Функции международной организации / В. Моравецкий. – М. –  
�976. – Изд-во «Прогресс», �976. – С. ��7.

� Там само. – С. �65. 
� Гречко Л.В. Понятие конфедерации и СНГ / Л.В. Гречко, Г.Г. Шинкарецкая // 

Московский журнал международного права. – �99�. – №�. – С. 6�. 
� Hoof Van G.J.H. Rethinking the Sources of International Law. Utrecht. (Deventer 

et al. : Kluwer Law and Taxation Publishers). – �98�. – P. 6�.
5 D. Anzilotti. Lehrbuch des Vцlkerrechts, 3rd ed., trans. by Bruns and Schmid, de 

Gruyter. – Berlin �9�9. – Р. �95.
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де статут expressis verbis не наділяє організацію правотворчою 
компетнецією у сфері її функціонування, можна вважати, що ор-
ганізація володіє цією компетенцією�.

Стаття � Проекту Договору про запровадження Конституції 
для Європи�, який не був підтриманий на референдумі і не на-
був чинності визначає, відповідно, що Конституція засновує Єв-
ропейський Союз, що йому держави-члени надають повноваження 
заради досягнення спільної мети. Союз координує політики дер- 
 жав-членів, спрямовані на досягнення цієї мети, та у спосіб дії 
Спільноти здійснює повноваження, що надали йому держави-члени.

Метою Союзу відповідно до статті � ДЄС є сприяння миру, 
своїм цінностям та добробуту своїх народів.

Таким чином, потреба у прогресивному розвитку міжнародно-
го права ставить перед юридичною наукою ряд важливих проблем, 
у тому числі всебічний аналіз процесу створення міжнародно-пра-
вових норм�. Досліджуючи міжнародну правотворчість, слід у 
органічній єдності розглядати пізнання, діяльність та результат 
створеного. Саме ці основні компоненти правотворчого процесу 
утворюють її відповідно закінчений цикл�.

З розвитком міжнародного права, активізацією у середині дру-
гої половини ХХ ст. впливу міжнародних організацій на розвиток 
міжнародного співробітництва як в теорії, так і на практиці сфор-
мулювалися та отримали вираження кардинально інші підходи до 
трактування поняття “внутрішнє право міжнародної організацій”. 
Якщо донедавна такі норми, що підпадають під поняття внутріш-
нього права, охоплювали переважно питання адміністративного 
характеру, то сьогодні на підставі аналізу установчих договорів  
 
� Skubiszewski K. Uchwaly prawotworcze organizacji miedzynarodovych. 1st Ed., 

Poznanskie Towarzystwo Przyjaciуl Nauk. – Poznan, �965. – p. �6, �7.
� Конституційні акти Європейського Союзу / [упорядник Г. Друзенко, за заг. ред. 

Т. Качки ]. – К. : Видавництво «Юстиніан», �005. – Ч. I. – 5�� с. 
� Крылов Н.Б. Правотворческая деятельность международных организаций /  

Н.Б. Крылов. – М., �985. – С. 9. 
� Каримов Д.А. Методологический аспект правотворчества / Д.А. Каримов // 

Вопросы философии. �975. – № 5. – С. �08-��8; Нашиц А. Правотворчество: 
Теория и законодательная техника / А. Нашиц. – М. : Прогресс, �97�

I.М. Яворська, М.М. Микієвич
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організацій можна зробити висновок про можливість вирішення в 
рамках організації важливих питань, в тому числі тих, які безпосе-
редньо здійснюватимуть вплив і на її держави-члени.

Вже на ранніх етапах виникнення ЄС прихильники “єдиної 
Європи” висловлювалися за потребу утворення наднаціонального 
об’єднання, яке б керувалося, насамперед, спільними інтересами, 
а не інтересами окремих держав�.

З іншого боку, найважливішою рисою наднаціональності між-
народних міжурядових організацій вважається саме пряма дія ак-
тів їх органів. З цьогоо приводу російський вчений В. Шумілов 
зазначає, що результатом правотворчості наднаціональних міжна-
родних міжурядових організацій є перетворення їх внутрішнього 
права у внутрішньодержавне право їх держав-членів.

Як бачимо, форми нормотворення в рамках ЄС повинні відпові-
дати тим цілям і завданням, яких необхідно досягти. Також, окрім 
норм установчих договорів, актів, визначених у ст. �89, �90, �9�  
Договору про функціонування Європейського Союзу більш доціль-
но використовувати способи нормотворення, які б не були обтяж-
ливими для держав-членів та водночас забезпечували ефективне 
регулювання відносин всередині Європейського Союзу.

Таким чином, особлива правова природа Європейського Союзу, 
специфічні особливості його правової системи, визначені ним зав-
дання та цілі вимагають існування чіткої та логічно побудованої 
системи форм існування права ЄС. Їх формування повинно, з одно-
го боку, відбуватися відповідно до механізмів формування права в 
рамках міжнародних організацій, а з іншого – забезпечувати особ-
ливі завдання і цілі в рамках компетенції, отриманої ЄС внаслідок 
передання своїх повноважень державами-членами.

З метою досягнення цілей, поставлених перед ЄС, організація 
змушена виходити за межі компетенції, передбаченої установчими 
договорами, що знаходить вираз у правотворчій діяльності Суду 
ЄС. Наднаціональна природа ЄС та сформовані в рамках організа-
ції завдання і цілі обумовлюють можливість творення норм права  
 
� Копійка В. Європейський Союз: заснування і етапи становлення / В. Копійка, Т. 

Шинкаренко. – К., �00�. – С. ��.
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Судом ЄС як органом ЄС, не передбачаючи необхідності отриман-
ня згоди держав-членів ЄС.

Розвиток суспільних відносин супроводжується зростанням 
ролі міжнародних судових органів, активізацією їх участі у регулю-
ванні суспільних відносин, наповненні новим змістом вже існуючих 
норм права. Як наслідок, це призводить до зближення різноманіт-
них підходів стосовно ролі і місця судової практики у правотвор-
чому процесі, внаслідок якого у країнах континентальної системи 
права простежується більш лояльне ставлення до результатів су-
дової діяльності як джерела права. 

Розвиток інтеграційних процесів обумовлює постійне роз-
ширення компетенції організації, про що свідчать останні зміни 
до установчих договорів ЄС, внесені Лісабонським договором.  
Розширення компетенції організації, як свідчить практика, і надалі 
відбуватиметься за допомогою використання теорії домислюваних 
повноважень і сприятиме формуванню норм права не лише внаслі-
док внесення змін до установчих договорів ЄС, але і внаслідок  
застосування механізмів домислюваних повноважень Європейсь-
кого Союзу.

В результаті правотворчої діяльності Суду ЄС як судового 
органу наднаціональної міжнародної організації внутрішнє право 
ЄС перетворюється у внутрішнє право держав-членів на підставі 
існування імперативного обов’язку виконання державами-члена-
ми рішень Суду ЄС. Ці особливості формування правової системи  
ЄС слід враховувати в подальшому при розробці договірно-пра-
вових механізмів сівробітництва між Європейським Союзом та  
Україною.

I.М. Яворська, М.М. Микієвич



���



���

II .   ПРОБЛЕМИ   
МIЖНАРОДНОГО ПРАВА   

ПРАВ ЛЮДИНИ



���



��5

�.�. сучаснi актуаЛьнi Питання 
    Виконання ЄВроПеЙського кодексу  
    сВоБоди Й деМократiї�

    О.М. Дроздов*�

Визнання людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недо-
торканності і безпеки визнаються в Україні найвищою соціальною 
цінністю (ст. � Конституції України), в тому числі й у закріплених 
в чинних міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких на-
дана Верховною Радою України, та які, як відомо, є частиною на-
ціонального законодавства України (ст. 9 Основного Закону).

Iдея прав людини, як переконливо стверджує професор  
М.В. Буроменський, була присутня в європейських інтеграційних 
проектах із самого початку їх існування. Ці ідеї врешті знайшли 
відбиття й у чинному Статуті Ради Європи. Для реалізації саме 
цих статутних ідей Ради Європи, на думку знаного професора,  
� листопада було укладено Конвенцію про захист прав людини і 
основних свобод �950 року (далі – Конвенція або КЗПЛ)�.�

В наведеному контексті слушно буде зауважити, що саме до-
тримання прав людини поряд із законністю, включаючи прозорий, 
підзвітний та демократичний процес введення в дію приписів права; 
юридичною визначеністю; забороною свавілля; доступом до право- 
суддя, представленого незалежними та безсторонніми судами, 

� Європейським кодексом свободи й демократії М. Буроменський влучно в одній 
зі своїх численних праць охарактеризував Конвенцію про захист прав людини і 
основоположних свобод. Див.: Буроменський М. Ессе про Європейський кодекс 
свободи й демократії // Проблеми законності. – �0�0. – № ���. – С. �.

*� Дроздов Олександр Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 
кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого), адвокат, Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури, Перший проректор Вищої школи адвокатури.

�� Буроменський М. Есе про Європейський кодекс свободи й демократії / М. Буро- 
менський // Проблеми законності. – �0�0. – № ���. – С. �-5.
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включно з тими, що здійснюють судовий нагляд за адміністра- 
тивною діяльністю і забороною дискримінації та рівністю перед 
законом, прийнято вважати обов’язковими елементами поняття 
“верховенство права”�. Правами, що найочевидніше пов’язані з 
верховенством права, є такі: �) право на доступ до правосуддя; 
�) право на законного і компетентного суддю; �) право на виклад 
своєї позиції (the right to be heard); �) неприпустимість подвійної 
загрози [подвійного покарання за одне і те саме діяння] (ne bis 
in idem) (ст. � Протоколу 7 до ЄКПЛ); 5) юридичний принцип, 
згідно з яким заходи, що накладають обтяження, не можуть мати 
зворотної сили; 6) право на ефективні засоби юридичного захисту 
в будь-якому спорі (ст. �� ЄКПЛ); 7) презумпція невинуватості 
– будь-яка особа вважається невинуватою в скоєнні злочину, доки 
її вину не доведено; та (8) право на справедливий суд, або – в  
англоамериканській традиції – принцип природної справедливості 
чи принцип справедливої [юридичної] процедури; мають бути за-
безпечені: справедливе і відкрите слухання справи, відсутність 
упередженості та слухання і вирішення справи упродовж розум-
ного строку. Окрім цього, має існувати визнана, організована та 
незалежна правнича професія, яка готова та de facto спроможна 
надавати юридичні послуги і законом уповноважена на це�. 

Отже, Конвенція разом з прийнятими пізніше Протоколами 
до неї є по суті базовим документом Ради Європи, який переслі-
дує одну з головних цілей даної організації – захист прав людини.  
Незважаючи на те, що спочатку у тексті Конвенції був закріпле-
ний мінімальний обсяг так би мовити основних особистих і політич-
них прав і свобод, але одночасно фактично було закладено норма-
тивні підвалини для розширення їх змісту крізь призму практики  
Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд або 
ЄСПЛ). Тому юрисдикція саме цієї міжнародної судової установи 
поширюється на всі питання тлумачення і застосування Конвенції 
та протоколів до неї, подані їй на розгляд (ст. �� Конвенції). 

� ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА. Доповідь, схвалена Венеційською Комісією на  
86-му пленарному засіданні (Венеція, �5–�6 березня �0�� р.) // Право України. –  
�0��. – № �0. – С. �77.

� Там само. – С. �8�.
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В свою чергу загалом цілком логічним виглядає й встановле-
ний на законодавчому рівні механізм виконання рішень Європейсь-
кого суду, зокрема щодо вжиття додаткових заходів індивідуально-
го характеру та заходів загального характеру (ст.ст. �0–�5 Закону 
України “Про виконання рішень та застосування практики Євро-
пейського суду з прав людини”). У зв’язку з цим, не зайвим буде 
нагадати, що, відповідно до ст. �� цього Закону, заходами загаль-
ного характеру законодавець називає заходи заходи, спрямовані на 
усунення зазначеної в рішенні Європейського суду системної про-
блеми та її першопричини, зокрема: а) внесення змін до чинного 
законодавства та практики його застосування; б) внесення змін до 
адміністративної практики; в) забезпечення юридичної експертизи 
законопроектів; г) забезпечення професійної підготовки з питань 
вивчення Конвенції та практики Європейського суду прокурорів, 
адвокатів, працівників правоохоронних органів, працівників імміг-
раційних служб, інших категорій працівників, професійна діяль-
ність яких пов’язана із правозастосуванням, а також з триманням 
людей в умовах позбавлення свободи; д) інші заходи, які визнача-
ються – за умови нагляду з боку Комітету міністрів Ради Євро-
пи – державою-відповідачем відповідно до рішення Європейського 
суду з метою забезпечення усунення недоліків системного харак-
теру, припинення спричинених цими недоліками порушень Конвен-
ції та забезпечення максимального відшкодування наслідків цих 
порушень. Крім того, згідно зі ст. �7 вже згадуваного Закону суди 
застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Європей-
ського суду як джерело права. А тому, як цілком слушно зауважує 
професор М.В. Буроменський, саме на суди може бути покладено 
основний тягар внутрішньодержавної імплементації міжнародних 
договорів, а значить конвенції й актів її тлумачення Європейським 
судом�. Також знаний науковець звертає увагу на те, що тлу-
мачаться всі права та свободи, що містяться в Конвенції, через 
призму демократичності їх обмежень. I це є ключовим у розумінні 
європейської системи захисту прав людини�.
� Буроменський М.В. Есе про Європейський кодекс свободи й демократії /  

М.В. Буроменський // Проблеми законності. – �0�0. – № ���. – С. 9.
� Там само. – С. 6.

О.М. Дроздов
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Далі на прикладах окремих справ, розглянутих нещодавно  
Європейським судом, спробуємо привернути увагу читачів до  
перспективних питань виконання Конвенції Україною. 

Відстрочення виконання вироку щодо засудженого, який був 
визнаний винним у серйозному нападі, призвело до встановлення 
ЄСПЛ у справі Kitanovska Stanojkovic та інші проти Колишньої 
Югославської Республіки Македонія (рішення від ��.�0.�0�6)� 
порушення ст. � КЗПЛ. 

Факти. Перша заявниця була дуже важко поранена під час 
пограбування її будинку. Її чоловік, батько другого і третього  
заявників, також зазнав нападу під час того ж інциденту і згодом 
помер від отриманих поранень. Нападники були засуджені за роз-
бій і їм було призначено покарання у вигляді позбавлення волі. 
Проте один з нападників протягом вісімнадцяти місяців до відбу-
вання покарання продовжував жити недалеко від району, в якому 
мешкали заявники. В заяві до ЄСПЛ заявники скаржилися на те, 
що затримки у виконанні призначеного судом покарання у вигляді 
позбавлення волі викликали порушення ст. � КЗПЛ.

Право. Стаття 2 (Право на життя) КЗПЛ. Той факт, 
що застосування сили нападниками проти першого заявника не 
стало фатальним, був просто випадковістю. Вона зазнала пора-
нень, які викликали загрозу для життя, і тому ст. � КЗПЛ під-
лягає застосуванню до обставин справи. ЄСПЛ зазначив, що піс-
ля пограбування нападники були визнані винними і засуджені.  
Заявники не критикували здійснення кримінального провадження або 
його результати, і ЄСПЛ висловив думку стосовно того, що влада 
свої виконала процесуальні зобов’язання, які виникли відповідно до 
наведеної статті стосовно кримінального провадження. Проте, ви-
могу ефективності кримінального провадження відповідно до ст. � 
також можливо тлумачити як таку, яка встановлює обов’язок дер-
жави виконувати остаточні судові рішення без невиправданого від-
кладення. Адже виконання вироку, ухваленого в контексті права на  
 

� CASE OF “Kitanovska Stanojkovic and Others v. the former Yugoslav Republic of 
Macedonia”. JUDGMENT �� October �0�6 (Application no. ���9/�� ). – Available 
at : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00�-�67��6
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життя, необхідно розглядати як невід’ємну частину процесуального 
зобов’язання держави відповідно до цієї статті.

На підставі фактів справи ЄСПЛ дійшов висновку, що влада 
держави-відповідача не виявила необхідної обачності під час ви-
конання вироку до позбавлення волі, і затримки, які були повніс-
тю пов’язані з діями влади, не могли вважатися обґрунтованими.  
Таким чином ЄСПЛ дійшов висновку, що система держави-відпові-
дача стосовно виконання вироку щодо позбавлення волі не вияви-
лась ефективною у цій справі і, відповідно, мало місце порушен-
ня процесуального аспекту ст. � КЗПЛ (прийняте одноголосно).  
Таким чином, на виконання вимог ст.ст. 8, 9 Кримінального проце-
суального кодексу України (далі – КПК) національні суди повинні 
ураховувати наведене рішення Європейського суду під час розгля-
ду та вирішення питання про відстрочку виконання вироку. 

Практичний інтерес становить і рішення ЄСПЛ у справі Кас-
паров проти Росії� від ��.�0.�0�6 (заява № 5�659/07).

Факти. У травні �007 р. заявник з групою активістів намага-
лися поїхати в Самару (Росія) для того, щоб взяти участь в мітин-
гу опозиції, який був організований одночасно з самітом Росія–ЄС. 
Проте вони були позбавлені можливості посадки на рейс з Москви 
співробітниками поліції, які стверджували, що їхні квитки були 
підроблені. Факти були спростовані, але ЄСПЛ визнав, що, коли 
заявник намагався пройти реєстрацію о 8.�0 ранку то його квиток 
і паспорт були конфісковані і йому було запропоновано слідувати 
за поліцейським в зал реєстрації в окрему кімнаті, в якій він за-
лишився – з озброєною охороною, яка стояла у дверях – під час 
допиту і обшуку до ��:�0.

Право. Стаття 5 (Право на свободу та особисту недо-
торканність) § 1 КЗПЛ. У цій справі Держава заперечувала поз-
бавлення свободи заявника. Проте у своєму рішенні ЄСПЛ під 
час оцінки того, чи була особа позбавлена свободи за смислом  
ст. 5 КЗПЛ, зазначив, що відправною крапкою у такому разі по-
винна бути конкретна ситуації та необхідно ураховувати цілу  
 
� CASE OF “Kasparov v. Russia”. JUDGMENT �� October �0�6 (Application no. 

5�659/07). – Available at : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00�-�6709�
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низку критеріїв, таких як тип, тривалість, наслідки та спосіб ви-
конання розглядуваних заходів. Також ЄСПЛ послався на свою 
попередню прецедентну практику, зокрема п. ��6 рішення у справі 
Nada проти Швейцарії, у якому йдеться про те, “що вимога вра-
хування “виду” і “способу виконання” відповідного заходу (див. 
згадані вище рішення у справах Engel та інших (§ 59), і Guzzardi 
(§ 9�)) дозволяє йому брати до уваги специфічний контекст і  
обставини різних видів обмеження свободи, а не лише типової  
ситуації тримання в камері (див., наприклад, згадані вище рішення 
у справах Engel та інших (§ 59) та Amuur (§ ��). Насправді кон-
текст, в якому вжито відповідний захід, є важливим фактором, ос-
кільки в сучасному суспільстві часто трапляються ситуації, коли в 
інтересах загального блага може виникнути потреба застосування 
обмежень щодо свободи пересування громадян чи їхньої особистої 
свободи (див., mutatis mutandis, згадане вище рішення у справі 
Austin та інших (§ 59))”�. 

Зрештою ЄСПЛ дійшов висновку, що заявник був позбавле-
ний свободи за змістом ст. 5 КЗПЛ. У § �6 рішення у справі Кас-
парова ЄСПЛ визначив чотири фактори, які мали вирішальну роль 
для прийняття цього висновку: �) заявник не мав вибору, окрім як 
слідувати за співробітником поліції, оскільки відмова означала б 
непокору законній вимозі поліції�; �) хоча фізично заявник і не  
утримувався, проте він явно був не в змозі залишити кімнату, 
в якій його допитували: присутність озброєної охорони у дверях 
вочевидь перешкоджала йому зробити це. У такому разі ЄСПЛ 
також вивчає ступінь примусу з боку присутніх. Якщо після роз-
гляду фактів справи виглядає нереальним припущення, що заяв- 
ник мав можливість піти, це, як правило, свідчить про те, що 
мало місце позбавлення свободи (§ �6); �) той факт, що тверд-
ження уряду стосовно того, що він не був заарештований, не міг 
мати вирішального впливу на висновки ЄСПЛ стосовно існування  

� Рішення у справі Nada проти Швейцарії від ��.09.�0�� р. (Заява № �059�/08). 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00�-
��68�6

� Див. також § 78 рішення ЄСПЛ від ��.��.�0�5 р у справі Ликова проти Росії 
(заява № 687�6/��)
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позбавлення свободи; і �) затримання заявника значно переви-
щувало час, суворо необхідний для перевірки формальностей, які 
були як правило пов’язані з подорожуванням в аеропорту (порів-
няно з положенням у справі Gahramanov проти Азербайджану (за-
ява № �6�9�/06; рішення від �5.�0.�0�� р.); замість цього поліція, 
як стверджувалося, почала розслідувати злочини підробки за до-
помогою опитування та розшуку заявника та складання звіту.

Позбавлення свободи явно не підпадало під жодну з дозво- 
лених підстав утримання під вартою відповідно до підпунктів (a),  
(b) (d), (e) або (f ) ст. 5 КЗПЛ. Воно також не підпадає під 
підпункт (с) цього положення (обґрунтована підозра у вчиненні 
злочину), оскільки уряд не надав жодних доказів, здатних пере-
конати ЄСПЛ, що була здійснена будь-яка підробка та заявник 
обґрунтовано підозрювався в участі у цій підробці. У будь-якому 
разі влада офіційно не визнала позбавлення заявника свободи та 
не дотрималась усіх формальностей, необхідних для затримання 
особи. Незареєстроване позбавлення свободи за відсутності будь-
яких правдоподібних пояснень уряду, саме по собі було достатнім 
для того, щоб встановити порушення ст. 5 § � КЗПЛ (прийняте  
одноголосно). ЄСПЛ також одноголосно встановив порушення  
ст. �� КЗПЛ тому, що втручання в право заявника на свободу 
зібрань, завдане його арештом і утримання під вартою, не було 
передбачене законом. В порядку ст. �� не було подано жодної  
вимоги.

Також корисним з огляду на необхідність забезпечення Вер-
ховним Судом єдності національної судової практики, про що  
зазначається у ст. �8 Закону України “Про судоустрій і статус 
суддів” є ще одна справа Žaja проти Хорватії (заява № �7�6�/09; 
рішення від �.�0.�0�6).�. У цьому контексті слід погодитися зі сло-
вами Голови Федерального Верховного суду Німеччини Клауса 
Тольксдорфа, що забезпечення захисту прав – це передусім зав-
дання національних верховних судів�.

� Case of Žaja v. Croatia. JUDGMENT � October �0�6 (Application no. �7�6�/09). –  
Available at : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00�-�669�5

� Верховний суд як суб’єкт захисту прав людини на національному рівні // Вісник 
Верховного Суду України. – �0��. – № �0 (���). – С. 7.
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Факти. Заявник, громадянин Хорватії, був визнаний винним 
в адміністративному правопорушенні у зв’язку з його ймовірним 
порушенням митних правил за ввезення його автомобіля, зареєс-
трованого в Чехії, в Хорватію. Він скаржився на те, що внаслідок 
неправильного тлумачення відповідного закону, він був засудже-
ний і оштрафований за пов’язане з митом адміністративне право-
порушення, навіть якщо він не зробив нічого незаконного.

Право. Стаття 7 КЗПЛ. Правопорушення, про яке йдеть-
ся, мало кримінальний характер і тому підпадало під гарантії  
ст. 7 КЗПЛ. У той час, як національні органи влади, зокрема на-
ціональні суди, в першу чергу повинні були вирішувати проблеми 
тлумачення внутрішнього законодавства, тому роль ЄСПЛ обме-
жувалася визначенням, чи були наслідки такого тлумачення суміс-
ні з КЗПЛ, позиція відрізнялася, і повноваження ЄСПЛ для пе-
регляду були більшими, ніж в національному законодавстві, але 
сама КЗПЛ, зокрема ст. 7, яка прямо посилається на національне 
законодавство, в даному випадку вимагає існування правової ос-
нови для засудження і призначення покарання. У таких справах, 
оскільки недотримання національного законодавства саме по собі 
може викликати порушення КЗПЛ, ЄСПЛ повинен мати юрисдик-
цію для того, щоб вирішити, чи було дотримане відповідне поло-
ження кримінального права.

Разом з тим, ЄСПЛ, незважаючи на те, що уряд не заперечу-
вав можливість застосування ст. 7 КЗПЛ до фактів цієї справи, 
вважав, що він повинен розглянути це питання за своєю власною 
ініціативою. Для того, щоб визначити, чи є ст. 7 КЗПЛ застосов-
на, ЄСПЛ повинен визначити, чи було правопорушення, за яке 
був оштрафований заявник, “злочином “ за змістом цієї статті. 
При цьому ЄСПЛ взяв до уваги три критерії, викладені у справі  
Енгеля: а) класифікація злочину відповідно до внутрішнього (на-
ціонального) законодавства; б) характер правопорушення; с) ха-
рактер і ступінь суворості покарання, якого обвинувачений ризи-
кує зазнати (§ 8�)�. Перший критерій має відносну вагу і служить 

� Case of Engel and others v. Netherlands. JUDGMENT 8 June �976 (Application 
nos. 5�00/7�; 5�0�/7�; 5�0�/7�; 5�5�/7�; 5�70/7� ). – Available at : http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=00�-57�79. Також див. § �0-�� рішення ЄСПЛ у справі 

II. Проблеми мiжнародного права прав людини



�5�

лише в якості відправної точки. Якщо внутрішнє законодавство 
класифікує правопорушення як злочин, то це буде мати вирішаль-
не значення. В протилежному випадку суд не буде брати до ува-
ги національну класифікацією і розглядатиме правопорушення в 
світлі другого і / або третього критеріїв. Навіть якщо ці критерії 
були спочатку розроблені для цілей визначення застосовності  
ст. 6 КЗПЛ відповідно до його “кримінального аспекту”, вони є 
однаково відповідними для розгляду питання щодо застосування 
ст. 7 КЗПЛ�. Що стосується юридичної класифікації злочину від-
повідно до внутрішнього законодавства, ЄСПЛ зазначає, що по-
ведінка, за яку було накладено штраф на заявника формально кла-
сифікується як адміністративне, а не кримінальне правопорушення 
згідно з хорватським законодавством. Це випливає з того факту, 
що штраф, накладений на заявника був заснований на ст. ��� (�) 
Закону про митницю, а не на положеннях Кримінального кодексу; 
що такий штраф не тягне за собою судимості особи; і що його 
сума не залежить від доходу, як в кримінальному праві. Однак, 
так як класифікація злочину відповідно до внутрішнього законо-
давства має лише відносне значення, ЄСПЛ повинен додатково 
вивчити вказаний злочин в світлі другого і третього критеріїв, зга-
даних вище. Що стосується характеру злочину, про який йде мова, 
ЄСПЛ зазначає, що правопорушення, за яке був оштрафований 
заявник був визначений в Законі про митницю, тобто в законо-
давстві, яке застосовується до усього населення (до будь-кого, хто 
перетнув кордон), а не тільки до певної групи. Більш того, штраф, 
накладений на заявника, був каральним за своїм характером, ос-
кільки він не був покликаний служити в якості грошової компен-
сації за несплачених митних зборів, але в якості міри покарання  
для запобігання рецидиву. ЄСПЛ вважає ці елементи достатні-
ми для висновку про те, що встановлене митним законодавством 
адміністративне правопорушення носило кримінальний характер  

Jussila проти Фінляндії від ��.��.�006 р. (заява № 7�05�/0�) [Електронний  
ресурс]. – Режим доступу : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00�-78��5

� Див. § �� Рішення ЄСПЛ у справі Надточій проти України (заява № 7�60/0�) 
від �5.05.�008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.
gov.ua/laws/show/97�_�0� 
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і тому підпадає під дію гарантій ст. 7 КЗПЛ�. Цей висновок під-
кріплюється тим фактом, що покарання, якого заявник ризикував 
зазнати було досить суворим, і склав �00000 HRK (хорватських 
кун), слід розуміти, що фактичний штраф, накладений на заявни-
ка, має відношення, але не може зменшити важливість того, що 
спочатку було поставлено на карту�(п. 85-89).

Що стосується того, чи мало місце порушення ст. 7 КЗПЛ, 
то перш за все ЄСПЛ нагадав відповідні принципи, викладені 
у § �5�–�55, свого рішення по справі Vasiliauskas проти Лит-
ви від �0.�0.�0�5 р.� Додамо також, що положення, які є ана-
логічними за смислом, містяться й у § �85–�86 рішення ЄСПЛ 
у справі Kononov проти Латвії від �7.05.�0�0 р. Суть цих поло-
жень зводиться до того, що гарантія, закріплена у ст. 7 КЗПЛ 
як істотний елемент верховенства права, займає чільне місце у 
системі захисту КЗПЛ, і підкреслюється тим, що не дозволяєть-
ся жодне її обмеження відповідно до ст. �5 КЗПЛ під час війни 
або іншої суспільної небезпеки. Як видно з її об’єкту і мети, її 
слід тлумачити і застосовувати задля забезпечення ефективного 
захисту від свавільного кримінального переслідування, засуджен-
ня і покарання. Отже, ст. 7 не обмежується забороною ретрос-
пективного застосування кримінального закону на шкоду обвину-
ваченому: вона також втілює загалом принцип, що лише закон 
може визначити злочин і встановити покарання (nullum crimen, 
nulla poena sine lege), а також принцип, що кримінальний закон 
не повинен надто широко тлумачитись на шкоду обвинувачено-
му, наприклад, за аналогією. Отже, правопорушення повинне бути 
чітко визначене законом. Відповідно до цієї вимоги, особа повин-
на сама, а за потреби – за допомогою судової інтерпретації або 
кваліфікованої юридичної допомоги, розуміти зі слів відповідного  

� Див. § ��-�� рішення ЄСПЛ у справі Надточій проти України та § �8 рішення 
ЄСПЛ у справі Jussila проти Фінляндії.

� Див., наприклад, § ��0 рішення ЄСПЛ у справі Ezeh та Connors проти Сполученого 
Королівства від 8.06.�976 (заяви №. �9665/98 та �0086/98). [Електронний ресурс]. –  
Режим доступу : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00�-6����
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положення, які дії або бездіяльність викликають кримінальну від-
повідальність.

Кажучи про “закон”, ст. 7 КЗПЛ має на увазі те ж поняття, 
до якого КЗПЛ звертається в інших положеннях, де вжито цей 
термін, поняття, яке включає писане і неписане право, і яке від-
повідає якісним вимогам, зокрема доступності і передбачуваності. 
Зокрема стосовно передбачуваності, КЗПЛ нагадує, що хоч як би 
чітко не була написана правова норма будь-якої системи, включа-
ючи кримінальне право, завжди неминуче з’явиться елемент судо-
вого тлумачення. Будь-коли може виникнути потреба у роз’ясненні 
сумнівних моментів і пристосуванні до зміни обставин. Дійсно, у 
деяких державах-учасницях КЗПЛ прогресивний розвиток кримі-
нального права в судовій правотворчості є глибоко вкоріненою і 
невід’ємною частиною правової традиції. Статтю 7 КЗПЛ не можна 
вважати забороною поступового роз’яснення правил кримінальної 
відповідальності шляхом судового тлумачення від справи до спра-
ви за умови, що такий розвиток відповідає суті правопорушення і 
є розумно передбачуваним (Streletz, Kessler і Krenz проти Німеч-
чини [ВП], №. ��0��/96, �55��/97 і ��80�/98, § 50, ECHR �00� II; 
K.-H.W. проти Німеччини [ВП], № �7�0�/97, § 85, ECHR �00�-II 
(витяги); Jorgic проти Німеччини, № 7�6��/0�, § �0�-�09, �� лип-
ня �007 р.; і Korbely проти Угорщини [ВП], № 9�7�/0�, § 69-7�, 
�9 вересня �008 р.). Зрештою, два параграфи ст. 7 КЗПЛ поєднані 
між собою і мають інтерпретуватись узгоджено (Tess проти Латвії 
(dec.), № ��85�/0�, �� грудня �00� р.)�.

У світлі викладених принципів ЄСПЛ у справі Žaja визнав, 
що його завдання полягало в тому, щоб проаналізувати, чи був 
відповідний закон у справі заявника передбачуваним, тобто, чи дія 
заявника, в той час як вона була здійснена, складала адміністра-
тивне правопорушення, визначене достатньо точно національним 
та/або міжнародним законодавством. Під час проведення аналізу 
ЄСПЛ повинен був з’ясувати, чи міг заявник дізнатись з форму-
лювання відповідного положення – за необхідності за допомогою  
 
� Рішення ЄСПЛ у справі Kononov проти Латвії (�6�76/0�). [Електронний ре- 
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наданих юридичних консультацій – які дії або бездіяльність могли 
обумовити його відповідальність за злочин.

ЄСПЛ зазначив, що формулювання відповідного положен-
ня створювало невизначеність і двозначність, а практика націо-
нальних органів влади з тлумачення відповідного терміну була 
непослідовною в той час, коли заявник імовірно скоїв злочин.  
Непослідовному прецедентному праву бракувало необхідної точ-
ності для уникнення ризику свавілля і надання особам можли-
вості передбачити наслідки їх дій. Ніхто не повинен бути змуше-
ний робити припущення, в разі небезпеки засудження, чи була 
його або її поведінка забороненою, або зазнавати впливу надмір-
но широких меж розсуду влади, зокрема, якщо невизначеність  
могла бути розсіяна шляхом розробки законодавства в більш точ-
них термінах або за допомогою судового тлумачення. Внаслідок 
недостатньої точності заявник, навіть за допомогою отриманих 
юридичних консультацій, не мав можливості встановити відмін-
ність між дозволеною і забороненою поведінкою і, таким чином, не 
мав можливості передбачити, зі ступенем впевненості, необхідним 
відповідно до ст. 7 КЗПЛ, що в’їзд в Хорватію на його машині, 
в той час як його постійне місце проживання було в Чехії, буде 
складати правопорушення. Крім того, можливості, надані цим ор-
ганам влади для тлумачення і застосування відповідного закону, 
були занадто широкими для того, щоб забезпечити ефективний 
захист від довільного судового переслідування, засудження або  
покарання.

Разом з тим, слід ураховувати практику ЄСПЛ й під час зако-
нопроектної діяльності. Так, у справі Vukota-Bojić проти Швейцарії 
(заява № 6�8�8/�0, рішення від �8.�0.�6) ЄСПЛ констатував, що 
незаконне спостереження приватними детективами за діяльністю 
позивача у спорі зі страховою компанією становило порушення  
ст. 8 КЗПЛ�. Актуальності рішенню ЄСПЛ у цій справі надає ще й 
те, що �9.0�.�0�6 Верховною Радою України прийнято в першому  
 
 
� Case of Vukota-Bojić v. Switzerland . JUDGMENT �8 October �0�6 (Application 

no. 6�8�8/�0 ). – Available at : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00�-�67�90

II. Проблеми мiжнародного права прав людини



�57

читанні Проект Закону про приватну детективну (розшукову) 
діяльність�.

Факти. Заявник постраждала в дорожньо-транспортній при-
годі. Аварія викликала різні спори з її страховою компанією, а 
також тривалі провадження про її здатність працювати, причинно-
наслідковий зв’язок між передбачуваним ступенем її інвалідності 
та нещасним випадком і сумою допомоги, на яку вона мала право. 
Заявник пройшла ряд медичних оглядів і після її відмови пройти 
наступне медичне обстеження страхова компанія, яка діяла в ме-
жах повноважень, наданих їй державною системою страхування, 
прийняла рішення встановити над нею спостереження. Приватні 
слідчі, які отримали доручення страхової компанії, слідкували за 
її переміщеннями в чотири різні часи протягом періоду в двад-
цять три дні. Страхова компанія прагнула опиратися на докладні 
звіти спостереження під час провадження з метою оскарження 
ступеня інвалідності, про який стверджувала заявник, і точність 
медичних звітів, на які вона посилалася. Заявник скаржилася на 
те, що таємне спостереження за її повсякденною діяльністю, за-
мовлене страховою компанією, порушило її права відповідно до 
ст. 8 КЗПЛ. Зокрема, вона стверджувала про відсутність ясності 
і точності в національних законодавчих положеннях, які слугували 
правовою основою для спостереження за нею. 

Право. Стаття 8 (Право на повагу до приватного і сі-
мейного життя) КЗПЛ. Оскаржений захід спостереження був 
замовлений приватною страховою компанією. Проте компанія 
отримала від держави право для надання пільг, які виникають 
з обов’язкового медичного страхування та отримання страхових 
премій. Держава не може звільнити себе від відповідальності від-
повідно до КЗПЛ, передаючи зобов’язання приватним органам 
чи приватним особам. З урахуванням того, що страхова компанія 
виконувала схему державного страхування і в національному ре-
жимі вона вважалась державним органом, компанія повинна була  
 

� Проект Закону про приватну детективну (розшукову) діяльність [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://w�.c�.rada.gov.ua/pls/zweb�/webproc�_
�?pf�5��=57580
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розглядатися як орган державної влади і дії, вжиті нею, – по- 
винні були приписуватись державі-відповідачеві.

У наведеному рішенні ЄСПЛ, досліджуючи наявність втручан-
ня у здійснення права на повагу до приватного життя, навів свою 
попередню прецедентну практику, зокрема рішення у справах Peck 
проти Сполученого Королівства�, Perry проти Сполученого Ко-
ролівства�, Kцpke проти Німеччини�, Uzun проти Німеччини�.

Стосовно того, чи мало місце втручання в право заявника 
на повагу до приватного життя, ЄСПЛ зазначив, що за нею сис-
тематично і навмисно спостерігали і знімали професіонали, які  
діяли за дорученням страхової компанії в чотири різні періоди часу  
протягом двадцяти трьох днів. Отриманий матеріал зберігався і 
був оброблений, а отримані зображення були використані як осно-
ва для експертного висновку і, в кінцевому рахунку, для повтор- 
ного оцінювання її страхових виплат. ЄСПЛ був задоволений тим, 
що постійний характер відзнятого матеріалу і його наступне ви-
користання в страховому спорі міг розглядатися як обробка або 
збір особистих даних про заявника, що є втручанням в її особисте 
життя.

Питання, яке стояло перед ЄСПЛ, полягало в тому, чи були 
положення національного законодавства, які слугували право-
вою основою для призначення спостереження за заявником, були  
достатньо чіткими і докладними для того, щоб втручання було 
“згідним із законом”. У зв’язку з цим ЄСПЛ зазначив, що нез-
важаючи на те, що відповідні положення національного законо-
давства ні прямо включали, ні навіть припускали запис зображень 
або відео серед слідчих заходів, які могли розгортатись страхо-
вими компаніями, Федеральний суд Швейцарії дійшов висновку,  
 

� Див.: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00�-��5��6
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що положення охоплювали спостереження за обставин, схожих з 
обставинами справи заявника. Під час розгляду питання стосовно 
того, чи мало національне законодавство відповідні та ефективні 
гарантії проти зловживань, ЄСПЛ зазначив, що воно не вказу-
вало будь-яких процедур, яких необхідно дотримуватися для от-
римання дозволу або нагляду за здійсненням секретних заходів 
спостереження в певному контексті страхових спорів. Крім того, 
у відповідних правових положеннях не були вказані процедури, 
яких необхідно дотримуватися для зберігання, доступу, вивчення, 
використання, передачі або знищення даних, отриманих за допо-
могою секретних заходів спостереження. Таким чином залишалось 
незрозумілим питання стосовно того, де і як довго міг зберігатись 
звіт, який містить кадри і фотографії заявника, хто міг мати доступ 
до нього, і чи мав заявник будь-які правові засоби оскарження об-
робки звіту. ЄСПЛ визнав, що спостереження в цій справі повин-
не було розглядатись як таке, яке менше втручається в приватне 
життя особи, ніж, наприклад, прослуховування телефонних роз-
мов; проте це спостереження повинне було відповідати загальним 
принципам захисту від свавільного втручання в права ст. 8 КЗПЛ. 
На цих підставах і незважаючи на можливе незначне втручання в  
права ст. 8 КЗПЛ заявника, ЄСПЛ не вважає, що національне за-
конодавство достатньо чітко вказувало сферу і спосіб здійснення  
повноважень страхових компаній, які діють як державні органи, в 
сфері страхових спорів для проведення прихованого спостережен-
ня за застрахованими особами. Зокрема воно не встановлювало 
достатні гарантії проти зловживань (див. п. 69-77). Тому втручан-
ня в права заявника відповідно до ст. 8 КЗПЛ було невідповідним 
закону. Отже, ЄСПЛ дійшов висновку шістьма голосами проти 
одного про порушення згадуваної статті КЗПЛ.

ЄСПЛ також одноголосно постановив, що використання в про-
вадженні у справі заявника таємно зібраного матеріалу не супере-
чило вимогам справедливості, гарантованих ст. 6 § � КЗПЛ�.

� Також див. рішення ЄСПЛ у справі De La Flor Cabrera проти Iспанії від  
�7.05.�0�� р. (заява № �076�/09) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00�-���6��

О.М. Дроздов
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Підсумовуючи викладене, очевидним є те, що, як зазначив 
професор М.В. Буроменський, Конвенція є за своїм змістом особ-
ливим міжнародним договором. Здатність її виконувати пов’язана 
не лише з умінням прочитати статті цього важливого документа. 
Конвенцію неможливо виконувати, не перейнявшись її духом і не 
сприйнявши такі визначальні світоглядні цінності, як демократія, 
верховенство права, права людини�.

� Буроменський М. Есе про Європейський кодекс свободи й демократії /  
М. Буроменський // Проблеми законності. – �0�0. – № ���. – С. ��.
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�.�. деякi Питання Бiоетики 
    В ПрактиЦi ЄВроПеЙського суду 
    з ПраВ ЛЮдини

    М.О. Медведєва*�

Діапазон питань, якими опікується біоетика, є доволі широ-
ким. Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ або Суд) 
виносить рішення у справах, що стосуються найрізноманітніших 
аспектів буття людини. Біоетика і право постійно взаємодіють: 
біоетика вивчає морально-етичні проблеми, пов’язані з розвитком 
біомедичних наук, зокрема медицини і генетики, та їх впливом на 
суспільство і право, а право намагається знайти оптимальні мо-
делі вирішення біоетичних проблем. Ми обрали для досліджен-
ня лише спектр тих питань біоетики, що стосуються початку та 
кінця життя людини (штучне запліднення, аборт, сурогатне мате-
ринство, ефтаназія), оскільки, на нашу думку, вони є ключовими 
для розуміння сутності людини, її прав та механізмів їх захисту.  
Практика ЄСПЛ у цій сфері становить особливий інтерес для Ук-
раїни з огляду на членство нашої держави у Раді Європи та участь 
в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод  
�950 р. (далі – Конвенція).

Проаналізувавши деякі рішення ЄСПЛ з означених питань, ми 
прийшли до таких висновків: �) у цих справах Суд більше застосо-
вував ст. 8, аніж ст. � Конвенції; �) свобода розсуду держав у пи-
таннях біоетики визнавалась Судом широкою; �) констатувалась 
відсутність “Європейського консенсусу” з таких питань, як аборт, 
сурогатне материнство, ефтаназія та штучне запліднення; �) Суд 
визнавав, що зазначені практики породжують складні морально-
етичні питання на тлі досягнень науки та медицини, що розвива-

*� Медведєва Марина Олександрівна, доктор юридичних наук, доцент, професор 
кафедри міжнародного права Iнституту міжнародних відносин Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка.
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ються швидкими темпами; 5) часто в цих справах Суд не визнавав 
порушень істотних (матеріальних) зобов’язань положень ст. 8 Кон-
венції державою, натомість визнанавав порушення її процедурних 
зобов’язань в частині відсутності чіткої регламентуючої процеду-
ри доступу чи відмови від доступу до певної практики (ефтана-
зії, аборту тощо); 6) в деяких проаналізованих справах, особливо 
стосовно штучного запліднення, Суд звертався до Конвенції про 
захист прав і гідності людини у зв’язку із застосуванням досягнень 
біології та медицини �997 р. (далі – Конвенція Ов’єдо). 

Питання ефтаназії� поставали в таких справах, як Pretty 
v. the United Kingdom (�00�), Haas v. Switzerland (�0��), Koch v. 
Germany (�0��), Alda Gross v. Switzerland (�0��), Lambert and 
others v. France (�0�5). В рішеннях у цих справах ЄСПЛ розтлу- 
мачив “приватне життя” в сенсі ст. 8 Конвенції як таке, що вклю-
чає право на автономію та особистий розвиток�. У рішенні в 
справі Pretty v. the United Kingdom Суд визначив, що “позивачу 
у цій справі право перешкоджає здійснити вибір з метою уникнен-
ня того, що вона вважає негідним та тривожним завершенням її  
життя”, тобто визнав, що відмова Великої Британії задовольнити 
прохання позивачки не переслідувати її чоловіка у разі надання ним 
допомоги у припиненні її життя, що визнавалось кримінально кар-
ним діянням за законодавством цієї держави, становило втручання 
у здійснення нею права на приватне життя в сенсі п. � ст. 8�.  
Однак Суд вирішив, що втручання в даному випадку може вва-
жатись виправданим і необхідним в демократичному суспільстві з 
метою захисту прав інших, отже, не знайшов порушень ст. 8. Що 
стосувалось аналізу порушення ст. � Конвенції, Суд зазначив, що 
він “не переконаний в тому, що право на життя, гарантоване в  
 
� Під ефтаназією ми будемо розуміти всі її форми (активну та пасивну) та назви 

(ефтаназія та допомога у самогубстві).
� Observations relating to third party intervention, submitted to the Second Section 

of the European Court of Human Rights in the case of Alda Gross v. Switzerland 
Application No. 678�0/�0 by the European Centre for Law and Justice. – Available 
at : http://media.aclj.org/eclj/alda-gross-v-switzerland.pdf

� Case of Pretty v. the United Kingdom, Judgment of the European Court of Human 
Rights of �9 July �007. – Para. 67.
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ст. �, може тлумачитись як таке, що включає негативний аспект … 
Стаття � не може … тлумачитись як така, що передбачає право на 
смерть … жодного права на смерть … не може виводитись зі ст. �  
Конвенції”�, і не визнав порушень відповідної статті. Відносно виз-
начення свободи розсуду держави Суд установив відмінність між 
обґрунтуванням звуження свободи розсуду у справах, що стосу-
вались сфери статевого життя особи, та обґрунтуванням широкої 
свободи розсуду в обставинах даної справи. 

В рішенні у справі Haas v. Switzerland Суд розширив розуміння  
приватного життя в контексті застосування статті 8 до ефтаназії: 
“Суд вважає, що право індивіда вирішувати, за допомогою яких 
засобів та в який момент його чи її життя припиниться, за умови, 
що він чи вона здатні вільно прийняти рішення з цього питання 
та діють відповідно, є одним із аспектів права на повагу до при-
ватного життя у розуміння ст. 8 Конвенції”�. Уряд базував свої 
аргументи, зокрема, на тому, що в дійсності інколи надто складно 
встановити вільне волевиявлення і визначити істинні наміри лю-
дини, що просить про допомогу у самогубстві�. Суд визнав від-
сутність консенсусу в Європі відносно права особи вирішувати, 
як і коли її життя буде припинено, у зв’язку з чим констатував 
широку свободу розсуду держав у цьому питанні�, і в результаті 
не знайшов порушенння ст. 8. Таким чином, Суд визначив дві  
умови правомірності ефтаназії згідно з Конвенцією: вільне прий-
няття рішення особою та її здатність діяти відповідно.

У рішенні в справі Koch v. Germany Суд визнав право пози-
вача – чоловіка жінки, яка прагнула завершити своє життя че-
рез тяжку хворобу, представляти її в Суді та визнав, що відмова 
національних судів розглянути скаргу позивача по-суті поруши-
ла його право згідно за ст. 8; при цьому не визнав порушення 
цієї статті відносно самої жінки. Таким чином, незважаючи на те,  
� Case of Pretty v. the United Kingdom, Judgment of the European Court of Human 

Rights of �9 July �007. – Paras. �9-�0.
� Case of Haas v. Switzerland, Judgment of the European Court of Human Rights 

of �0 January �0��. – Para. 5�.
� Ibid. – Paras. �7-�8.
� Ibid. – Para. 55.

М.О. Медведєва
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що зазначена форма ефтаназії була заборонена законодавством  
Німеччини, а сам Суд визнав широкою свободу розсуду держави  
в питанні її легалізації чи заборони, ЄСПЛ все-таки знайшов по-
рушення ст. 8 з процедурних питань, але відмовився аналізувати 
порушення права заявника на доступ до суду, закріплене в ст. 6 
Конвенції�.

В рішенні у справі Alda Gross v. Switzerland від �0�� р. (до 
його перегляду Великою Палатою і винесення рішення про непри-
йнятність скарги у зв’язку зі зловживанням правами позивачкою, 
яка на момент отримання скарги Судом застосувала ефтаназію) 
Суд визнав порушення ст. 8 Конвенції в частині відсутності чітко-
го та зрозумілого правового керівництва, яке б описувало ситуа-
ції, за яких особа мала б право припинити власне життя шляхом 
звернення за летальною дозою відповідних медикаментів. Право 
Швейцарії, передбачивши таку можливість, водночас не забезпе-
чило ясності щодо обсягу зазначеного права�.

Справа Lambert and others v. France стосувалась прийняття 
рішення близькими родичами відносно припинення чи продовжен-
ня життя пана Ламберта, який опинився у вегетативному стані 
після аварії, в контексті ст. � Конвенції. Суд нагадав, що “перше 
речення ст. �, яка характеризується як одне із найбільш фунда-
ментальних положень Конвенції та уособлює одну з базових цін-
ностей демократичного суспільства …, уповноважує держави не 
лише утримуватись від “умисного” позбавлення життя (негативні 
зобов’язання), але також уживати кроків для охорони життя всіх, 
хто знаходиться під їх юрисдикцією (позитивні зобов’язання)”�. 
Зазначену справу Суд розглянув на предмет дотримання державою 
своїх позитивних зобов’язань і підкреслив, що вона стосується не 
ефтаназії, а відключення життєвопідтримуючих пристроїв. В кон-
тексті позитивних зобов’язань, коли Суд має справу зі складними 

� Case of Koch v. Germany, Judgment of the European Court of Human Rights of 
�9 July �0��. 

� Case of Alda Gross v. Switzerland, Judgment of the European Court of Human 
Rights of �� May �0��. – Paras. 67, 69.

� Case of Lambert and others v. France, Judgment of the European Court of Human 
Rights of 5 June �0�5. – Para. ��7.
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науковими, правовими та етичними питаннями, особливо, які стосу-
ються початку й кінця життя, і за відсутності консенсусу між дер-
жавами-членами Суд визнає, що вони мають певну свободу розсуду 
в цих питаннях, а в питанні ефтаназії визнав таку свободу розсуду 
значною�. В питанні підтримки чи відключення життєвопідтримую-
чих пристроїв серед держав, на думку Суду, також не спостерігаєть-
ся консенсус, проте існує консенсус щодо виключної ваги бажань 
пацієнта в процесі ухвалення рішення�. Свобода розсуду надається 
державам також відносно засобів установлення балансу між захис-
том права пацієнтів на життя і захистом їх права на повагу до при-
ватного життя та їх персональної автономії, хоча ця свобода роз-
суду не є необмеженою�. Суд не знайшов порушення ст. � з боку 
влади Франції, яка дозволила застосовувати процедуру відключення 
життєвопідтримуючих пристроїв законодавчо, що не може вважати-
ся умисним позбавленням життя в сенсі цієї статті. 

У ході вирішення таких справ, як Vo v. France (�00�), Tysiąc v. 
Poland (�007), A, B and C v. Ireland (�0�0), R. R. v. Poland (�0��),  
P. and S. v. Poland (�0��) тощо, Європейський суд з прав людини 
не надав чіткого роз’яснення стосовно того, чи має ненароджена 
дитина (плід) право на життя в сенсі ст. � Конвенції �950 р., од-
нозначно не гарантував право на аборт, хоча і засвідчив підтрим-
ку національним законам, які дозволяють добровільний аборт на 
ранніх стадіях, що зайвий раз підтверджує суперечливість цього 
питання та відсутність єдиної чіткої правової позиції щодо нього. 

У справі Vo v. France заявниця скаржилась на відмову влади 
Франції кримінально покарати ненавмисне вбивство ненародже-
ної дитини, посилаючись на порушення ст. �. Однак Суд не знай-
шов порушень цієї статті, зазначивши, що “ненароджена дитина 
не може вважатися “особою”, яка знаходиться під безпосереднім 
захистом ст. � Конвенції, і якщо ненародженому надати “право”  
 

� Case of Lambert and others v. France, Judgment of the European Court of Human 
Rights of 5 June �0�5. – Para. ��5.

� Ibid. – Para. ��7.
� Ibid. – Para. ��8.

М.О. Медведєва
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на “життя”, це … обмежить права та інтереси матері”�, “увага 
приділяється різноманіттю поглядів на початок людського життя, 
правових культур та стандартів захисту”�, “людський ембріон/за-
родок належить до людської раси … та вимагає захисту в ім’я 
людської гідності”�, та врешті-решт визнав, що “не є бажаним, ані 
навіть можливим … надати відповідь на питання, чи є ненароджена 
дитина особою для цілей ст. � Конвенції”�.

В рішенні у справі Tysiąc v. Poland Суд не визнав порушень ст. 
�, натомість визнав порушення ст. 8 Конвенції. Суд зазначив, що 
“законодавство, яке регулює припинення вагітності, зачіпає сферу 
приватного життя, оскільки щойно жінка стає вагітною, її при-
ватне життя стає тісно пов’язаним з плодом, що розвивається”5. 
За висновком Суду, процедурні зобов’язання ст. 8 вимагають від 
Польщі забезпечити зрозумілі правові рамки, які б урегульову-
вали спори між вагітною жінкою та лікарями стосовно необхід-
ності припинення вагітності у випадках загрози здоров’ю жінки6.  
Таким чином, Суд не знайшов порушень істотних зобов’язань з  
боку Польщі, натомість визнав порушення процедурних зобов’язань 
ст. 8 Конвенції.

Заявницями у справі A, B and C v. Ireland були три жінки, що 
проживали в Iрландії, проте поїхали до Сполученого Королівства з 
метою переривання небажаної вагітності, оскільки за законодавс-
твом Iрландії вони цього зробити не могли: Конституція Iрландії 
визнає право на життя ненародженої дитини, хоча із застережен-
ням про врахування права на життя матері. Всі три заявниці по-
силались на ст. � Конвенції, третя – також на ст. �, а перша і  
друга – також на ст. 8. Суд відхилив скарги на підставі ст. �,  

� Case of Vo v. France, Judgment of the European Court of Human Rights of  
8 July �00�. – Para. 80.

� Ibid. – Para. 8�.
� Ibid. – Para. 8�.
� Ibid. – Para. 85.
5 Case of Tysiąc v. Poland, Judgment of the European Court of Human Rights of �� 

September �007. – para. �06.
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вирішивши, що фізіологічний та психологічний тягар, який понес-
ли заявниці, виявився недостатньо серйозним, щоб бути оціне-
ним як нелюдське та принизливе поводження в сенсі ст. ��. Хоча 
Суд визнав порушення ст. 8 відносно першої та другої заявниці, 
оцінивши заборону на переривання вагітності з метою охорони 
здоров’я та благополуччя як втручання у приватне життя, однак 
визнав, що держави у цій сфері мають широку свободу розсуду. 
Оскільки держава дотрималась балансу між правами цих заявни-
ць та правами ненароджених дітей (що було визнано Судом од-
ним із аспектів законної мети – охорони суспільної моралі), надав-
ши їм можливість подорожувати в інші держави для здійснення  
процедури переривання вагітності�, ст. 8 Конвенції не була по-
рушена. ЄСПЛ визнав, що “неможливо віднайти в правових та 
соціальних порядках Договірних Сторін уніфіковану Європейську 
концепцію моралі, включаючи погляди на питання, коли починаєть-
ся життя”�. Відносно третьої заявниці Суд знайшов порушення  
ст. 8, оскільки “держава не дотрималась позитивних зобов’язань 
забезпечити … ефективну повагу до приватного життя через від-
сутність будь-якого імплементуючого законодавства або регулюю-
чого режиму, які б передбачили доступну та ефективну процедуру, 
за допомогою якої третя заявниця могла б визначити, чи підпадає 
вона під дозвіл робити аборт в Iрландії згідно зі ст. �0.�.� Конс-
титуції”�.

У справі R.R. v. Poland Суд знайшов порушення ст. � і 8  
Конвенції. Заявниця та лікарі підозрювали про серйозну генетич-
ну ваду розвитку плоду, однак лікарі не проводили тестування,  
допоки не пройшов період, за якого дозволялося робити аборт. 
Це перше рішення з питань репрродуктивних прав, де Суд  
констатував порушення ст. �. Відносно неї було зазначено, що  

� Проблемы биоэтики в свете судебной практики Европейского Суда по правам 
человека: Отчет о проведении исследования / Совет Европы ; Европейский суд 
по правам человека, �0��. – С. ��–��.

� Case of A, B and C v. Ireland, Judgment of the European Court of Human Rights 
of �6 December �0�0. – Paras. ��6, ��7, ���, ���.

� Ibid. – Para. ���.
� Ibid. – Para. �67.
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заявниця була принижена медичними працівниками, страждала 
до та після отримання результатів генетичного тестування, а су-
ворість її страждань підпадає під пороговий рівень застосування 
ст. �. Відносно ст. 8 Суд зробив висновок, що держава не виконала 
своїх позитивних зобов’язань за цією статтею, оскільки не пере-
дбачила чітких правових процедур доступу до генетичного тесту-
вання та штучного переривання вагітності�.

У справі P. and S. v. Poland ЄСПЛ зробив висновок про част-
кове порушення ст. 8. Суд визнав, що хоча “ст. 8 не може тлума-
читись як така, що закріплює право на аборт”� та “природа права 
вирішувати про переривання вагітності не є абсолютною”�, але 
зазначив, що “існує консенсус поміж значної більшості держав-
членів Ради Європи відносно дозволу на здійснення абортів” та 
що “більшість Договірних Сторін вирішила у своєму законодавс-
тві питання конфлікту прав зародка і матері на користь більшого 
доступу до абортів”�.

Питання штучного запліднення  та правового статусу  
ембріону in vitro5 піднімались ЄСПЛ у таких справах, як Evans 
v. the United Kingdom (�007), S. H. and others v. Austria (�0��), 
Parillo v. Italy (�0�5). У справі Evans v. the United Kingdom заяв-
ниця скаржилась на порушення, зокрема ст. � і 8 в результаті від-
кликання її партнером згоди на процедуру штучного запліднення та 
його вимогу зруйнувати створені раніше ембріони, що відповідало 
законодавству Сполученого Королівства, але зумовлювало немож-
ливість заявниці мати власних біологічних дітей в майбутньому. 
Стосовно ст. � Суд зробив такий висновок: оскільки “відсутній 
Європейський консенсус щодо наукового та правового визначення 

� Summaries of Jurisprudence: Health and Reproductive Rights / сompiled by Liliana 
Tojo; Center for Justice and International Law – CEJIL, �0��. – Р. ���-���.

� Case of P. and S. v. Poland, Judgment of the European Court of Human Rights of 
�0 January �0��. – Para. 96.

� Ibid. – Para. 98.
� Ibid. – Para. 97.
5 Ембріони, створені в результаті процедури штучного (екстракорпорального)  

запліднення.
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початку життя”�, це питання знаходиться в межах свободи розсуду  
держав; оскільки згідно з англійським законодавством ембріон 
не має незалежних прав та інтересів і не може претендувати на 
право на життя за ст. �, то і ембріони, створені штучним шля-
хом заявницею та її партнером, так само не мають права на жит-
тя, отже, держава не порушила вимоги ст. � Конвенції�. Відносно  
ст. 8 Суд визнав широкою свободу розсуду держави в складних 
морально-етичних питаннях штучного запліднення�, у тому числі в 
питанні надання та відкликання згоди на імплантацію створених 
ембріонів з боку обох партнерів чи подружжя. Суд “не вважає, 
що праву заявниці прийняти рішення стати генетичною матір’ю у 
цій справі повинна надаватися перевага по відношенню до права 
Дж. на прийняття рішення не мати генетично пов’язаної з нею ди- 
тини”�. Отже, у зв’язку з тим, що відсутній Європейський кон-
сенсус в цих питаннях, а відповідні положення національного зако-
нодавства були чіткими та доведеними до відома заявниці й вста-
новили справедливий баланс між конкуруючими інтересами, ст. 8 
не було порушено державою. 

У справі S.H. and others v. Austria дві одружені пари не мог-
ли зачати дітей природним шляхом і прагнули застосувати методи 
штучного запліднення, заборонені національним законодавством – 
використати донорські гамети5. Позивачі скаржились на порушен-
ня ст. 8 і �� Конвенції. Суд визнав, що “право пари зачати дитину 
та використати методи штучного запліднення … також захищаєть-
ся ст. 8”6, однак установив, що заходи Австрії були визначені  
законодавством, переслідували законну мету (захист здоров’я, мо-
ралі та прав і свобод інших), були необхідними в демократичному  

� Case of Evans v. the United Kingdom, Judgment of the European Court of Human 
Rights of �0 April �007. – Para. 5�.

� Ibid. – Para. 56.
� Ibid. – Para. 8�.
� Ibid. – Para. 90.
5 Людські статеві клітини.
6 Case of S.H. and others v. Austria, Judgment of the European Court of Human 
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суспільстві, а Австрія не перевищила межі свободу розсуду�.  
Разом з тим, Суд порекомендував Австрії здійснити ретельну оцін-
ку свого законодавства про штучне запліднення з огляду на дина-
мічний розвиток науки у цій сфері.

У справі Parillo v. Italy, на відміну від справи Evans v. the 
United Kingdom, заявниця, навпаки, вирішила відмовитись від  
вагітності шляхом імплантації штучно створених ембріонів у 
зв’язку зі смертю свого партнера та передати їх для наукових 
досліджень, спрямованих на боротьбу із невиліковними хвороба-
ми. Законодавство Iталії забороняє будь-які наукові досліджен-
ня та експерименти на людських ембріонах, за що передбачене 
кримінальне покарання. Заявниця стверджувала про порушення її 
прав за ст. 8 Конвенції та статтею � Протоколу № � до неї. Суд  
визнав скаргу прийнятною відносно ст. 8, оскільки прийняв до 
уваги “зв’язок між особою, що пройшла процедуру запліднення 
in vitro, та зачатими таким чином ембріонами”�, які містять ге-
нетичний матеріал особи і становлять невід’ємну частину її гене-
тичного матеріалу та біологічної ідентичності, а також встановив, 
що здатність позивачки здійснювати усвідомлений вибір відносно 
долі її ембріонів стосується інтимних аспектів її особистого життя 
та права на самовизначення�. Однак ЄСПЛ зробив висновок, що 
ця справа не стосується майбутнього батьківства, тому рішення 
заявниці пожертвувати ембріони для досліджень не стосується 
особливо важливого аспекту її існування та ідентичності й не є 
тими правами, які вимагають захисту ст. 8�. Суд визнав відсутність 
Європейського консенсусу в питанні донації ембріонів та широкі 
межі свободи розсуду держави. Суд не був переконаний, що помер-
лий партнер заявниці зробив би такий само вибір з пожертвуван-
ня ембріонів, та прийшов до висновку, що межі свободи розсуду  
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не були перевищені державою. Відносно ст. � Протоколу № � Суд 
зазначив, що, зважаючи на “економічну та майнову сферу засто-
сування цієї статті, людські ембріони не можуть бути зведені до 
значення “власності” в контексті цього положення”�.

Справи про сурогатне материнство, так чи інакше, пов’язані 
з процедурою штучного запліднення, але рішення в таких справах, 
як Mennesson v. France (�0��), Labassee v. France (�0��) Paradiso 
and Campanelli v. Italy (�0�7), Foulon and Bouvet v. France (�0�6) 
стосувались випадків, коли дитина вже була народжена сурогат-
ною матір’ю на порушення заборон національного законодавства 
на застосування такої процедури.

Справи Mennesson v. France та Labassee v. France стосувались 
відмови Франції надати правове визнання відносин батьківства від-
носно дітей, народжених за допомогою сурогатного материнства в 
США (діти мали генетичний зв’язок з батьками обох пар). В обох 
справах Суд не визнав порушення ст. 8 в частині поваги до сімей-
ного життя відносно позивачів, однак визнав порушення цієї стат-
ті відносно самих дітей в частині поваги до їх приватного життя. 
Франція була визнана винною у порушенні ст. 8 Конвенції в ре-
зультаті відмови внести американські свідоцтва про народження у 
відповідний реєстр. Суд визнав широкою свободу розсуду держави 
в питаннях регулювання сурогатного материнства та наслідків для 
встановлення батьківства в результаті застосування процедури 
за кордоном, не поставив під сумнів право Франції заборонити 
цю процедуру, однак проаналізував наслідки такої заборони в ре-
зультаті невизнання національним законодавством права дитини, 
народженої внаслідок транскордонного комерційного сурогатного 
материнства, на встановлення власної ідентичності, через що сво-
бода розсуду держави Судом була зменшена�. 

В рішенні у справі Paradiso and Campanelli v. Italy �0�5 р. 
ЄСПЛ визнав порушення права заявників (а не дитини, як ви-
магали скаржники) згідно зі ст. 8 Конвенції. Обставини справи 

� Case of Parillo v. Italy, Judgment of the European Court of Human Rights of  
�7 August �0�5. – Para. ��5.

� Case of Mennesson v. France, Judgment of the European Court of Human Rights 
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стосувались народження сурогатною матір’ю – громадянкою Росії 
дитини для подружжя – громадян Iталії в порушення заборони 
національного законодавства на застосування цієї процедури; при 
цьому між позивачами і дитиною не існувало генетичного зв’язку. 
Народжену дитину було забрано від пари та поміщено до органів 
соціальної опіки з подальшим усиновленням іншими особами.  
В �0�5 році Суд визнав існування сімейного життя de facto між по-
зивачами та дитиною, а також прийшов до висновку, що дії влади 
(в частині переміщення дитини до органів опіки) становили втру-
чання у таке життя у порушення ст. 8. Однак у �0�7 р. Велика Па-
лата Суду ухвалила протилежне рішення. Суд прийшов до виснов-
ку, що через відсутність будь-якого біологічного зв’язку між дити-
ною та запланованими батьками, короткий проміжок часу, протя-
гом якого тривали відносини з дитиною, непевність цих відносин з 
правової точки зору, сімейного життя в обставинах цієї справи не 
існувало�. Хоча Суд встановив, що заходи Iталії становили втру-
чання в приватне життя заявників за статтею 8, однак вирішив, 
що вони були передбачені законом, переслідували законну мету 
(попередження заворушень, захист прав та свобод інших осіб,  
зокрема жінок та дітей), необхідними в демократичному суспіль-
стві та пропорційними�. Суд ще раз підтвердив, що в таких делі-
катних з точки зору етики питаннях, як усиновлення, опіка, медич-
ні допоміжні репродуктивні технології та сурогатне материнство, 
держави мають широку свободу розсуду�. Суд прийшов до вис-
новку, що в цій справі інтереси публічної політики переважають 
індивідуальний інтерес заявників стати батьками і мати дитину. 

Справи Foulon and Bouvet v. France� стосувались народження 
дітей методом сурогатного материнства в Iндії та відмови Франції 
зареєструвати свідоцтва про народження дітей. Суд, як і у справах 
Mennesson v. France та Labassee v. France, не визнав порушення  
 
� Case of Paradiso and Campanelli v. Italy, Judgment of the European Court of 
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ст. 8 в частині поваги до сімейного життя відносно батьків-пози-
вачів, однак визнав порушення цієї статті відносно самих дітей в 
частині поваги до їх приватного життя.

Коментарі та висновки. Питання, порушені в проаналізова-
них нами справах ЄСПЛ у сфері переривання вагітності, штучно-
го запліднення, сурогатного материнства та ефтаназії, є складними 
з точки зору моралі, етики, соціопсихології, медицини, генетики, 
релігії тощо. Біоетика, яка ними опікується, також не має однознач-
них відповідей на всі запитання. Саме через це сьогодні міжнарод-
но-правові акти просто оминають зазначені проблеми, залишаючи їх 
вирішення в компетенції національних законодавчих та судових ор-
ганів. У зв’язку з неможливістю вирішити всі конфлікти інтересів, 
що виникають на ґрунті біоетичних питань, справи з національних 
судів “мігрують” до Європейського суду з прав людини, який пос-
тає перед викликом надати об’єктивне тлумачення обставинам цих 
справ та винести неупереджене справедливе рішення. 

ЄСПЛ неодноразово стверджував, що не існує єдиної уніфі-
кованої концепції моралі в Європі, тому і визнавав широкою сво-
боду розсуду держав у відповідних питаннях. Під час вирішення 
зазначених вище справ Суд намагався визначити, чи були заходи 
держави порушенням її позитивних або негативних зобов’язань за 
Конвенцією; чи були ці заходи передбачені законом та необхідни-
ми в демократичному суспільстві, в тому числі в інтересах громад-
ського порядку, охорони здоров’я чи моралі, для захисту прав і 
свобод інших осіб; чи дотрималась держава балансу інтересів і чи 
не перейшла межі свободи розсуду в кожному окремому випадку. 
При цьому Суд приділяв належну увагу різним правам та інтере-
сам: з одного боку, індивідуальним правам, інтересам та свободам, 
з іншого, – інтересам держави та суспільства.

Тим не менше, саме рішення ЄСПЛ з питань початку і кінця 
життя були гостро розкритиковані в літературі та ЗМI. Спробуємо 
підсумувати головні аргументи критиків та коментарі експертів. 

У справах про ефтаназію критика зводиться до такого: �) про-
слідковується тенденція надання переваги Європейським судом з 
прав людини індивідувальній автономії особи вирішувати про ме-
тоди і час власної смерті над позитивним зобов’язанням держави 
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охороняти життя і, відповідно, цінністю людського життя та ін-
тересом суспільства у його всебічній охороні; �) визнання Судом 
“права індивіда вирішувати, за допомогою яких засобів та в який 
момент його чи її життя припиниться” одним із аспектів права 
на повагу до приватного життя в сенсі ст. 8 містить в собі загро-
зи для здатності держави самостійно вирішувати на законодавчо-
му рівні питання біоетики загалом та питання ефтаназії зокрема;  
�) поміщення ефтаназії під парасольку права на приватне життя 
загрожує численними зловживаннями і применшує необхідність 
державної підтримки методів палліативної допомоги; �) ст. � Кон-
венції передбачає виключний перелік випадків, коли абсолютна 
заборона на позбавлення життя людини не діє, і ефтаназії, чи до-
помоги у самогубстві, він не містить; 5) шляхом визнання пору-
шень ст. 8 з процедурних питань Суд наближається до визнання 
матеріального права на смерть та позитивних зобов’язань держави 
з його забезпечення; 6) Суд поступово змінює парадигму Конвен-
ції, визнаючи пріоритетним “право на якість життя” за ст. 8 над 
“правом на життя” за ст. �, а також порушує принцип субсидіар-
ності; 7) у деяких справах (Lambert and others v. France) особливо 
гостро постає питання про процедуру визначення волі пацієнта, 
який знаходиться у стані, що не дозволяє це зробити з найбільшим 
ступенем вірогідності; 8) Суд констатував відсутність “Європейсь-
кого консенсусу” в питанні легалізації ефтаназії, проте на момент 
розгляду зазначених справ схвально до цієї практики на законо-
давчому рівні відносились лише �–5 держав: іншими словами, Суд 
мав би констатувати радше існування консенсусу щодо заборони 
ефтаназії на загальноєвропейському рівні�.

У справах про штучне переривання вагітності критика та ко-
ментарі зводяться до такого: �) ЄСПЛ дійшов висновків, що не 
існує “права на аборт”; �) сама по собі законодавча заборона  
державою абортів на певних виправданих підставах не порушує 

� Gross v. Switzerland: The ECHR and assissted suicide / Alliance Defending Freedom. –  
Available at : http://www.profesionalesetica.org/wp-content/uploads/�0��/05/Gross-v-
Switzerland-case-summary.pdf; Puppinck G. The right to assisted suicide in the case 
law of the European Court of Human Rights / G. Puppinck and C. De la Hougue // 
The International Journal of Human Rights. – �0��. – Vol. �8. – No. 7. – P. 7�5-755. 
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Конвенцію; �) зародок людини повністю не виключається зі сфери  
дії Конвенції �950 р.; �) Суд визнав необхідність балансування 
різних інтересів, наприклад, ненародженої дитини, матері, бабусі, 
батька, суспільства, лікарів тощо, що мають братися до уваги при 
здійсненні оцінювання балансу інтересів; 5) Суду поки що не до-
водилось вирішувати справи, де б оскаржувалась законодавча за-
борона штучного переривання вагітності за бажанням жінки без 
чітких медичних чи інших показань, оскільки більшість справ сто-
сувались крайніх випадків переривання вагітності за медичними 
показаннями, інакше Суду довелося б опинитися в досить незруч-
ній ситуації оцінки ваги й балансу інтересів ненародженої дитини 
та бажання матері її позбутися, особливо в умовах, коли на сьо-
годнішній день доступні наукові дані, які свідчать про емоції не-
народженої дитини на досить ранній стадіях внутрішньоутробного 
розвитку; 6) Суд виводить зі ст. 8 Конвенції “право вирішувати 
питання переривання вагітності” та “право на доступ до законного 
аборту”, що є дещо розширеним тлумаченням змісту права, за-
кріпленого у цій статті, оскільки будь-яке бажання та можливості 
індивіда не можуть бути автоматично визнані правами, гарантова-
ними міжнародним договором; 7) більше того, можна говорити про 
порушення права жінки на соціальне та економічне забезпечення 
з боку держави у випадку її звернення до дозволеної процедури 
штучного переривання вагітності за соціально-економічними по-
казниками�.

У справах про штучне запліднення критика та коментарі зво-
дяться до такого: �) при аналізі порушень ст. � Суд спирався на 
національне законодавство держав, проти яких заявники ініцію-
вали справи, та однозначно визнавав, що ембріон in vitro не має 
права на життя; на противагу цьому, в справах про штучне пере-
ривання вагітності Суд визнавав, що людський зародок належить 
до людської раси та вимагає захисту в ім’я людської гідності, отже, 

� Puppinck G. Abortion in European law: Human rights, social rights and new 
cultural trend / G. Puppinck // Ave Maria International Law Journal. – �0�5. –  
Vol. �. – No. �. – P. �9-��; Puppinck G. Abortion and the European Convention 
on Human Rights / G. Puppinck // Irish Journal of Legal Studies. – �0��. –  
Vol. �. – No. �. – P. ���–�9�.
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Суд в рішенні у справі Evans v. the United Kingdom в своїх суд-
женнях провів різницю в правовому статусі ембріонів in vitro та 
in utero�, однак проведення такої різниці не є виправданим, ос-
кільки за належних умов штучно створені людські ембріони здатні 
розвитися в повноцінну людську особу, а “спосіб створення” лю-
дини не має впливати на визнання її цінності та права на захист;  
�) у справі Parillo v. Italy Суду не довелось оцінювати право на 
життя ембріонів в сенсі ст. �, натомість ЄСПЛ встановив зв’язок 
між штучно створеними людськими ембріонами та правом на пова-
гу особистого і приватного життя особи, а також, хоча і не визнав 
право власності на них, але ствердив право індивіда на здійснен-
ня усвідомленого вибору відносно майбутньої долі його ембріонів;  
�) у справі Parillo v. Italy Суд визнав прийнятною скаргу за ст. 8, 
незважаючи на заперечення уряду про неможливість вирішення 
питання донації ембріонів in vitro в межах права на повагу до при-
ватного життя, оскільки законодавство Iталії гарантує практично 
однаковий захист права на життя ембріонам, зачатим природним 
шляхом та створеним штучним шляхом�.

У справах про сурогатне материнство критика та коментарі 
зводяться до такого: �) рішення органів Iталії забрати дитину із 
сім’ї в справі Paradiso and Campanelli v. Italy чи відмова Франції у 
справах проти неї визнати правові наслідки транскордонного суро-
гатного материнства, вчиненого на порушення вимог національно-
го законодавства, є цілком обґрунтованими, оскільки порушення 
законодавства, що забороняє сурогатне материнство, заявника-
ми не повинно було залишитись безкарним; �) деякі із зазначе-
них рішень ЄСПЛ (проти Франції) запроваджують подвійні стан-
дарти: з одного боку, держава має право заборонити комерційне  
сурогатне материнство на національному рівні на підставі етичних 
міркувань, а, з іншого, повинна визнавати правові наслідки такої 
практики, здійсненої за межами держави, в питаннях визнання 

� Ембріон в утробі.
� Written observations in third party intervention submitted to the European Court 

of Human Rights in the case Adelina Parrillo versus Italy. – Available at : http://
www.provita.nl/documents/Written-observations-case-of-Adelina-Parrillo-versus-
Italy-�0���0�7.pdf
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батьківства; таким чином, діти, народжені від сурогатної матері, 
будуть дискриміновані за ознакою місця народження: за логікою 
Суду, батьківство в результаті транскордонного сурогатного ма-
теринства, дозволеного в зарубіжній державі, має визнаватись і в 
державі, яка забороняє комерційне сурогатне материнство, тобто 
діти матимуть законних батьків, ідентичність та громадянство, і в 
той же час національне комерційне сурогатне материнство буде 
лишатися поза законом без визнання батьківства та прав дітей 
на батьків, ідентичність і громадянство; залишається єдиний мож-
ливий шлях для примирення інтересів та вирішення такої розбіж-
ності – примусити державу лібералізувати відповідне національне 
законодавство; �) справа проти Iталії відрізнялась від справ проти 
Франції тим, що в першому випадку не було генетичного зв’язку 
між позивачами та дитиною, і саме цей факт завадив Суду визна-
ти існування сімейних відносин де факто; в справах про сурогатне 
материнство Суд визнав, що ідентичність дитини тісно пов’язана 
з генетичним батьківством (коли принаймні один із планованих 
батьків є біологічним батьком чи матір’ю дитини), а право на виз-
нання своєї ідентичності підпадає під захист ст. 8 про повагу до 
приватного життя�. 

Загальні аргументи критиків зводяться до того, що Суд шля-
хом еволюційного тлумачення Конвенції �950 р. установлює нові 
права (наприклад, “право вирішувати питання переривання вагіт-
ності”, “право на доступ до законного аборту”, “право індивіда 
вирішувати, за допомогою яких засобів та в який момент його 
чи її життя припиниться”, “право пари зачати дитину”) і в та-
кий спосіб розширює зобов’язання Договірних Сторін без їх на 
те згоди. Держави змушені переглядати власне законодавство в 
результаті винесених рішень проти них, незважаючи на міркуван-
ня публічного порядку, охорони моралі чи захисту прав і свобод 
інших осіб, які обґрунтовували заборону чи обмеження певної 
практики, наприклад, аборту, сурогатного материнства, штучного 

� Beaumont P. and Trimmings K. Recent jurisprudence of the European Court of 
Human Rights in the area of cross-border surrogacy: Is there still a need for global 
regulation of surrogacy? – Available at : https://www.abdn.ac.uk/law/documents/
CPIL_�0�6-�.pdf
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запліднення чи ефтаназії, на національному рівні. При цьому Суд 
керується положеннями національного законодавства і Конвенції, 
не беручи до уваги останні ініціативи навіть у рамках Ради Євро-
пи (наприклад, відносно засудження практики ефтаназії чи комер-
ційного сурогатного материнства). “Ці рішення, що ґрунтуються 
в основному на креативному тлумаченні Європейської конвенції 
про права людини, ... суперечать національному суверенітету та 
підривають легітимність Суду. Еволюційне тлумачення Конвенції 
надає суддям ліцензію на фабрикування нових прав ... є небезпека 
того, що Суд втратить ... свою роль “совісті Європи”�. Посилання  
Суду на “Європейський консенсус” з метою звуження свободи 
розсуду держав-членів є небезпечним явищем, яке виявляється 
у нав’язуванні одним державам тенденцій, що притаманні зако-
нодавству інших держав, та призводить до “тиранії більшості”�.  
До таких рішень було ухвалено значну кількість окремих думок 
не згодних із загальним рішенням суддів. Позивачі посилаються 
на ст. 8 Конвенції, яка по-суті дає можливість будь-які бажання 
індивіда обґрунтувати і назвати порушенням права на повагу якщо 
не сімейного, то приватного життя. Хоча Суд і визнавав свободу 
розсуду держав у питаннях біоетики широкою, констатував від-
сутність “Європейського консенсусу” з таких питань, як аборт, су-
рогатне материнство, ефтаназія та штучне запліднення, визнавав, 
що зазначені практики породжують складні морально-етичні пи-
тання, однак в багатьох випадках надавав перевагу індивідуальній 
автономії особи перед публічними інтересами держави (зокрема, в 
охороні життя зачатої, але ненародженої дитини, захисту цінності 
людського життя як такого), які могли відображати інтереси біль-
шості в суспільстві. Часто в цих справах Суд не визнавав порушень 
істотних (матеріальних) зобов’язань положень ст. 8 Конвенції дер-
жавою, натомість визнавав порушення її процедурних зобов’язань 
в частині відсутності чіткої регламентуючої процедури доступу чи  
 
відмови від доступу до певної практики (ефтаназії, аборту тощо); 
� Coleman P. Summary of the main points / Alliance Defending Freedom. – Available 

at : www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/reformechr/GT-GDR-F/Coleman.pdf
� Ibid.
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визнавав право держави заборонити певну практику (наприклад, 
комерційне сурогатне материнство), однак зобов’язував її визнати 
наслідки застосування цієї практики в іншій державі, де вона за-
конодавчо дозволена. 

З нашого боку, відзначимо, що саме завдяки еволюційному 
тлумаченню Конвенції індивіди отримали можливість захисту 
своїх прав, що із самого початку не були передбачені Конвенцією,  
наприклад, соціальні чи екологічні права, і це є, безперечно, по-
зитивним надбанням практики Суду. Однак намагання Суду при- 
вести до спільного знаменника законодавчу практику держав-
членів Ради Європи зі складних морально-етичних питань шля-
хом розширеного тлумачення положень Конвенції і винайдення  
“Європейського консенсусу” може бути не ефективним через такі 
фактори: по-перше, кожна держава-член Ради Європи має свою 
культурну ідентичність, зумовлену традиціями та звичаями, що ві-
дображається в її законодавстві; по-друге, одна справа – уніфіку-
вати норми про боротьбу з практиками, які загрожують гідності 
особи та її життю, наприклад, насильством, расизмом, геноцидом, 
а зовсім інша – норми, які стосуються складних морально-етичних 
аспектів певної проблеми, які можуть бути недосконалими, але які 
з обережністю ставляться до можливих зловживань та порушень 
цінності людської особистості й гідності; по-третє, беззастережна 
легалізація проаналізованих практик буде впливати на суспільс-
тво в цілому і не може стосуватися виключно індивідуальних прав 
заявників у цих справах. Відношення певного суспільства до абор-
тів, ефтаназії, штучного запліднення та сурогатного материнства 
змінюється і з часом, і з розвитком науки та отриманням нових 
даних про них, що, в свою чергу, згодом знаходить відображення 
в національному праві. Iнколи така зміна відбувається на користь 
забезпечення “права на комфортне життя та задоволення”, але в 
цілому законодавство різних держав з питань біоетики відображає 
застережливий підхід (в міжнародному екологічному праві він ко-
респондує принципу перестороги). 

Ми звикли критикувати порядок ухвалення рішень у Раді  
Безпеки ООН або Статут ООН загалом через недосконалість  
у питанні забезпечення міжнародного миру і безпеки, але з обе-

М.О. Медведєва
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режністю ставимося до критики рішень ЄСПЛ, оскільки розуміє-
мо, що вони потенційно можуть стосуватися кожного з нас. Суду 
складно охопити весь масив наукової інформації, яка стосується 
того чи іншого питання біоетики, прослідкувати всі нюанси роз-
витку медицини, що в корені можуть змінювати уявлення людини 
про статус ембріону in utero та in vitro, методи екстракорпораль-
ного запліднення чи методи підтримки дорослої людини, що страж-
дає від невиліковної хвороби, або складні біологічні та емоційні 
зв’язки між сурогатної матір’ю та плодом. Тому, на нашу думку, 
ЄСПЛ слід звертатися за експертними висновками до таких фа-
хових структур, як, наприклад, Комітету Ради Європи з питань 
біоетики. Зрештою, Суд звертався до положень Конвенції Ов’єдо 
для підкріплення своєї аргументації у справах Lambert and others 
v. France, Vo v. France, Evans v. the United Kingdom, S.H. and 
others v. Austria, Parillo v. Italy, хоча він і не має права вирішувати 
справи на підставі її положень, оскільки Суд зобов’язаний керу-
ватися Конвенцією �950 р. і обмежений компетенцією лише нада-
вати консультативні висновки з правових питань, які стосуються 
тлумачення Конвенції Ов’єдо. Однак ніщо не заважає Європейсь-
кому суду з прав людини звертатися за компетентними науковими 
заключеннями з різноманітних питань біоетики, що б допомагало 
йому прийняти виважене обґрунтоване рішення та висловити не-
упереджені судження відносно складних морально-етичних питань. 
Врешті-решт, Суд є “совістю Європи”.

II. Проблеми мiжнародного права прав людини
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�.�. неконВенЦiЙне ПраВо? 
   ПраВо на гроМадянстВо В ПрактиЦi 
   ЄВроПеЙського суду з ПраВ ЛЮдини 
   та ЄВроПеЙської коМiсiї 
   з ПраВ ЛЮдини

   
О.Р. Поєдинок*�

Чотирнадцятому Голові Верховного Суду США Ерлу Уорре-
ну належить фраза: “Громадянство – це основне право людини, 
оскільки воно являє собою право мати права”�, яка надзвичайно 
влучно характеризує роль громадянства для індивіда, адже саме 
своїх громадян (а не іноземців або апатридів) держави наділяють 
найбільшим обсягом прав, включаючи можливість участі в управ-
лінні державою безпосередньо або через систему представницької 
демократії. Відповідно, необхідність забезпечити право на грома-
дянство та здійснення громадянства ефективним чином є актуаль-
ною проблемою у сучасному світі.�

Утім, серед науковців немає єдиної позиції щодо належності 
права на громадянство до категорії гарантованих міжнародним 
правом прав людини. Так, до найбільш проблемних питань, які 
ускладнюють визначення рівня сформованості та забезпеченості 
права на громадянство в сучасному міжнародному праві, можна 
віднести такі: �) співвідношення міжнародного та національного 
права у регулюванні питань громадянства; �) відсутність права 
на громадянство в “класичних” міжнародних договорах із захисту 
прав людини або його поширення лише на певні категорії осіб;  
�) неучасть багатьох держав у міжнародних договорах з питань 

*� Поєдинок Ольга Романівна, кандидат юридичних наук, адвокат, докторант кафед-
ри міжнародного права Iнституту міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка.

�� U.S. Supreme Court. Perez v. Brownell, �56 U.S. 6�-6� (�958). – Available at : 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/�56/��/case.html
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громадянства взагалі та попередження безгромадянства зокрема; 
�) невелика практика міжнародних судових і квазісудових установ.

Аналіз практики Європейського суду з прав людини та Євро-
пейської комісії з прав людини на предмет вирішення питань права 
на громадянство є яскравою ілюстрацією принаймні двох пунктів із 
наведеного вище переліку, а саме відсутності права на громадянство 
у типових “каталогах прав”, наведених у більшості міжнародних 
договорів із захисту прав людини (або його поширення лише на 
певні категорії осіб), а також невеликої за обсягом практики між-
народних судових і квазісудових установ з цього питання.

Дійсно, Конвенція про захист прав людини і основоположних 
свобод �950 р. (далі – ЄКПЛ, Європейська конвенція, Конвенція) 
є “класичним” регіональним міжнародним договором із захисту 
прав людини, і вона не містить права на громадянство в каталозі 
гарантованих нею прав. Незважаючи на це, питання громадянства 
все ж ставали предметом розгляду у Європейському суді з прав 
людини (далі – ЄСПЛ, Європейський суд, Суд) та в Європейській 
комісії з прав людини (далі – Комісія), оскільки, як зазначалося 
вище, наявність громадянства впливає на можливість особи ко-
ристуватися правами та свободами, зокрема тими, що передбачені 
Європейською конвенцією. Так, указані органи розглядали питан-
ня громадянства (передусім, йшлося про відмову в набутті гро-
мадянства та рішення про позбавлення громадянства) переважно 
в контексті ст. 8 і �� ЄКПЛ (право на повагу до приватного і сі-
мейного життя та заборона дискримінації відповідно). Утім, така 
практика й справді є невеликою, хоча й такою, що, на наш погляд, 
демонструватиме тенденцію до зростання з огляду на активні міг-
раційні процеси, характерні для сучасної Європи.

На нашу думку, показовим у цьому контексті є рішення у 
справі Genovese v. Malta� (�0�� рік), у якому Суд, нагадавши, що 
ЄКПЛ не гарантує права на набуття громадянства, все ж вказав, 
що питання громадянства мають значний вплив на “соціальну іден-
тичність” (“social identity”) особи, а тому можуть розглядатися  
 
� European Court of Human Rights. Case of Genovese v. Malta, Judgment 5����/09 

(�0��). – Available at : http://hudoc.echr.coe.int
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в світлі права на повагу до приватного і сімейного життя, пере-
дбаченого ст. 8 Європейської конвенції. Серед іншого, ЄСПЛ за-
значив, що “за певних обставин свавільна відмова у наданні гро-
мадянства може піднімати питання про відповідність ст. 8 Кон-
венції, оскільки така відмова має вплив приватне життя індивіда”. 
Це рішення є також важливим з огляду на застосування ст. �� 
ЄКПЛ (заборона дискримінації) при розгляді питання права на 
громадянство, оскільки Суд встановив, що позашлюбна дитина, 
народжена від батька-мальтійця, повинна мати таке ж право на 
набуття мальтійського громадянства, як і дитина, народжена від 
батька-мальтійця в шлюбі. 

Аналізуючи рішення у справі Genovese v. Malta на предмет 
потенційних можливостей застосування ст. �� Європейської кон-
венції для вирішення питань, пов’язаних із громадянством, автори 
книги “Право громадянства та іноземців” припускають, що подаль-
ша практика ЄСПЛ може спонукати держави, які беруть участь в 
ЄКПЛ, переглянути свої підходи до надання громадянства за прин-
ципом права крові�. Як приклад такої подальшої практики Суду з 
питань набуття громадянства шляхом філіації за принципом jus 
sanguinis, а також визнання державою набутого в такий спосіб 
громадянства слід навести два рішення, винесені �0�� р. проти 
Франції – у справах Menneson� і Labassee�. Фактичні обставини 
обох справ були дуже подібними: у них обох французькі подружні 
пари у США вдалися до програм сурогатного материнства із ви-
користанням гамет пана Манесона у першій заяві і пана Лабасе 
у другій заяві та донорських яйцеклітин, оскільки використання 
яйцеклітин пані Манесон і пані Лабасе було неможливим. За ре-
зультатами програм народилися діти, для яких батьки не змогли 
належним чином оформити французькі документи про народжен-
ня, а також довести факт їхньої належності до громадянства Фран-
ції за народженням за принципом права крові. Проблеми виникли,  

� Jault-Seseke F. Droit de la nationalitй et des йtrangers / Jault-Seseke F., Corneloup S.,  
Barbou des Places S. – Paris : Presses Universitaires de France, �0�5. – Р. 58.

� Cour europйenne des Droits de l’Homme. Affaire Mennesson c. France, Arrët 
65�9�/�� (�0��). – Available at : http://hudoc.echr.coe.int

3 Ibid.

О.Р. Поєдинок
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оскільки французькі державні органи не бажали визнання право-
вих наслідків сурогатного зачаття, яке відповідно до законодавс-
тва Франції є забороненим. Європейський суд, розглянувши ці 
справи на предмет порушення вимог ст. 8 ЄКПЛ, дійшов висновку 
про те, що неможливість встановити набуття громадянства дити-
ни за народженням за громадянством біологічного батька тягне 
за собою порушення права дітей на повагу до їхнього приватного 
життя, оскільки громадянство є частиною ідентичності, яка у ви-
падку народження особи сурогатною матір’ю може страждати від 
“бентежної непевності” (“troublante incertitude”).

Утім, рішення в справі Genovese v. Malta є не першим і 
не останнім із тих, де одночасно зазначається, що Європейська 
конвенція не передбачає права на набуття громадянства і що,  
попри відсутність такої гарантії, проблеми, які випливають із  
факту відсутності громадянства, можуть розглядатися в контексті 
реалізації прав, захищених ЄКПЛ. 

До таких справ належить, наприклад, Karassev v. Finland� 
(�999 рік), у якій Суд хоч і визнав заяву неприйнятною, проте 
зауважив, що “хоча саме право на громадянство не гарантуєть-
ся Конвенцією чи протоколами до неї, Суд не виключає, що за 
певних обставин свавільна відмова в наданні громадянства може 
піднімати питання про відповідність ст. 8 Конвенції, оскільки така 
відмова має вплив на приватне життя індивіда”. На думку Ф. Мар-
шадьє, саме в цій справі ЄСПЛ чітко встановив зв’язок між гро-
мадянством та правами, що захищаються Європейською конвен-
цією�. Цей же дослідник проаналізував справу Kafkasli v. Turkey�  
(�997 рік), розглянуту Європейською комісією з прав людини,  
 

� European Court of Human Rights. Case of Karassev v. Finland, Decision �����/96 
(�999). – Available at : http://hudoc.echr.coe.int

� Marchadier F. Perspectives doctrinales et politiques : l’acquisition de la nationalitй 
de l’Ǻtat dans lequel rйside l’йtranger / Fabien Marchadier // Migrants vulnйrables 
et droits fondamentaux / [sous la direction de Pascal Mbongo]. – Paris : Berger 
Levrault,, 2015. – P. 120..

� Commission europйenne des Droits de l’Homme. Requëte Nо 21106/92 Sevket 
Kafkasli contre Turquie, Rapport de la Commission (adoptй le 1er juillet 1997). –  
Available at : http://hudoc.echr.coe.int
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оскільки Комісія розглядала питання про порушення ст. 8 Конвен-
ції в контексті проблем, які можуть виникати в особи у зв’язку 
з відсутністю громадянства держави проживання та її стату-
сом особи без громадянства. Ось, як він коментує це рішення:  
“Європейська комісія з прав людини визнає, що ст. 8 Конвенції не 
може бути відкинута, оскільки заявник жив у Туреччині в статусі 
апатрида протягом п’ятдесяти років і терпів усі пов’язані з цим  
адміністративні труднощі, особливо ті, що пов’язані з пересуван-
ням всередині країни. Різноманітні обмеження, які він відчував 
на собі через свій статус, безперечно, впливали на його приват-
не та сімейне життя та заважали його нормальному ходу, проте 
тією мірою, що є недостатньою для того, щоб можна було конс-
татувати порушення Конвенції”. Ф. Маршадьє вважає, що, якби  
Комісія встановила порушення, то це в непрямій формі спонукало 
б Туреччину надати заявникові інший статус, і держава навряд чи 
мала б інший вибір, крім надання свого громадянства заявникові�. 
У зв’язку з рішенням у справі Kafkasli v. Turkey необхідно також 
зазначити, що в ньому Комісія посилається на свою попередню 
практику, зокрема рішення щодо прийнятності в справі Slepcik 
v. the Netherlands and the Czech Republic� (�996 рік), у якому 
Комісія “припустила” можливість того, що за певних обставин  
неможливість набуття заявниками чеського громадянства могла 
підняти питання про порушення ст. � та �� ЄКПЛ. 

Як бачимо, Комісія почала робити перші спроби пов’язати пи-
тання громадянства та Європейську конвенцію лише наприкінці 
своєї діяльності. Тривалий час до того спостерігалася протилежна 
тенденція, яка полягала у повній відмові ще на стадії вирішення 
питання про прийнятність розглядати справи, пов’язані з грома-
дянством, як несумісні ratione materiae, оскільки ЄКПЛ не гаран-
тує права на громадянство.

� Marchadier, op. cit., P. ���-���.
� European Commission of Human Rights. Application No. �09��/96 by Dezider, 

Anna, Angelika, Dezider jr., Milan and Miroslav Slepcik, against the Netherlands 
and the Czech Republic, Decision (� September �996). – Available at : http://hudoc.
echr.coe.int
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Як приклад, можна навести рішення у справі Family K. and 
W. v. the Netherlands� (�985 рік), в якому Комісія зазначила таке: 
“Комісія нагадує, що ст. �� Конвенції забороняє лише таку дис-
кримінацію, яка стосується користування правами та свободами, 
викладеними в Конвенції. Дійсно, заявники послалися на ст. 8 в 
поєднанні зі ст. �� Конвенції, однак Комісія вважає, що право 
набувати певне громадянство не є ані передбаченим, ані достат-
ньою мірою пов’язаним із цим чи будь-яким іншим положенням 
Конвенції. Відповідно, ця частина скарги повинна бути відкинута 
на підставі параграфа � ст. �7 як несумісна ratione materiae з по-
ложеннями Конвенції”. 

Ще одним яскравим прикладом такого підходу може служити 
прийняте майже на �� років пізніше рішення у справі Gill and 
Malone v. the Netherlands and the United Kingdom� (�996 рік), 
в якому Комісія, пославшись на рішення у справі Family K. and 
W. v. the Netherlands, вказала, що Європейська конвенція не га-
рантує право на набуття певного громадянства як таке, а тому 
відмова визнати дочку заявників громадянкою Великої Британії 
не стосувалася жодного з прав і свобод, згаданих у ст. � ЄКПЛ, 
і, відповідно, не передбачає відповідальності Великої Британії на 
підставі Європейської конвенції. Наслідком таких міркувань ста-
ло те, що відповідну частину скарги було відкинуто як несумісну 
ratione materiae з ЄКПЛ.

Як ілюстрації цього ж підходу, можна навести також справи  
X. v. the Federal Republic of Germany (�957 рік), X. v. Austria 
(�97� рік), Beldjoudi and Teychene v. France (�990 рік).

Повертаючись до практики Європейського суду, яка пов’язує 
наявність громадянства з правами та свободами, захищеними  
ЄКПЛ, слід згадати справу Petropavlovskis v. Latvia� (�0�5 рік), 
� European Commission of Human Rights. Application No. ���78/8� by Family  

K. and W. v. The Netherlands, Decision (� July �985). – Available at : http://
hudoc.echr.coe.int

� European Commission of Human Rights. Application No. ��00�/9� by Peter 
Vaughan Gill and Mary Therese Malone against the Netherlands and the United 
Kingdom, Decision (�� April �996). – Available at : http://hudoc.echr.coe.int

� European Court of Human Rights. Case of Petropavlovskis v. Latvia, Judgment 
����0/06 (�0�5). – Available at : http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=00�-�50���
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яка є цікавою в контексті досліджуваної теми щонайменше з трьох 
причин. По-перше, Суд розглядав право на громадянство в контек-
сті “нетрадиційних” для цього питання статей ЄКПЛ – �0 (“Свобо-
да вираження поглядів”) та �� (“Свобода зібрань та об’єднання”). 
По-друге, Суд проаналізував не тільки свою практику та практику 
Комісії, а й рішення інших міжнародних судових установ з питань 
громадянства, а також положення ЄКПЛ та інших міжнародних 
документів на предмет регулювання права на громадянство. У ре-
зультаті цього аналізу Суд зробив, серед іншого, такі висновки: 
�) свавільні чи дискримінаційні рішення з питань громадянства 
можуть піднімати питання, пов’язані з правами людини взагалі та 
Європейською конвенцією зокрема; �) ані ЄКПЛ, ані міжнародне 
право в цілому не передбачають права на набуття певного гро-
мадянства; �) у випадку натуралізації демократична держава має 
право висувати щодо бажаючих набути її громадянство вимогу ло-
яльності та відмовляти в натуралізації тим, хто цю вимогу не вико-
нує. По-третє, Суд висловився щодо співвідношення міжнародного 
та національного права держав з питань громадянства взагалі та 
права на громадянство зокрема. Iз цього приводу ЄСПЛ зазначив: 
“За міжнародним правом рішення про натуралізацію чи інші форми 
надання громадянства є питаннями, що відносяться передусім до 
внутрішньої компетенції держави… Вибір критеріїв для процедури 
натуралізації, в принципі, не передбачений жодними нормами між-
народного права, і держави вправі самостійно приймати рішення 
в кожному конкретному випадку натуралізації… Питання про те, 
чи заявник потенційно мав право набути громадянство держави, 
повинно, в принципі, вирішуватися шляхом звернення до внутріш-
нього права відповідної держави… Подібно до цього, питання про 
те, чи відмова особі в громадянстві держави була свавільною для 
цілей застосування Конвенції, повинно вирішуватися з посилан-
ням на вимоги внутрішнього права... Вибір критеріїв для надання 
громадянства шляхом натуралізації відповідно до національного 
права пов’язаний із природою зв’язку між державою та особою, 
який кожне суспільство вважає за необхідне забезпечити”. Вказу-
ючи на необхідність звернення до вимог національного права, Суд 
посилався на свою попередню практику. Так, у справі Kolosovskiy 
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v. Latvia� (�00� рік) ЄСПЛ вказав, що питання про те, чи заяв-
ник потенційно мав право на громадянство держави, повинно, в 
принципі, вирішуватися шляхом звернення до внутрішнього права 
відповідної держави. У справі ж Fehйr and Dolnı�k v. Slovakia� 
(�0�� рік) Суд встановив, що питання того, чи було особі відмов-
лено в громадянстві держави свавільно, що може давати підстави 
стверджувати про порушення вимог Конвенції, слід вирішувати з 
посиланням на положення національного законодавства.

�0�6 рік позначився ще одним важливим рішенням ЄСПЛ з 
питань громадянства – у справі Ramadan v. Malta�. Суд розгля-
нув по суті питання про те, чи позбавлення заявника його маль-
тійського громадянства порушило його права, гарантовані ст. 8 
ЄКПЛ, оскільки внаслідок цього він став апатридом, бо для на-
буття громадянства Мальти він повинен був відмовитися від свого 
єгипетського громадянства. I хоча Європейський суд не знайшов 
порушення Конвенції, ним було детально проаналізовано, чи було 
позбавлення громадянства свавільним, та наскільки серйозні на-
слідки воно мало для приватного життя заявника. Такий деталь-
ний аналіз був зумовлений тим, що, на думку Суду, втрата вже 
набутого чи вродженого громадянства може мати такий самий або 
навіть більший вплив на приватне та сімейне життя людини, як 
і у випадку з відмовою в набутті чи визнанні громадянства, тому 
підхід до таких ситуацій у світлі вимог ст. 8 ЄКПЛ повинен бути 
однаковим.

Вище було проаналізовано практику Комісії та Суду на пред-
мет “позитивного” аспекту права на громадянство, який полягає 
у визнанні статусу громадянина, набутті громадянства та/або збе-
реженні наявного громадянства. Однак є ще один аспект права 
на громадянство, що потребує дослідження. Він полягає в можли-

� Cour europйenne des Droits de l’Homme. Requëte N° 50�8�/99 prйsentйe par 
Aleksandr Kolosovskiy contre la Lettonie, Dйcision finale sur la recevabilitй  
(�9 janvier �00�). – Available at : http://hudoc.echr.coe.int

� European Court of Human Rights. Case of Fehйr and Dolnı�k v. Slovakia, Decision 
nos. ��9�7/�� and �0��5/�� (�0��). – Available at : http://hudoc.echr.coe.int

� European Court of Human Rights. Case Ramadan v. Malta, Judgment 76��6/�� 
(�0�6). – Available at : http://hudoc.echr.coe.int
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вості вільного розсуду індивіда щодо використання права на гро-
мадянство, оскільки, якщо право на громадянство розглядається 
саме як суб’єктивне право особи (а не її обов’язок), то, за за-
гальною логікою, особа може обрати, чи користуватися їй таким 
правом, чи ні. Практика конвенційних органів щодо цього “нега-
тивного” аспекту права на громадянство, який полягає в праві не 
набувати громадянство певної держави та/або вільно виходити з 
наявного громадянства, дещо бідніша порівняно з кількістю роз-
глянутих справ, які стосуються “позитивного” аспекту права на 
громадянство, проте й ця невелика кількість винесених рішень дає 
можливість для аналізу та певних висновків.

У цьому контексті на особливу увагу заслуговують рішення 
ЄСПЛ у справах Riener v. Bulgaria та Kuric� and Others v. Slovenia. 

Заява у справі Riener v. Bulgaria� була подана �997 р. до Ко-
місії, а �006 Суд виніс у ній остаточне рішення. Заявниця пані Рі-
нер, яка мала подвійне громадянство (болгарське та австрійське), 
тричі (�989, �99� та �995 рр.) подавала заяви про вихід із грома-
дянства Болгарії, однак жодна із цих заяв не була задоволена, і 
лише після четвертої спроби вихід із болгарського громадянства 
було дозволено �00� р. Iз цього приводу ЄСПЛ висловився так: 
“Суд вважає, що ні Конвенція, ні протоколи до неї не гарантують 
права відмовлятися від громадянства. У цих питаннях застосову-
ються інші міжнародні документи та національне право держав-
учасниць. Тим не менше, Суд не може виключати, що свавільна 
відмова в задоволенні заяви про вихід із громадянства може за 
певних виняткових обставин піднімати питання про порушення ст. 
8 Конвенції, якщо така відмова впливає на приватне життя індиві-
да”. Утім, у цій конкретній справі ЄСПЛ такого впливу не поба-
чив. Серед іншого, Суд звернув увагу на те, що відмова у виході з 
болгарського громадянства ніяк не вплинула на австрійське грома-
дянство заявниці. Також ЄСПЛ не побачив нічого протиправного 
в тому, що Болгарія обумовлювала вихід зі свого громадянства  
повним виконанням усіх зобов’язань зі сплати податків. Крім того,  
 
� European Court of Human Rights. Case Riener v. Bulgaria, Judgment �6���/99 

(�006). – Available at : http://hudoc.echr.coe.int
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Суд не взяв до уваги аргумент заявниці про те, що її “вимушене” 
продовження перебування в болгарському громадянстві завдає їй 
емоційних страждань, оскільки вона почувається австрійкою.

У справі Kuric� and Others v. Slovenia1, яку �0�� р. розгля-
нула Велика палата Суду, йшлося про громадян Соціалістичної  
Федеративної Республіки Югославія (далі – СФРЮ), які після 
припинення існування цієї держави постійно на законних підставах 
проживали на території Словенії, внутрішнє право якої передбача-
ло спрощену процедуру набуття її громадянства особами, які були 
громадянами колишньої СФРЮ. Утім, заявники не скористалися 
можливістю набути словенське громадянство, внаслідок чого їх 
було виключено з реєстру постійних жителів Словенії. У результаті 
заявники залишилися без будь-яких словенських документів, що 
посвідчують особу, і тривалий час перебували в уразливому стано-
вищі та ситуації правової незахищеності. Встановлюючи порушення 
ст. 8 і �� і застосовуючи процедуру “пілотного” рішення через не-
доліки в словенській правовій системі, Суд зазначив: “[I]ноземець, 
який законно проживає в країні, може побажати продовжувати 
жити в цій країні, не обов’язково набуваючи її громадянства. Як 
показують труднощі, з якими стикалися заявники протягом багать-
ох років в отриманні дійсного дозволу на проживання, словенський 
законодавець не ухвалив законодавства, яке б дозволяло громадя-
нам колишньої СФРЮ, які мають громадянство однієї з інших рес-
публік, урегулювати свій статус перебування, якщо вони вирішили 
не ставати громадянами Словенії або не звернулися за отриманням 
громадянства. Такі положення не підірвали б законних цілей кон-
тролю за проживанням іноземців та/або створення корпусу сло-
венських громадян”. Iз цього також можна зробити висновок про 
те, що іноземці, які на законних підставах проживають на території 
певної держави, не зобов’язані набувати її громадянства, якою б 
простою не була відповідна процедура, щоб продовжувати користу-
ватися правами та свободами, передбаченими Конвенцією. 

Як бачимо, хоч питання громадянства й нечасто ставали пред-
метом розгляду у Європейському суді та Комісії, цими органами 
� European Court of Human Rights (Grand Chamber). Case Kuric� and Others v. 

Slovenia, Judgment �68�8/06 (�0��) . – Available at : http://hudoc.echr.coe.int
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все ж було прийнято ряд рішень, які стосуються “позитивного” та 
“негативного” аспектів права на громадянства. 

Незважаючи на те, що ці міжнародні органи завжди та пос-
тійно підкреслювали той факт, що право на громадянство не охоп-
люється Європейською конвенцією, їхня практика зазнала значної 
еволюції. Цей шлях пролягав від повної відмови на стадії вирішен-
ня питання про прийнятність розглядати справи, пов’язані з грома-
дянством, як несумісні ratione materiae з положеннями ЄКПЛ, че-
рез “припущення” можливості того, що наявність або відсутність 
громадянства держави може впливати на користуватися правами 
та свободами, передбаченими Конвенцією, до детального розгляду 
в світлі вимог ЄКПЛ різноманітних питань громадянства по суті 
і іноді – на користь заявників. Зараз Суд розглядає питання гро-
мадянства (передусім, випадки відмови в набутті громадянства та 
рішення про позбавлення громадянства) переважно в контексті 
ст. 8 і �� Європейської конвенції (право на повагу до приватного і 
сімейного життя та заборона дискримінації відповідно).

На нашу думку, практика ЄСПЛ з питань громадянства де-
монструватиме тенденцію до зростання з огляду на активні мігра-
ційні процеси, характерні для сучасної Європи, а також на те, що 
Суд уже не применшує значення громадянства у відносинах індиві-
да та держави, що не може не впливати на користування правами 
та свободами, гарантованими Європейською конвенцією.

О.Р. Поєдинок
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�.4. ВзаЄМодiя гоЛоВниХ органiВ 
    ради ЄВроПи Щодо нагЛяду 
    за ВиконанняМ рiШень ЄВроПеЙського 
    суду з ПраВ ЛЮдини

    Д.В. Аббакумова*��

Проблема захисту прав людини завжди була у центрі уваги 
міжнародного співтовариства. Проте особливо гостро вона пос-
тала у період між двома світовими війнами, які принесли багато 
людських жертв та страждань. Саме тоді прийшло усвідомлення 
щодо необхідності створення дієвих правових механізмів на міжна-
родному рівні, які б не допустили повторення минулих трагічних 
подій та змогли ефективно здійснювати нагляд за дотриманням 
прав індивіда. Створення сучасних механізмів захисту прав люди-
ни, якими ми звикли їх бачити зараз, стало можливим лише після 
Другої світової війни. У той же час варто зауважити, що сфера 
прав людини не була завжди у межах регулювання міжнародно-
го права, а належала спочатку більшою мірою до відання націо-
нального права кожної держави. З часом почали з’являтися нові 
тенденції, в основі яких лежить вилучення прав людини зі сфери 
виключної внутрішньодержавної компетенції та надання переваги 
саме нормам міжнародного права. Як зазначає М.В. Буроменсь-
кий, саме з Конвенцію про захист прав людини та основополож-
них свобод “пов’язана ефективність вилучення питання про пра-
ва людини зі сфери виключної внутрішньої компетенції держави 
на користь спільного правового регулювання – міжнародного і 
внутрішнього”�. На думку вченого, зазначена Конвенція містить  

*� Аббакумова Дарина В’ячеславівна, кандидат юридичних наук, асистент кафед-
ри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого.

�� Буроменський М.В. Есе про Європейський кодекс свободи й демократії /  
М.В. Буроменський // Проблеми законності. – �0�0. – Вип. ���. – С. 7.
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не лише перелік прав людини, а й “передусім чітко визначені  
ціннісні й навіть світоглядні орієнтири”�.

Великим досягненням Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод (далі – Європейська конвенція з прав лю-
дини) беззаперечно можна вважати функціонування ефективного 
механізму захисту прав людини, створеного цим міжнародним до-
говором. Заснування Європейського суду з прав людини стало пер-
шим важливим кроком у побудові дієвої правозахисної системи у 
межах європейського континенту. Разом із цим не варто забувати 
про те, що ефективність конвенційного механізму захисту прав 
людини полягає не лише і не стільки у кількості ухвалених Судом 
рішень, а у тому чи виконуються вони державами. Адже вказа-
ний механізм створювався саме з метою покращення національних 
стандартів прав людини. 

На перший погляд може здатися, що механізм захисту прав 
людини, створений Конвенцією, обмежується лише діяльністю Єв-
ропейського суду з прав людини. Однак насправді у цьому процесі 
задіяна ще й інституційна складова Ради Європи. Це і не дивно, 
оскільки Європейська конвенція з прав людини є одним із основ-
них міжнародних договорів, підписаних у рамках цієї організації. 

Як відомо, роль органу, який здійснює нагляд за виконанням 
рішень Європейського суду з прав людини, покладено на Комі-
тет Міністрів Ради Європи�. У п. � ст. �6 Європейської конвенції 
з прав людини зазначено: “Остаточне рішення Суду передається 
Комітету Міністрів Ради Європи, який здійснює нагляд за його 
виконанням”�. Незважаючи на те, що Комітет Міністрів є статут-
ним органом Ради Європи, під час укладання Конвенції засновники  
пішли на компроміс і наділили Комітет Міністрів конвенційними  
 
� Буроменський М.В. Есе про Європейський кодекс свободи й демократії /  

М.В. Буроменський // Проблеми законності. – �0�0. – Вип. ���. – С. 8.
� Аббакумова Д.В. Комітет Міністрів Ради Європи: міжнародно-правова природа 

та повноваження : монографія / Д.В. Аббакумова. – Харків : Право, �0�6. –  
�56 с.

� Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від � листопада  
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доступу : http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_UKR.pdf 
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повноваженнями, що викликало значні занепокоєння стосовно не-
упередженості останнього з огляду на його політичну природу. 
Адже характерною рисою політичних органів є те, що вони скла-
даються з представників держав, а тому їх головним завданням 
є захист державних інтересів�. У той же час була певна логіка 
в наданні наглядових повноважень саме вищому політичному ор-
гану Ради Європи, який відповідно до Статуту мав також пов-
новаження по призупиненню чи виключенню з членів організації.  
Вищезазначені повноваження є єдиними, які Комітет Міністрів 
продовжує до цього часу виконувати відповідно до Конвенції, нез-
важаючи на те, що вони зазнали деяких доповнень.

Хоча Комітет Міністрів і залишається єдиними органом, упов-
новаженим здійснювати нагляд за виконанням рішень Європей-
ського суду з прав людини, проте останніми роками Рада Європи 
все активніше почала залучати до цієї діяльності Парламентсь-
ку Асамблею та Комісара з прав людини. Таку тенденцію мож-
на простежити аналізуючи положення правових документів, при-
йнятих за результатами Iнтерлакенської, Iзмірської, Брайтонської 
та Брюссельської конференцій високого рівня, які були проведені 
�0�0 р., �0�� р., �0�� р. та �0�5 р. відповідно.

Так, під час підготовки до Брайтонської конференції Керів-
ний комітет із прав людини запропонував більш тісно залучати 
до процесу виконання рішень Парламентську Асамблею. Комітет 
окреслив два напрями: ефективний парламентський контроль за 
виконанням рішень та залучення Парламентської Асамблеї до за-
кликання окремих урядів виконувати свої зобов’язання щодо ви-
конання рішень Суду�. Можна побачити, що, з одного боку, зап-
ропоновано контроль Парламентської Асамблеї, який буде допов-

� Leuprecht P. The protection of human rights by political bodies – the example of 
the Committee of Ministers of the Council of Europe / P. Leuprecht // Progress 
in the spirit of human rights / M. Nowak, D. Steurer, H. Tretter. – Strasbourg :  
N.P. Engel, �988. – Р. 96.

� CDDH(�0��)R7�, Addendum III, Contribution to the Ministerial Conference 
organised by the United Kingdom Chairmanship of the Committee of Ministers 
(Аdopted by the Steering Committee for Human Rights (CDDH) at its 7�th meeting 
on 7—�0 February �0��), para. ��. – Available at : https://www.coe.int/t/dgi/
brighton-conference/documents/CDDH-Brighton-contribution_en.pdf
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нювати політичний тиск, який чиниться Комітетом Міністрів на 
держави. Суть полягає в тому, що Асамблея може вчиняти певні 
дії для пришвидшення виконання рішень, коли Комітет Міністрів 
не встигає негайно реагувати на неспроможність держави викона-
ти свої зобов’язання за Конвенцією. З другого, – Парламентській 
Асамблеї пропонується збільшити відповідальність національних 
парламентів шляхом запровадження додаткового тиску на націо-
нальні делегації. Оскільки вжиття загальних заходів по виконан-
ню рішення вимагає у більшості випадків законодавчих змін, роль 
національних парламентів у цьому процесі значно підвищується. 
Також парламентарі можуть закликати свій уряд звітувати про хід 
виконання рішень Європейського суду з прав людини. 

Зазначена діяльність не є новою для Парламентської Асамб-
леї, адже вона підготувала багато доповідей, рекомендацій та ре-
золюцій щодо процесу імплементації рішень Суду державами-учас-
ницями Конвенції. З прийняттям у �000 р. Резолюції ���6 (�000) 
щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини Пар-
ламентська Асамблея проводить регулярні дебати з цього питан-
ня і включає зазначений пункт до свого порядку денного�. Цим 
напрямком опікується її Комітет із правових питань та прав лю-
дини. Він може вимагати від делегацій Парламентської Асамблеї 
надання пояснень щодо того, чому уряд певної країни відмовляєть-
ся виконувати рішення Суду, а також може розробити відповідну 
рекомендацію до Комітету Міністрів. Крім того, існує можливість 
проведення регулярних офіційних консультацій між Групою до-
повідачів з прав людини Комітету Міністрів та Комітетом із пра-
вових питань та прав людини Парламентської Асамблеї для того, 
щоб національні делегації могли без затримок запитати у свого 
уряду, з яких причин він не дотримується зобов’язань щодо вико-
нання рішень Суду�. 
� Resolution ���6 (�000) of the Parliamentary Assembly, Execution of judgments 
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Варто зауважити, що в межах Парламентської Асамблеї іс-
нує практика направляти делегації до держав, які мають пробле-
ми щодо довготривалого невиконання рішень Європейського суду 
з прав людини. Під час таких візитів проводяться зустрічі з на-
ціональними парламентарями та представниками уряду, на яких 
обговорюються причини, через які рішення Суду не виконуються 
і наголошується на необхідності пошуку шляхів вирішення цих 
проблем. Однією з основних цілей зазначених візитів є подиви-
тися на те, як за допомогою парламентарів відповідних держав 
національна влада може бути вмотивованою до пришвидшення 
реалізації реформ та заходів, необхідних для своєчасного і пов-
ного виконання судових рішень�. З огляду на те, що Парламент-
ська Асамблея має достатньо тісні відносини з законодавчими  
органами влади, відвідування “проблемних” країн у більшості ви-
падків приводить до виправлення ситуації і прийняття протягом 
декількох років відповідних заходів зі сторони держави-порушни-
ці. Тим паче за результатами візитів складається доповідь, у якій 
зазначається стан справ у кожній країні і по якій можна просте-
жити прогрес у виконанні судових рішень порівняно з минулими 
роками. 

Особливої актуальності питання залучення інституційних 
структур Ради Європи до процесу виконання рішень Європейсь-
кого суду з прав людини набуло після Брюссельської конференції 
високого рівня, яка відбулася �6-�7 березня �0�5 р. Аналізую-
чи Брюссельську декларацію�, прийняту за результатами вказаної 
конференції, можна побачити, що Рада Європи почала викорис-
товувати усі свої важелі впливу (включаючи органи, які не є час-
тиною наглядового механізму Європейської конвенції з прав лю-
дини) для покращення контролю за виконанням судових рішень.  
 
� Implementation of judgments of the European Court of Human Rights: Report by 

Mr. Klaas de Vries, 09 September �0�5 // Council of Europe. – Available at :  
http://assembly.coe.int

� Brussels Declaration, �7 March �0�5 (Adopted on the High-level Conference on 
the “Implementation of the European Convention on Human Rights, our shared 
responsibility” on �6-�7 March �0�5) // European Court of Human Rights. –
Available at : http://www.echr.coe.int/Documents/Brussels_Declaration_ENG.pdf

II. Проблеми мiжнародного права прав людини



�97

У Декларації робиться особливий наголос на взаємодії головних  
органів Ради Європи у питаннях сприяння виконанню рішень Суду 
у межах покладених на них повноважень. Основна увага зосеред-
жена на Парламентській Асамблеї, Генеральному секретареві та 
Комісарі з прав людини. 

Так, Парламентській Асамблеї пропонується продовжувати 
займатися підготовкою доповідей щодо виконання судових рі-
шень, організовувати інформаційні заходи для членів національ-
них парламентів щодо імплементації Конвенції, а також заохо-
чувати національні парламенти слідкувати на постійній та ефек-
тивній основі за виконанням судових рішень у своїх державах. 
Залучення Генерального секретаря у цьому аспекті полягає у ви-
користанні в окремих випадках його повноважень з метою спри-
яння виконанню судових рішень, які піднімають найбільш складні 
або чутливі питання на національному рівні. Це може відбувати-
ся шляхом здійснення повноважень, покладених на нього ст. 5� 
Конвенції, відповідно до якої кожна держава на запит Генераль-
ного секретаря надає роз’яснення стосовно того, як саме вона 
забезпечує виконання положень Європейської конвенції з прав 
людини�. I нарешті, роль Комісара з прав людини зводиться до 
того, що під час виконання своїх повноважень та візитів до дер-
жав він звертає особливу увагу на питання, пов’язані з вико-
нанням рішень Суду�. З цього приводу варто також зазначити, 
що нормативне закріплення взаємодії Комісара з прав людини та 
Європейського суду з прав людини почалося із набранням чин-
ності Протоколу № �� у �0�0 р. Він доповнив ст. �6 Конвенції 
новим пунктом �, який встановив право Комісара з прав людини 
надавати письмові зауваження і брати участь у слуханнях щодо  
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будь-якої справи, яка розглядається Палатою або Великою Па- 
латою Суду�. Надане право безумовно підвищує обізнаність Ко-
місара з практикою Суду та надає можливість виступати у якості 
третьої сторони у процесі шляхом надання йому додаткових кон-
венційних повноважень�. 

Можна побачити, що діяльність майже усіх органів Ради Єв-
ропи, так чи інакше, спрямована на забезпечення ефективного 
нагляду за виконанням рішень Європейського суду з прав лю-
дини. I хоча більшість із них, за винятком Комітету Міністрів, 
не мають на це прямих повноважень, проте це не заважає їм 
використовувати усі свої важелі впливу у досягненні спільної 
для них усіх мети із захисту прав людини. Власне остання саме 
закріплена у Статуті Ради Європи і залишається однією з основ-
них у діяльності цієї міжнародної організації, а тому органи Ради 
Європи мають робити все від них залежне для втілення цієї мети 
у життя. 

У той же час, разом із залученням інституційних органів Ради 
Європи до процесу нагляду за виконанням рішень Суду, необхідно 
наділити Комітет Міністрів додатковими повноваженнями по вста-
новленню конкретних строків виконання цих рішень. Така пропо-
зиція видається доцільною з огляду на те, що Конвенція надала 
саме Комітету Міністрів повноваження по нагляду за виконанням 
рішень Європейського суду з прав людини. Тому потрібно удоско-
налювати вже існуючі механізми, а не шукати нових. До того ж,  
це дозволить підвищити мотивацію держав з вжиття відповідних 
заходів. Треба погодитися з позицією Л.В. Пастухової стосовно 
того, що: “… слід окремо регламентувати термін для вжиття ін-
дивідуальних заходів (встановлений Судом �-х місячний строк 
стосується лише терміну виплати потерпілому компенсації) і для  
 
� Protocol No. �� to the Convention for the Protection of Human Rights and 
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заходів загального характеру, враховуючи безперечну різницю у 
масштабі відповідних дій”�. 

На нашу думку, на додаток до вищезазначеного необхідно 
розробити певну систему видів відповідальності, які могли б за-
стосовуватися Комітетом Міністрів у разі порушення державою 
строків, передбачених для виконання. Варто встановити матеріаль-
ну та політичну відповідальність. Матеріальна має наставати за 
несвоєчасне вжиття державами індивідуальних та загальних за-
ходів по виконанню рішення. При цьому під індивідуальними за-
ходами слід розуміти не виплату грошової компенсації заявникові, 
а обов’язок держави відновити первісні права заявника, які були 
порушені. Грошова компенсація майже завжди сплачується своє-
часно, оскільки Суд у своїх рішеннях встановлює трьохмісячний 
строк для виплати суми, а за прострочення нараховується пеня. 
Тому зобов’язання по виплаті грошової компенсації не повинні бра-
тися до уваги. Під загальними заходами треба вважати обов’язок 
держави внести зміни до національного законодавства та практи-
ки. Встановлення ж політичної відповідальності має доповнювати 
матеріальну та надавати можливість Комітету Міністрів зверну-
тися до ст. 8 Статуту Ради Європи. Це означає, що за порушення 
строків та довготривале невиконання рішення Суду держава може 
бути позбавлена права представництва в Раді Європи або взагалі 
виключена з її членів. Проте спочатку можуть бути використані 
інші важелі впливу, наприклад, позбавлення деяких прав у керів-
них органах організації�. 

Доцільніше за все, на наш погляд, буде закріпити відповідне 
положення щодо строків виконання рішення Суду та видів відпові-
дальності у ст. �6 Європейської конвенції з прав людини, а деталі-
зувати у вже існуючих Правилах Комітету Міністрів з нагляду за 
виконанням рішень Суду. Крім того, необхідним видається також 

� Пастухова Л.В. Ефективність міжнародно-правових засобів забезпечення реалі-
зації Конвенції про захист прав і основних свобод людини: дис. … канд. юрид. 
наук : ��.00.�� / Л.В. Пастухова. – Львів, �00�. – С. ��6.

� Аббакумова Д.В. Комітет Міністрів Ради Європи: міжнародно-правова природа 
та повноваження : монографія / Д.В. Аббакумова. – Харків : Право, �0�6. –  
С. 98.

Д.В. Аббакумова
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закріплення у ст. �6 Конвенції положення про обов’язкову силу 
актів Комітету Міністрів, що приймаються ним під час здійснення 
нагляду за виконанням рішень Суду.

Незважаючи на те, що вищенаведені види відповідальності  
можуть здатися занадто суворими, проте вони необхідні для  
здійснення швидких перетворень у країнах та зменшення наван-
таження на Суд. Ураховуючи той факт, що окремі держави мо-
жуть не виконувати рішення у частині вжиття загальних та інди-
відуальних заходів по декілька років, надання Комітету Міністрів 
додаткових повноважень по встановленню строків виконання 
та видів відповідальності за порушення цих строків зможе за-
безпечити дотримання державами зобов’язань за Конвенцією.  
Однак вони обов’язково мають бути детально регламентовані у 
Правилах Комітету Міністрів з нагляду за виконанням рішень  
Суду. 

Варто зауважити, що у питанні нагляду за виконанням судових 
рішень основна взаємодія, все ж таки, відбувається між Комітетом 
Міністрів та Європейським судом з прав людини. У цьому можна 
переконатися, проаналізувавши ст. �6 Європейської конвенції з 
прав людини. Відповідно до п. � у тому випадку, коли нагляд за 
виконанням рішення ускладнюється проблемою його тлумачення, 
Комітет Міністрів може звернутися до Європейського суду з прав 
людини для надання ним відповідного тлумачення. Рішення про 
звернення до Суду може ухвалюватися в будь-який час протягом 
здійснення нагляду. Воно приймається у формі проміжної резо-
люції та має бути аргументованим. Суд, у свою чергу, вільний у 
виборі способу та форми, в якій він бажає відповідати на запит. 
Вбачається, що тлумачення рішення полегшує процедуру нагляду 
за його виконанням, адже в ньому Суд робить акцент на тих пи-
таннях, які потребують особливої уваги.

У тому випадку, коли держава відмовляється виконувати рі-
шення, Комітет Міністрів може згідно з п. � ст. �6 Конвенції звер-
нутися до Суду з питанням про недотримання державою своїх 
зобов’язань щодо виконання остаточного рішення. Це робиться з 
метою політичного тиску на державу-порушницю. Оскільки Суд у 
своєму рішенні вже встановив порушення Конвенції та визначив 
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суму виплати заявникові, відкриття провадження щодо невиконан-
ня зобов’язання державою за п. � ст. �6 Конвенції має змусити 
державу виконати рішення Суду. 

Необхідно наголосити на тому, що взаємодія Комітету 
Міністрів з Європейським судом з прав людини щодо застосування  
ст. �6 Конвенції знаходиться в постійному розвитку. Останнім  
часом вона стає все більш помітною. Це пов’язано з тим, що 
вже кілька років поспіль Суд все частіше і частіше надає допо-
могу у процесі виконання рішень різними способами, наприклад, 
шляхом наведення у своїх рішеннях рекомендацій щодо відповід-
них заходів по виконанню рішень. Нині Суд надає такі рекомен-
дації відносно індивідуальних заходів у великій кількості справ. 
За певних обставин він навіть може самостійно наказати вжи-
ти відповідних заходів. Це відбувається, коли держава не має  
ніякого реального вибору щодо необхідних заходів по виконан-
ню рішення. Наприклад, у разі випадкового затримання потрібно 
обов’язково вжити заходів для відновлення в первісних правах. 
Це індивідуальний захід, який потребує, серед іншого, звільнен-
ня з-під варти. У деяких своїх рішеннях Суд прямо зазначав, що 
держава має звільнити заявника. Яскравим прикладом цього є 
справа “Олександр Волков проти України” від 09 січня �0�� р.  
У ній Суд, констатувавши порушення пункту � ст. 6 та ст. 8 
Конвенції, серед іншого постановив, що Україна має забезпечити 
якнайшвидше поновлення заявника на посаді судді Верховного 
Суду України�. 

З того часу, як Європейський суд з прав людини почав ухва-
лювати “пілотні” рішення, він часто розглядає більш детально 
причини структурних проблем і, у разі необхідності, дає певні ре-
комендації або конкретні вказівки щодо заходів загального харак-
теру, яких має вжити держава. Відповідно до п. � правила 6� Рег-
ламенту Суду, останній також може встановити час, протягом яко-
го мають бути здійснені відповідні заходи на національному рівні  

� Справа «Олександр Волков проти України» від 09 січня �0�� р. (заява  
№ ��7��/��) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу :  
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/97�_9�7
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для швидкого виконання “пілотного” рішення�. Оскільки існує ве-
лика кількість повторюваних справ, процедура “пілотного” рішення 
використовується для забезпечення більш комплексного процесу 
виконання. Ухвалюючи такі рішення Суд підкреслює зобов’язан- 
ня держав швидко створювати ефективні внутрішні засоби право-
вого захисту і знаходити рішення з тих справ, які вже розгляда-
ються. 

Таким чином, Суд шляхом вказівки в рішенні на необхідність 
вжиття конкретних заходів певною мірою полегшує нагляд за його 
виконанням. Комітет Міністрів чітко знає, на які питання йому 
треба звернути увагу та які саме зміни в національному законо-
давстві прагне побачити Суд. Така співпраця Комітету Міністрів 
та Європейського суду з прав людини є досить ефективною і, з 
часом, зможе обмежити кількість повторюваних справ, пов’язаних 
із важливими структурними проблемами у національному законо-
давстві та практиці держав. Адже, як неодноразово зазначалося 
у резолюціях Парламентської Асамблеї, забезпечення життєздат-
ності європейської системи захисту прав людини належить до від-
повідальності не лише Європейського суду з прав людини, а ще й 
Комітету Міністрів та держав-учасниць Конвенції�. 

Зважаючи на те, що виконання рішень Європейського суду з 
прав людини є достатньо складним та тривалим процесом, залу-
чення до нього інституційних органів Ради Європи є цілком вип-
равданим кроком. Як зазначено у доповіді Комітету із правових 
питань та прав людини Парламентської Асамблеї: “Механізм за-
хисту прав, гарантованих Конвенцією, функціонує аж ніяк не в 
правовому вакуумі – рішення Суду виконуються і приводяться 
в життя за допомогою складного юридичного і політичного про-
цесу, який зачіпає діяльність певної кількості як державних, так 

� Rules of the European Court of Human Rights, �� November �0�6 // European 
Court of Human Rights. – Available at : http://www.echr.coe.int/Documents/
Rules_Court_ENG.pdf

� Resolution �9�� (�0��) Final version, Ensuring the viability of the Strasbourg 
Court: structural deficiencies in States Parties // Council of Europe. – Available 
at : http://assembly.coe.int
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і міжнародних інституцій”�. З цим можна повністю погодитися, 
адже лише використовуючи усі засоби тиску (як правові, так і 
політичні) можна вплинути на поведінку держави щодо належного 
виконання рішення Суду. У більшості випадків цей тиск застосо-
вується для пришвидшення виконання “пілотних” рішень, а також 
тих рішень, у яких Суд наголошує на існуванні структурної або 
системної проблеми всередині держави. Варто відзначити, що і Єв-
ропейський суд з прав людини у своєму Регламенті акцентує увагу 
на цьому питанні. Так, у пункті 9 правила 6� Регламенту зазначе-
но, що Комітет Міністрів, Парламентська Асамблея, Генеральний 
секретар та Комісар з прав людини мають бути поінформовані про  
ухвалення “пілотних” рішень та рішень, у яких вказано на існуван-
ня структурної або системної проблеми в державі. Це положення 
сприяє обізнаності зазначених органів Ради Європи з практикою 
Суду, що і допомагає їм впливати на процес виконання судових 
рішень під час здійснення ними своїх повноважень.

� Implementation of judgments of the European Court of Human Rights: Introductory 
Memorandum (AS/ Jur (�005) �5, Adopted by the Committee on Legal Affairs and 
Human Rights on June �0, �005), para. � // Council of Europe. – Available at : 
http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/�005/�00506�0_Ejdoc�5.pdf
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�.5. Юридична Природа коМiтету оон 
    з ПраВ ЛЮдини

    А.Є. Зубарева*�

Комітет ООН з прав людини є одним із перших універсаль-
них дієвих органів в системі міжнародних організацій і органів, 
діяльність яких спрямована на забезпечення і захист прав люди-
ни. Створення цього Комітету було продиктовано необхідністю 
існування належного механізму контролю і забезпечення реалі-
зації відповідних положень Міжнародного пакту про громадянсь-
кі і політичні права та додатків до нього у внутрішнє законодав-
ство держав-учасниць, а також відповідну їх реалізацію на прак- 
тиці. 

Вітчизняний науковець професор М.В. Буроменський правиль-
но називає цей орган серед “найбільш авторитетних у міжнародно-
му механізмі захисту прав людини”�.�� 

Юридична природа рішень Комітету ООН з прав людини є 
одним із головних аспектів його міжнародно-правового статусу.  
На її актуальності постійно наголошують у науці міжнародного 
права. Так, на думку О.М. Руднєвої, “проблема юридичної сили 
рішень, прийнятих комітетами, у тім числі за результатами роз-
гляду індивідуальних скарг, і дотепер залишається невирішеною”�.  
С.С. Дікман вважає: “Сьогодні у держав-учасниць універсальних 
договорів з прав людини немає єдиної позиції щодо юридичної  
 
*� Зубарева Антоніна Євгенівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжна-

родного права Львівського національного університету імені Iвана Франка.
�� Буроменський М.В. Міжнародний і національний захист прав людини та права 

біженців : навч. посібник / М.В. Буроменський, В.М. Стешенко, В.Г. Куць. –  
Харків : [б. в.], �00�. – С. ��.

�� Руднєва О.М. Поняття та види міжнародних інституційних механізмів забезпе-
чення та захисту прав людини / О.М. Руднєва // Право і суспільство : наук. 
журн. – �0��. – № �. – С. ��.
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природи рішень контрольних органів, створених на основі цих до-
говорів”�.

Це питання, крім суто теоретичного, має й практичне зна-
чення для ефективності діяльності договірних органів та ре-
алізації їх повноважень з контролю за дотриманням зобов’язань 
держав-учасниць за універсальними міжнародними договорами.  
С.С. Дікман наголошує, що такій невизначеності у питанні юри-
дичної природи цих рішень “…притаманне повне ігнорування мірку-
вань комітетів, що, своєю чергою, серйозно знижує ефективність 
їх роботи”�.

У зв’язку із складністю проблематики, у науці міжнародного пра-
ва існують різні підходи до її розв’язання. Дослідники зазначають, 
що “…питання про статус рішень договірних органів з прав людини 
лежить не тільки в площині міжнародного публічного права, а й тор-
кається багатьох галузей внутрішньодержавного права”�.

Розглядаючи юридичну природу рішень Комітету ООН з прав 
людини, передусім варто наголосити, що він, як й інші договірні 
органи ООН у сфері захисту прав людини, не наділений правом 
приймати рішення, які б були обов’язковими для держав-учасни-
ць відповідних договорів. Про це постійно наголошують дослід-
ники міжнародно-правової проблематики прав людини. Зокрема  
П. Маланчук зазначає, що в тексті МПГПП немає “будь-яких  
посилань на орган, який міг би винести обов’язкове рішення”�. 
Дж. Кроуфорд серед специфічних рис універсальних міжнародних 
договірних органів у сфері захисту прав людини виділяє також і 
відсутність у них повноважень: “…із прийняття рішень юридичного 

� Дикман С.С. Юридическая природа решений Комитета ООН по правам челове-
ка: основные проблемы / С.С. Дикман // Труды института государства и права 
российской академии наук. Статьи аспирантов и стажеров института государства 
и права. – �0�0. – № �. – С. 77.

� Там само.
� Там само. – С. 86.
� Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом : пер. з англ. / П. Ма- 

ланчук ; за ред.: Буроменський М.В. (передм.). – Харків : Консум, �000. –  
C. �00.
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чи квазіюридичного характеру”�. С. Джозеф так само стверджує: 
“Рішення договірних органів не є юридично обов’язковими”�.

Зі свого боку, М.Ю. Гремза акцентує: “…міжнародні догово-
ри з прав людини не наділяють договірні органи повноваженнями  
щодо прийняття юридично обов’язкових рішень�”. Також він  
зазначає: “Для того, щоб виділити відмінності рекомендацій, що 
приймають договірні органи, від судових рішень у положеннях від-
повідних міжнародно-правових актів у принципі не використову-
ють термін “рішення”�. Схожих висновків доходить і Г.Дж. Стей-
нер, який відзначав, що використання цих термінів у випадку роз-
гляду індивідуальних повідомлень про порушення “є свідченням 
обережної стратегії у визначенні функцій і повноважень Комітету, 
дистанціюючи Протокол від прямої і наказової мови, яку зазвичай 
використовують для опису судового рішення”5.

Як уже було зазначено, Комітет для позначення актів, які 
він приймає, використовує більш нейтральні терміни “зауважен-
ня” (англ. comments), “міркування” (англ. views) тощо. Водночас 
в окремих випадках Комітет застосовує саме термін “рішення” 
(англ. decisions).

Це характерно й для рішень інших договірних органів у сфері 
захисту прав людини. Відсутність у Комітету ООН з прав люди-
ни та інших органів повноважень приймати юридично обов’язкові  
 
� Crawford J. The UN Human Rights Treaty System: A System in Crisis? /  

J. Crawford // The Future of UN Human Rights Treaty Monitoring / ed. by P. Alston  
and J. Crawford. – Cambridge ; New York : Cambridge University Press, �000. –  
Р. �.

� Research Handbook on International Human Rights Law / еd. by Sarah Joseph and 
Adam McBeth. – Cheltenham, UK; Northampton, MA : Edward Elgar, �0�0. –  
Хiv. – P. ��.

� Гремза Н.Ю. Конвенционные комитеты в области международной защиты прав 
человека : дисс. ... канд..юрид. наук : ��.00.�0 / Гремза Н.Ю. – М., �005. –  
С. 76.

� Там само. – С. 88.
5 Steiner H. J. Individual claims in a world of massive violations: What role for the 

Human Rights Committee? / H.J. Steiner // The Future of UN Human Rights 
Treaty Monitoring / ed. by P. Alston and J. Crawford. – Cambridge ; New York :  
Cambridge University Press, �000. – P. ��.
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рішення стала підсумком тривалих дискусій, які передували розроб-
ленню відповідних положень МПГПП. Передусім такою була пози-
ція СРСР та інших держав “соціалістичного табору”, що виража-
лось й у науковій доктрині цих держав. Наприклад, Б.Г. Манов був 
проти наділення цих органів “владними повноваженнями”, які й 
виражаються у прийнятті юридично обов’язкових рішень, оскільки 
вважав, що в умовах співробітництва держав вони не підвищать 
ефективність реалізації зобов’язань за універсальними міжнарод-
ними договорами у сфері захисту прав людини, а навпаки – уск-
ладнять їх здійснення�.

Однак не можна заперечувати важливість рішень Комітету 
ООН з прав людини та відсутність у них будь-яких елементів обо- 
в’язкового характеру. Наявність таких елементів можна, зокрема, ви-
вести із окремих позицій Комітету ООН з прав людини. Наприклад,  
у Зауваженні загального порядку № � Комітет указував, що  
МПГПП у частині своїх вимог до держав-учасниць “не обмежується 
повагою прав людини”, а держави-учасниці також зобов’язуються 
“забезпечувати користування цими правами усім особам, які пере-
бувають під їх юрисдикцією”�.

Окремі українські дослідники діяльності Комітету ООН з прав 
людини висловлюють думки щодо юридичної обов’язковості рі-
шень договірних органів у сфері захисту прав людини, зокрема 
Комітету. Так, Г.О. Христова вважає, що невиконання рішень цих 
органів повинно мати за наслідок застосування до держав, що їх 
порушили, міжнародно-правових санкцій з винесенням відповід-
них порушень на обговорення Ради Безпеки ООН�. На думку  

� Манов Б.Г. ООН и содействие осуществлению соглашений о правах человека / 
Б.Г. Манов ; отв. ред.: Чхиквадзе В.М. – М. : Наука, �986. – С. 66.

� General Comment No. �: Article � (Implementation at the national level) [General 
comment No. � has been replaced by general comment No. ��] : HRI/GEN/�/
Rev.9 (Vol. I) paras. Р. �7�. [Electronic source] // United Nations Human Rights :  
Office of the High Commissioner for Human Rights. – Retrieved from : http://
tbinternet.ohchr.org

� Христова Г.О. Право на звернення до міжнародних судових установ та відпо- 
відних органів міжнародних організацій в системі гарантій правопорядку /  
Г.О. Христова // Вісник Академії правових наук України. – �007. – № �(�9). –  
С. �8.
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О.М. Руднєвої, “рішення комітетів ООН є обов’язковими для ви-
конання усіма державами-учасницями відповідних міжнародно-пра-
вових договорів”�.

Подібні позиції розділяють й окремі представники західної на-
уки міжнародного права. Так, С. Джозеф вважає тлумачення до-
говорів, які приймають договірні органи, такими, що “володіють 
значною силою впливу, оскільки є авторитетним тлумаченням 
юридично обов’язкових документів”�. Г.Дж. Стейнер стверджує, 
що Комітет ООН з прав людини у своїй практиці щодо мірку-
вань за підсумками розгляду індивідуальних повідомлень про по-
рушення зайняв позицію, згідно з якою “...відсутність у Прото-
колі (Протокол I до МПГПП) положення, яке б описувало їх як 
“обов’язкові”, не може означати, що держава вправі на власний 
розсуд вирішувати чи варто їх виконувати”. Ф. Покар вважає, 
що держави-учасниці, приєднуючись до Протоколу I до МПГПП,  
“…визнають компетенцію Комітету простежувати, чи було пору-
шення Пакту і чи… держава-учасниця вжила заходів для забез-
печення всім індивідам у межах її території… прав, закріплених у 
Пакті, та чи були вжиті ефективні та дієві заходи в разі встанов-
лення факту порушення”�.

На нашу думку, така позиція є дещо нерозважливою. Безумов-
но, рішення договірних органів, до яких належить і Комітет ООН 
з прав людини, містять елементи обов’язковості і мають певні 
наслідки, про що йтиметься нижче. Водночас навряд чи доціль-
но стверджувати, що вони є однозначно обов’язковими. Набуття 
ними такого характеру є питанням майбутнього і має стати однією 
із цілей їх майбутнього реформування.

Без сумніву, загальні зауваження, в яких є тлумачення по-
ложень МПГПП, мають важливе значення як для теорії прав  
� Руднєва О.М. Поняття та види міжнародних інституційних механізмів забезпе-

чення та захисту прав людини / О.М. Руднєва // Право і суспільство : наук. 
журн. – �0��. – № �. – С. ��.

� Joseph S. The United Nations and human rights / S. Joseph, S. Kyriakakis // 
Research handbook on international human rights law / ed by S. Joseph, A. McBeth. –  
Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar, �0�0. – P. ��.

� Pocar F. Legal Value of the Human Rights Committee’s Views / F. Pocar // 
Canadian Human Rights Yearbook. – �99�–�99�. – P. ��9.
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людини, так і для практичних аспектів їх захисту і можуть розгля-
датися як одне з додаткових джерел міжнародного права, напри-
клад, рішень міжнародних органів та організацій.

Це підтверджує і практика міжнародного права. Наприклад, 
Міжнародний суд ООН у своїй практиці також посилається на 
рішення Комітету ООН з прав людини. Так, у Консультативному 
висновку щодо юридичних наслідків будівництва стіни на окупова-
них палестинських територіях Суд посилався на міркування Комі-
тету у справах “Лопес Бургос проти Уругваю” (№ 5�/79), “Ліліан 
Селіберті да Касар’єго проти Уругваю” (№ 56/79), “Монтеро  
проти Уругваю” (№ �06/8�)�.

Водночас у міжнародно-правовій доктрині наголошують, що 
навіть рекомендаційний характер рішень договірних органів, зок-
рема Комітету ООН з прав людини, не применшує їх значення.  
Однак, їх значення може зростати за певних умов. Наприклад, 
М.Ю. Гремза зазначає: “…рекомендації договірних органів є в до-
повіді комітетів Генеральної Асамблеї ООН, і вказівки на те, що 
рекомендації не виконуються, можуть отримати політичне звучан-
ня на сесіях Генеральної Асамблеї ООН”�.

На думку О.М. Дроздова, міркування та Зауваження коміте-
ту є: “тлумаченням цих положень (положень МПГПП), їх варто 
розглядати також як кваліфіковану думку незалежних експертів, 
які сприяють у кінцевому підсумку адекватному виконанню дер-
жавами своїх зобов’язань за Пактом”�.

Нарешті, переважають факти, коли рішення Комітету ООН з 
прав людини слугують прецедентом у практиці інших міжнародних 
інституцій із захисту прав та свобод людини. Так, Міжамерикансь-
кий суд з прав людини зазначав, що буде під час розгляду справ 

� Advisory Opinion on Legal Consequences of the Construction of a Wall in the 
Occupied Palestinian Territory 9 July �00� [Electronic source] / International Court 
of Justice. – Official web-site of the International Court of Justice. – Retrieved 
from : http://www.icj-cij.org/docket/files/���/�67�.pdf. – Cit. �6.07.�0��.

� Гремза Н.Ю. Конвенционные комитеты в области международной защиты прав 
человека : дисс. ... канд. юрид. наук : ��.00.�0 / Гремза Н.Ю. – М., �005. – С. 77.

� Дроздов О.М. До проблеми перегляду судових рішень на підставі встановлення 
комітетом з прав людини ООН порушення Україною міжнародних зобов’язань / 
О.М. Дроздов // Адвокат. – �0��. – № ��. – С. �6.
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та прийняття рішень використовувати практику Комітету нарівні 
з практикою Європейського суду з прав людини у тому випадку, 
якщо це сприятиме більш ефективному захисту прав людини�.

Варто наголосити, що кожен окремий вид рішень Комітету 
ООН з прав людини має власні особливості, які відрізняють їх 
одне від одного. Тому, крім дослідження юридичної сили рішень 
Комітету загалом, варто зупинитися на вивченні кожного з видів 
цих рішень окремо. Це допоможе краще зрозуміти як їх юридичну 
природу, так і механізми їх прийняття. 

У науці міжнародного права, зокрема С.С. Дікман, виділяють 
три основні види рішень, які приймає Комітет ООН з прав лю-
дини: Зауваження загального порядку, Заключні зауваження та 
Міркування, що виносяться за результатами розгляду індивідуаль-
них повідомлень про порушення�. Погоджуючись з цією класи-
фікацією, вважаємо за потрібне виділити ще один вид рішень, які 
приймає цей міжнародний орган, а саме: рішення про звернення 
до держав-учасниць щодо вжиття тимчасових заходів (деталь-
ніше про них – нижче).

Зауваження загального порядку (англ. general comments) є 
актами Комітету ООН з прав людини, які мають важливе значення 
для реалізації положень МПГПП та міжнародного співробітництва 
у сфері захисту прав людини. Її приймають й інші договірні орга-
ни у сфері захисту прав людини і визначаються науковцями як 
роз’яснення договірними органами з прав людини змісту положень 
про права людини, закріплених у міжнародних договорах�.

Ці Зауваження загального порядку приймає Комітет ООН з 
прав людини на підставі п. � ст. �0 МПГПП. У ній наголошено, що 

� Shelton D. An Introduction to the History of International Human Rights Law / D. 
Shelton. – The George Washington University Law School : Public Law and Legal 
Theory Working Paper No. ��6. Legal Studies Research Paper № ��6. – August, 
�007. – P. �5.

� Дикман С.С. Юридическая природа решений Комитета ООН по правам челове-
ка: основные проблемы / С.С. Дикман // Труды института государства и права 
российской академии наук. Статьи аспирантов и стажеров института государства 
и права. – �0�0. – № �. – С. 77.

� Абашидзе А.Х. Договорные органы по правам человека : учеб. пособие /  
А.Х. Абашидзе. – М. : РУДН, �0��. – С. �76.
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Комітет: “надсилає державам-учасницям… такі Зауваження загаль-
ного порядку, які вважатиме доцільними”�. Варто зазначити, що в 
процесі діяльності Комітету зазнали змін і його підходи до розроб-
лення цих Зауважень. Як указує В.О. Карташкін, “…з початку  
90-х р. Зауваження загального порядку значно збільшилися за об-
сягом і містили конкретні рекомендації для держав, зокрема щодо 
змін законодавства і (або) правозастосовної практики”�.

Дослідники повсякчасно наголошують на важливості Заува- 
жень, які приймає Комітет ООН з прав людини та інші договір-
ні органи у цій сфері. Зокрема М.Ю. Гремза стверджує, що:  
“Зауваження загального порядку, які приймають конвенційні ор-
гани, мають велике значення для уніфікованого тлумачення поло-
жень міжнародних договорів з прав людини, зокрема для досяг-
нення універсального розуміння змісту прав і свобод людини”�. На 
думку німецького науковця М. Гердегена, Зауваження загального 
порядку, які приймає саме Комітет, “формують лейтмотиви для 
одноманітного тлумачення Пакту”�. 

Повноваженнями приймати такі зауваження наділені усі до-
говірні органи у сфері захисту прав людини, за винятком Комітету 
проти тортур та Комітету щодо прав інвалідів. Водночас Комітет 
проти тортур на практиці розробляє та приймає Зауваження за-
гального порядку. На думку М.Ю. Гремзи, навіть за відсутності 
прямих вказівок у міжнародному договорі можливість ухвалення 
Зауважень належить до “передбачуваних повноважень” договір-
них органів5.

� Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від �6.��.�966 р. 
// Збірник нормативних актів з питань правозахисної діяльності / упоряд.  
С.Ф. Гончаренко. – К. : Юрінком Iнтер, �995. – С. �8–��.

� Карташкин В.А. Права человека в международном и внутригосударственном пра-
ве / В.А. Карташкин ; отв. ред.: Лукашева Е.А. – М. : Изд-во «ИГиП РАН», 
�995. – C. 80.

� Гремза Н.Ю. Конвенционные комитеты в области международной защиты прав 
человека : дисс. ... канд. юрид. наук : ��.00.�0 / Гремза Н.Ю. – М., �005. – С. 9�.

� Гердеген М. Міжнародне право / М. Гердеген ; пер. з нім. – К. : К.I.С., �0��. 
– С. �80.

5 Гремза Н.Ю. Конвенционные комитеты в области международной защиты прав че-
ловека : дисс. ... канд. юрид. наук : ��.00.�0 / Гремза Н.Ю. – М., �005. – С. 9�.
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Як й інші рішення Комітету ООН з прав людини, Зауваження 
загального порядку не мають юридично обов’язкового характеру. 
Але не варто недооцінювати їх значення. Зокрема, А.Х. Абашидзе 
виділяє щонайменше три випадки, коли їх застосовують: Комітет 
під час розгляду доповідей держав-учасниць; держави-учасниці під 
час підготовки доповідей Комітету; органи ООН у своїх резолю-
ціях�.

Предметом Зауважень загального порядку є широке коло пи-
тань, пов’язане як з нормативним змістом положень МПГПП, так 
і з різноманітними аспектами діяльності Комітету ООН з прав лю-
дини. Вчені інколи наводять приклади цілей, які має перед со-
бою прийняття договірними органами Зауважень загального по-
рядку. Наприклад, на думку А.Х. Абашидзе, такими є: уточнення 
зобов’язань держав-учасниць з поданнч доповідей; пропонування 
підходів щодо виконання положень договорів�.

Зі свого боку, М.Ю. Гремза такими цілями вважає: прагнення 
цих органів зробити накопичений під час своєї діяльності досвід 
доступним для всіх держав-учасниць з метою сприяння подальшій 
імплементації міжнародних договорів з прав людини; звернення 
уваги держав-учасниць на недоліки, які містяться в їх доповідях; 
розробка пропозицій щодо покращення процедури подання допові-
дей; активізація діяльності держав-учасниць та відповідних між-
народних організацій щодо забезпечення повної реалізації прав, 
передбачених відповідними міжнародними договорами�.

Крім того, М.Ю. Гремза наводить і власну класифікацію  
Зауважень загального порядку, які приймає Комітет ООН з прав 
людини та інші договірні органи у цій сфері. До першого виду він 
включає Зауваження, що стосуються загальних питань виконання 
зобов’язань держав-учасниць відповідних міжнародних договорів 
загалом (ті, в яких розглядають питання природи цих зобов’язань 
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та їх імплементації в національному праві та ті, що стосуються 
зобов’язання держав-учасниць подавати доповіді). Другим видом, 
на його думку, є Зауваження щодо тлумачення прав людини, закріп-
лених у положеннях відповідних міжнародних договорів, а також 
інші питання, пов’язані із застосуванням конвенцій і протоколів до 
них (ті, що розкривають зміст прав і свобод, закріплених у міжна-
родних договорах, та ті, що тлумачать інші положення міжнарод-
них договорів, зокрема питання застережень, ролі національних 
органів влади у сфері захисту прав людини, процедури розгляду 
індивідуальних повідомлень про порушення та інших процедур)�.

На нашу думку, ця класифікація є, однозначно, цікавою та 
достатньо розгалуженою. Однак тому вона й відображає гро- 
міздку конструкцію, яка часто не спроможна чітко класифікувати 
те чи інше Зауваження загального порядку. Вважаємо, що більш 
доцільно виділяти два основні види зауважень, які приймає Комі-
тет ООН з прав людини: ті, що стосуються тлумачення матеріаль-
ного змісту норм МПГПП та Факультативних протоколів до нього, 
та ті, що стосуються тлумачення процедур, передбачених цими до-
кументами. Цю класифікацію можна застосувати і до Зауважень, які 
приймають й інші договірні органи у сфері захисту прав людини.

У юридичній науці панують думки щодо можливості тракту-
вання Зауважень загального порядку як одне з джерел міжнарод-
ного права. Так, М.Ю. Гремза вважає: “Зауваження загального 
порядку, які приймають конвенційні органи, є авторитетним ко-
лективним доктринальним тлумаченням міжнародних договорів 
з прав людини”�, а також стверджує про існування можливості, 
коли положення загальних коментарів: “…можуть набути стату-
су звичаєвих норм міжнародного права і стати обов’язковими для  
держав”�.

На нашу думку, обидва ці твердження є не зовсім правильними. 
Найперше, складно розглядати Зауваження загального порядку, 
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як і інші рішення, які приймає Комітет, саме як доктринальне 
джерело, оскільки за своєю природою їх розробляють і приймають 
як рішення міжнародного органу, а не як доктрина. Крім того, в їх 
змісті відображається точка зору, прийнята консенсусним рішен-
ням, та є компромісом між думками та ідеями різних експертів. 

Можливість набуття Зауваженнями загального порядку та ін-
шими рішеннями Комітету чи окремими їх положеннями звичає-
вого характеру загалом ми не заперечуємо, водночас установити 
такий факт доволі складно. 

Це підтверджують і міркування представників юридичної на-
уки. Наприклад, М.Ю. Гремза акцентує, що держави у своїй діяль-
ності із забезпечення взятих на себе зобов’язань у рамках від-
повідних міжнародних договорів найчастіше керуються власними 
міркуваннями та баченням, а відповідне тлумачення, яке міститься 
в Зауваженнях загального порядку, залишається поза їх увагою�. 
Безумовно, якщо б Загальні зауваження розглядалися як міжна-
родний звичай, їх застосування було б обов’язковим.

Відповідно, на нашу думку, більш доцільно вважати Заува-
ження загального порядку, нарівні з іншими рішеннями Комітету 
ООН прав людини, саме актами “м’якого права” – допоміжними 
джерелами міжнародного права, якими є рішення міжнародних ор-
ганів та організацій. На користь цієї тези висловлюються і дослід-
ники договірних органів з прав людини. На думку А.Х. Абашидзе: 
“Ці Зауваження не мають юридично зобов’язального характеру,  
однак є інструментом “м’якого права”, беруть до уваги держави, 
та органи ООН та договірні органи з прав людини під час винесен-
ня рекомендацій з доповідей держав”�.

Заключні зауваження, які приймає Комітет за результатами 
розгляду доповідей держав, мають надзвичайно важливе значен-
ня для взаємовідносин між Комітетом та державами-учасницями 
МПГПП. У науці міжнародного права наголошують на тій ролі, 
яку Заключні зауваження відіграють у діяльності Комітету ООН 
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з прав людини. М.Ю. Гремза зазначає, що це зумовлено тим, що 
вони “…відображають думку єдиного в своїй області експертно-
го органу, правомочного виносити такі постанови”�. Як наголошує 
Н.Ю. Фаяд, “Зауваження… відігравали і продовжують відігравати  
позитивну роль, надаючи допомогу державам у вдосконаленні 
свого законодавства і приведенні його відповідно до положень 
МПГПП…”�.

Водночас деякі дослідники з прав людини інколи мають сум-
ніви, що Комітет ООН з прав людини, як й інші договірні орга-
ни системи ООН, наділені повноваженнями приймати їх згідно з 
відповідними універсальними міжнародними договорами. Так, як 
стверджує М.Ю. Гремза: “…в текстах цих договорів немає згадкок 
про прийняття комітетами рішень, адресованих конкретним дер-
жавам, чиї доповіді були розглянуті”�. На його думку, “…механізм 
прийняття комітетами заключних зауважень є прикладом розши-
реного тлумачення договірними органами своєї компетенції”.

На нашу думку, у цьому випадку Комітет ООН з прав люди-
ни не виходить за межі, відповідно, не можна стверджувати, що 
виконуються так звані “присвоюванні повноваження”. Комітет не 
може ані прямо вимагати реалізації заходів, що рекомендуються 
в них, ані контролювати цю реалізацію чи вживати заходів, якщо 
держава не виконає їх. Якщо б Комітет вимагав чи контролював їх 
виконання, можна було б говорити про те, що цей орган виходить 
за межі наданих йому функцій. Тому зрозуміло, що Комітет зай-
мається діяльністю, прямо неделеговану його державами-учасни-
цями МПГПП, однак він не виходить за межі своїх функцій.

Якщо говорити про власне зміст Заключних зауважень Комі-
тету ООН з прав людини, то, як зазначає А.Х. Абашидзе, вони 
готуються за стандартною формою. Вони складаються із коротко-
го вступу, частини, в якій перелічено позитивні аспекти, частини, 
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в якій подано головні питання, що викликають заклопотаність та 
рекомендацій Комітету, які, зазвичай, є найбільшими за обсягом 
та в яких відзначаються порушення або невиконання зобов’язань і 
пропонуються шляхи усунення їх шкідливих наслідків�.

Зі свого боку, Н.Ю. Фаяд наводить принципи, якими керуєть-
ся Комітет під час підготовки та надання Заключних зауважень:

– зауваження повинні сприяти співробітництву між держа-
вами-учасницями у справі виконання МПГПП;

– зауваження повинні відображати досвід, накопичений Комі-
тетом під час вивченні доповідей держав;

– зауваження повинні привертати увагу держав-учасниць до 
питань, пов’язаних із вдосконаленням процедури надання допові-
дей щодо виконання МПГПП;

– зауваження повинні стимулювати діяльність держав-учас-
ниць і міжнародних організацій у сфері захисту прав людини�.

На нашу думку, особливо важливим серед цих принципів є 
необхідність урахування досвіду, накопиченого Комітетом під час 
вивчення доповідей держав. Це означає, що в зауваженнях Комі-
тету повинна також узагальнюватися його попередня практика із 
певних питань. Це сприяє одноманітності в оцінці Комітетом вико-
нання державами своїх зобов’язань за МПГПП, а також застосу-
ванню найефективніших підходів до розв’язання тих проблем, які 
виникають у зв’язку із реалізацією цих зобов’язань.

М.Ю. Гремза констатує, що рівень Заключних зауважень, які 
приймають договірні органи у сфері захисту прав людини, зокре-
ма Комітет ООН з прав людини, поступово зростає, однак існує 
і кілька недоліків, пов’язаних із ними. Такими, на його думку, є 
те, що: договірні органи в заключних зауваженнях не дають дер-
жавам чітких і ясних вказівок на способи вирішення тих чи ін-
ших проблем і заходів, необхідних для імплементації договірних 
зобов’язань; поверхневість дискусії під час обговорення доповідей 
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держав-учасниць, що відображаються й у змісті Заключних заува-
жень; недостатньо точне розуміння членами договірних органів 
правових норм внутрішнього права держав-учасниць�.

Як уже було зазначено, положення заключних зауважень ма-
ють рекомендаційний характер і не є зобов’язаннями для держав, 
які подають доповідь. Водночас дослідники констатують, що їх не-
дотримання може тягнути за собою певні наслідки для держав. 
Наприклад, М.Ю. Гремза вважає, що “…ігнорування чи недотри-
мання державами-учасниками заключних зауважень, зокрема, на 
думку експертів комітетів, були б свідченням недобросовісного ви-
конання державами своїх договірних зобов’язань”�.

Зі свого боку, М.К. Алєксєєнко, коментуючи значення заключ-
них зауважень (в її редакції – заключних рекомендацій) Комітету 
ООН з прав дитини, наголошує на позитивних наслідках, які може 
мати їх виконання для правових систем держав-учасниць: “Можна  
по-різному ставитися до заключних рекомендацій. Як зазначає-
мо, санкцій за невиконання рекомендацій не передбачено. Проте 
серйозне ставлення до аналізу, покладеного в основу цього доку-
мента ООН… вочевидь приведе до позитивних зрушень у самій 
системі (національній правовій системі)”�.

Крім того, після отримання заключних зауважень держави 
повинні також надавати Комітету ООН з прав людини інформа-
цію про ті заходи, які були вжиті відповідно до рекомендацій, за-
фіксованих у Заключних зауваженнях. А.Х. Абашидзе наголошує: 
“Для держави-учасниці важливо, щоб у наступних періодичних до-
повідях Комітету повідомлялося про вжиті кроки з виконання цих  
рекомендацій”�. Своєю чергою, Т.I. Левицький стверджує, що  
хоча Заключні зауваження договірних органів у сфері захисту прав 
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людини і не мають юридично обов’язкової сили, однак, “вказуючи 
на конкретні недоліки чи проблеми з виконання конвенції, вони, з 
одного боку, привертають увагу до них держав, стимулюють їх до 
ефективнішого виконання своїх зобов’язань, з іншого, – така ува-
га з боку світового співтовариства дисциплінує держави”�.

Одним із небагатьох видів рішень Комітету ООН з прав лю-
дини, які потрібно розглядати як обов’язкові для виконання дер-
жавами-учасницями МПГПП, є його рішення про звернення до 
держав-учасниць щодо вжиття тимчасових заходів (англ. 
interim measures) у рамках розгляду індивідуальних повідом-
лень про порушення. Як зазначає М.Ю. Гремза, “…виконання дер-
жавами прохань про тимчасові заходи захисту є невід’ємною час-
тиною зобов’язань держави-учасниці…, а будь-яке невиконання та-
ких звернень розглядають як порушення останніх”�.

Вичерпного переліку випадків, у яких повинні застосовувати 
тимчасові заходи як Комітет ООН з прав людини зокрема, так і 
договірні органи із захисту прав людини загалом, не існує. Однак 
фінський дослідник прав людини та багаторічний член Комітету 
ООН з прав людини М. Шейнін, за результатами аналізу прак-
тики Комітету, дійшов висновку, що такі звернення в практиці 
цього міжнародного органу можуть надсилати держави-учасниці 
стосовно:

�) справ, пов’язаних з смертним вироком; 
�) справ, у яких жертві загрожує неминуча депортація або 

екстрадиція до країни, де вона зазнає ризику тортур;
�) справ про наслідки економічної діяльності, що завдає шко-

ди навколишньому середовищу і є загрозою для способу життя 
спільноти, яка є меншістю�.

� Міжнародне публічне право : підручник / В.М. Репецький, В.М. Лисик,  
М.М. Микієвич та ін. ; за ред. В.М. Репецького. – �-ге вид., стер. – К. : Знання, 
�0��. – С. �86.
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человека : дисс. ... канд. юрид. наук : ��.00.�0 / Гремза Н.Ю. – М., �005. – С. 80.
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Схожі за своєю юридичною природою заходи відомі й у практи-
ці інших міжнародних органів, зокрема Міжнародного суду ООН, 
що застосовує тимчасові заходи (англ. provisional measures). Як 
задзначає Ш. Розен, заходи, які застосовує Суд, мають спільну 
юридичну природу із забезпечувальними (запобіжними) заходами, 
які застосовують національні суди�.

Аналогічних висновків доходять і дослідники тимчасових за-
ходів у практиці договірних органів з прав людини. Так, на думку 
М.Ю. Гремзи, тимчасові заходи Комітету ООН з прав людини та 
інших договірних органів з прав людини схожі із забезпечуваль-
ними (запобіжними) заходами, які застосовують національні суди, 
зокрема тим, що мають спільну мету, а саме – запобігання непоп-
равній шкоді�.

Водночас є і відмінності, які відрізняють тимчасові заходи Ко-
мітету ООН з прав людини та інших договірних органів з прав 
людини від тимчасових заходів Міжнародного суду ООН та за-
безпечувальних (запобіжних) заходів у національному праві.  
Головна з них полягає в тому, що рішення зі застосування цих 
заходів має не імперативний (обов’язковий) характер для держав, 
стосовно яких застосовують, а рекомендаційний. Однак держави-
учасниці здебільшого виконують рішення Комітету та інших до-
говірних органів із прав людини щодо застосування тимчасових 
заходів під час розгляду індивідуальних повідомлень про пору-
шення.

Дослідники діяльності інституційного механізму ООН у 
сфері захисту прав людини стверджують ефективність застосу-
вання тимчасових заходів. Так, М. Шмідт зазначав, що впродовж  
�989–�999 рр. Комітет ООН з прав людини та Комітет проти тор-
тур прийняли близько �00 рішень про застосування тимчасових  
 
� Rosenne S. The World Court: what it is and how it works / by S. Rosenne ; prepared 

with the assistance of T.D. Gill. – Dordrecht ; Boston : M. Nijhoff Publishers ; 
Norwell, MA, U.S.A. : Distributed in the U.S.A. and Canada by Kluwer Academic 
Publishers, �989. – Хix, P. 95.
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заходів, і тільки 5 таких рішень не були виконані державами-учас-
ницями�. Це є підтвердженням визнання доцільності таких рішень 
та необхідності їх виконання.

Невиконання державами-учасницями рішення щодо тимчасо-
вих заходів, своєю чергою, також може тягнути за собою розгляд 
відповідних фактів Комітетом ООН з прав людини. Наприклад, під 
час розгляду повідомлення “Д. Піандіонг, Х. Моральйос та А. Булан  
проти Філіппін”, Філіппінська республіка не виконала рішення Ко-
мітету про тимчасові заходи в частині відстрочки виконання смерт-
ного вироку. 

У своїх міркуваннях із цього повідомлення Комітет наголосив, 
що, приєднуючись до Протоколу I до МПГПП, держава бере на 
себе зобов’язання надавати йому можливість належно розглянути 
індивідуальне повідомлення про порушення, яка охоплює і вико-
нання рішень Комітету про вжиття тимчасових заходів. Натомість, 
діючи з метою ускладнення або перешкоджання розгляду повідом-
лення, зокрема не виконуючи рішення Комітету щодо тимчасових 
заходів, як вчинили Філіппіни, держава-учасник “грубо порушує” 
свої зобов’язання, які випливають з Протоколу I�.

Якщо говорити про міркування (англ. views), які є Комі-
тет ООН з прав людини за результатами розгляду індивідуаль-
них повідомлень про порушення, то, як зазначає М. Шейнін, вже 
сам термін, який використовує їх позначення, “відображає від-
сутність договірного положення про юридично обов’язковий ха-
рактер рішення Комітету”�. Проте він одночасно й наголошує,  
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що було б неправильно вважати їх просто рекомендаціями,  
які держава-учасниця може замінити власною інтерпретацією�.  
Г.Дж. Стейнер констатує, що ніде формально не визначено, який 
саме характер мають ці зауваження: повчальний, рекомендаційний 
чи обов’язковий�, і одночасно стверджує: “Міркування юридично 
встановлюють зобов’язання для держав щодо вжиття заходів. Це 
зобов’язання випливає з положень Пакту (МПГПП) та Протоколу 
(Протоколу I до МПГПП)”�.

Важливо наголосити, що сам Комітет ООН з прав людини у 
своїй практиці проводив аналогії розгляду індивідуальних повідом-
лень із прийняттям судових рішень, виділяючи спільні риси в обох 
процедурах. У своєму Зауваженні загального порядку № �� він 
наголошує, що міркування за результатами розгляду повідомлень: 
“…приймаються в дусі, притаманному судовому розгляду, вклю-
чаючи неупередженість і незалежність членів Комітету, зважене 
тлумачення формулювань МПГПП й остаточний характер прийня-
тих рішень”�. Водночас очевидно, що лише ці обставини не наді-
ляють міркування юридично обов’язковим характером, а є свідчен-
ням складності і неоднозначності їх юридичної природи.

Оскільки міркування не можна розглядати як юридично обо-
в’язкові рішення, сумірні з рішеннями судових органів, і, водночас, 
вони є не просто рекомендаціями, виникає логічне питання, якою 
є їх юридична природа? У науці міжнародного права панують різні 
думки з цього приводу. Наприклад, М. Шейнін вважає, що вони є 
� Шейнин М. Практика Комитета ООН по правам человека (КПЧ) по рассмотре-
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“офіційною інтерпретацією Пакту відповідно до норм міжнародно-
го права”�. Можна погодитися із вченим у тому, що в міркуван-
нях і справді містяться елементи інтерпретації (правотлумачення), 
однак не зовсім правильно зводити юридичну природу міркувань 
винятково до тлумачних функцій. 

Комітет ООН з прав людини у своїх міркуваннях застосовує 
юридичні формули, які допомагають розкрити юридичну природу 
цих міркувань. Зокрема, формулюванням, на яке звертає увагу 
М. Шейнін і яке є у всіх міркуваннях, таке: “Беручи до уваги, 
що, ставши державою-учасницею Факультативного протоколу, дер-
жава-учасниця визнала компетенцію Комітету визначати, було чи 
не було порушення МПГПП, і що, відповідно до ст. � МПГПП, 
держава-учасниця бере на себе зобов’язання забезпечити всім осо-
бам, які перебувають на її території і підпадають під її юрисдик-
цію, права, визнані у МПГПП, і забезпечити ефективний і реаль-
ний засіб правового захисту у випадку, якщо буде встановлено 
порушення цих прав”�.

Аналіз цієї формули дає підстави для двох висновків, які точ-
ніше розкривають зміст юридичної природи міркувань Комітету 
ООН з прав людини, а саме: Комітет лише встановлює факт вчи-
нення або невчинення порушення і пропонує, якими могли б бути 
ефективні засоби його виправлення; підставою для обов’язковості 
зобов’язання держави-учасниці виправити порушення є положен-
ня МПГПП, а не міркування Комітету. Отже, зобов’язання дер-
жави усунути наслідки порушення існує відповідно до положень 
МПГПП, а міркування Комітету спрямовані винятково на те, щоб 
усунути їх негативні наслідки.

У такому разі міркування за результатами розгляду індивіду-
альних повідомлень про порушення є не просто рекомендацією, 
а вказівкою державам-учасницям на порушення ними зобов’язань 
за МПГПП і Факультативними протоколами та на необхідність 
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вжиття ними заходів для усунення шкідливих наслідків порушення 
цих зобов’язань та щодо недопущення їх повторення в майбутньому. 
Тому слушною є думка Р.А. Мюллерсона, який трактував міркування 
як “сигнал” державі щодо порушення міжнародного зобов’язання і, 
водночас, закликав до усунення цього порушення�.

М.Ю. Гремза виділяє низку “функцій”, які виконують мірку-
вання договірних органів у сфері захисту прав людини, зокрема 
Комітету ООН з прав людини, за результатами розгляду індиві-
дуальних повідомлень про порушення. Так, на його думку, вони 
повинні: роз’яснювати і переконливо обґрунтовувати висновок у 
справі, якого дійшли члени відповідного договірного органу; міс-
тити чітку вказівку на те, який засіб правового захисту має бути 
наданий зацікавленій особі, а також на те, які заходи варт вжити 
з метою уникнення порушення прав людини в майбутньому; бути 
інструкцією для держави щодо аналогічних випадків та щодо того, 
які гарантії прав людини повинні бути встановлені урядом на прак-
тиці з метою виконання своїх зобов’язань�.

Зі свого боку, М.М. Антонович вважає, що головним наслід-
ком розгляду Комітетом ООН з прав людини індивідуальних пові-
домлень про порушення є не припинення порушення прав окремої 
особи і відшкодування їй заподіяної шкоди, а те, щоб “…у майбут-
ньому з боку цієї держави не було таких порушень”�. У зв’язку 
з цим, вчена наводить приклад Міркувань Комітету у справі  
“А. Вуоланне проти Фінляндії”, в якій предметом повідомлення 
була неможливість оскарження рішення про накладення дисциплі-
нарного стягнення на військовослужбовця у вигляді тримання під 
вартою. Комітет у своїх міркуваннях встановив порушення п. �  
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ст. 9 МПГПП і закликав Фінляндію вжити заходів щодо забезпе-
чення неможливості таких порушень у майбутньому�.

Згодом ця держава повідомила, що вжила відповідних заходів 
на законодавчому рівні�.

Міркування Комітету ООН з прав людини, висловлені за ре-
зультатами розгляду індивідуальних повідомлень про порушення, 
не підлягають перегляду. Така процедура не передбачена жодним 
із документів, які є юридичними підставами діяльності Комітету. 
Про відсутність прямих можливостей для оскарження міркувань 
Комітету йдеться і в юридичній науці. Так, М. Шейнін зазначає: 
“Якщо держава хоче оскаржити правильність юридичної інтерпре-
тації Комітету, вона повинна, щонайменше, звернутися до якої-не-
будь іншої процедури міжнародного суду або незалежного експер-
тного органу”�.

На нашу думку, відсутність можливості оскарження змісту 
міркувань є наслідком відсутності в них однозначно обов’язкового 
характеру. За тих обставин, коли держави на власний розсуд 
вправі вирішувати, вживати чи не вживати заходів, передбачених 
у міркуваннях, не має сенсу існування та застосування процедури 
оскарження. Водночас згодом, у разі зміни статусу міркувань та 
набуття ними обов’язкового характеру, можливо, з’явиться і спе-
ціальна процедура їх оскарження.

� «Antti Vuolanne v. Finland»: Views of the Human Rights Committee under 
Article 5 Paragraph � of the Optional Protocol to the International Covenant 
on Civil and Political Rights concerning Communication No. �65/�987 
adopted on 07 April �989 : CCPR/C/�5/D/�65/�987 [Electronic source] //  
United Nations Human Rights : Office of the High Commissioner for Human 
Rights. – Retrieved from : http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/
Download.aspx?symbolno=CCPR%�fC%�f�5%�fD%�f�65%�f�987&Lang=en – 
Cit. ��.07.�0��.

� Report of the Human Rights Committee of the �9 September �989 // General 
Assembly Official Records: Forty Fourth Session. Supplement № �0 (A/��/�0). –  
New – York : United Nations, �989. – Vii, Рр. �5�, �5�.

� Шейнин М. Практика Комитета ООН по правам человека (КПЧ) по рассмотре-
нию индивидуальных жалоб на нарушение прав человека [Электронный ресурс] 
/ М. Шейнин // Terra Legis : Проект Фонда Аметистова. – Режим доступа : 
http://www.terralegis.org/terra/lek/lek_�6.html. – Цит. ��.06.�0�� г.
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Отже, рішення Комітету ООН з прав людини відіграють важ-
ливу роль у міжнародному співробітництві із захисту прав людини. 

Незважаючи на їх рекомендаційний характер, вони стали впли-
вовим засобом реалізації Комітетом своїх повноважень. 

Їхня юридична природа вирізняє їх від схожих за природою та 
метою актів міжнародних судових органів, зокрема, це стосується 
їх юридично необов’язкового характеру, відсутності контрольного 
механізму за їх виконанням тощо.

А.Є. Зубарева
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�.6. Міжнародно-ПраВоВа осноВа ПраВа 
    на осВіту В систеМі ПраВ ЛЮдини

    Л.М. Невара*�

Право на освіту – це одне з основних соціально-культурних 
прав людини, необхідних для нормальної життєдіяльності в умо-
вах сучасного суспільства. Воно дає право людині здобувати знан-
ня, набувати культурних навиків, орієнтуватися у виборі професії 
тощо. Право на освіту гарантується міжнародним правом і основ-
ними законами держав.

Міжнародні механізми забезпечення і захисту права на освіту 
мають тверду основу в міжнародному праві захисту прав люди-
ни, що закріплено універсальними та регіональними документами.  
А саме: Загальною декларацією прав людини �9�8 р. (ст. �6),  
Конвенцією про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти �960 р. 
(ст. �–�), Міжнародним пактом про економічні, соціальні і куль-
турні права �966 р. (ст. ��, ��), Конвенцією про права дитини 
�989 р. (ст. �8, �9). На регіональному рівні прийнято Європейсь-
ку конвенцію про захист прав людини і основних свобод �950 р.  
(ст. � Першого протоколу �95� р.), Європейську соціальну хартію 
�950 р. (ст. 7), Гельсінський Заключний акт �975 р., Американську 
конвенцію про права людини �969 р. (ст. �� Додаткового протоко-
лу до Американської конвенції про права людини у сфері економіч-
них, соціальних і культурних прав �988 р.) і Африканську хартію 
прав людини і народів �98� р. (ст. �7).

Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки i культу-
ри (ЮНЕСКО) рекомендує розглядати право на освіту як елемент 
права на життя, права на розвиток, права на безперервну освіту, 
яке має реалізовуватися протягом усього життя людини.

*� Невара Лілія Михайлівна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри міжна-
родного права Iнституту міжнародних відносин Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка.
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Загальна декларація прав людини �9�8 р. розглядається як 
джерело права на освіту в силу винятково важливого значен-
ня даного акту. У ст. �6 закріплено обов’язковість, загальнодо-
ступність, безкоштовність початкової освіти: “Кожна людина 
має право на освіту. Освіта повинна бути безоплатною, хоча б 
в тому, що стосується початкової і загальної. Початкова освіта 
повинна бути обов’язковою. Технічна і професійна освіта повин-
на бути загальнодоступною, а вища освіта повинна бути однако-
во доступною для всіх на основі здібностей кожного”�. Загаль-
на декларація прав людини позначила мету освіти у світовому 
масштабі: “Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток 
людської особи і збільшення поваги до прав людини і основних 
свобод. Освіта повинна сприяти взаєморозумінню, терпимості і  
дружбі між народами, расовими або релігійними групами і повин-
на сприяти діяльності Організації Об’єднаних Націй з підтримання  
миру”�. 

Пізніше міжнародна спільнота підтвердила це прагнення в  
Декларації принципів толерантності, прийнятою Генеральною кон-
ференцією ЮНЕСКО �6 листопада �995 р. Також Загальна декла-
рація прав людини закріпила пріоритетне право батьків у виборі 
виду освіти для своїх малолітніх дітей: “Батьки мають право пріо-
ритету у виборі виду освіти для своїх малолітніх дітей”�. 

Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти  
�960 р. встановила рівність в отриманні освіти незалежно від раси, 
кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переко-
нань, національного або соціального походження, економічного 
становища або народження�. 

� Загальна декларація прав людини [Електронний ресурс]: Веб-сайт Верховної 
Ради України. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/ 
995_0�5

� Там само.
� Там само.
� Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти [Електронний ресурс]: 

Веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon�.rada.gov.
ua/laws/show/995_�7�

Л.М. Невара



��8

Конвенція відносить термін “освіта” до всіх типів і ступе-
нів освіти, що включає доступ до неї, рівень і якість навчання, а  
також умови, в яких воно ведеться�. 

Крім того, Конвенція містить зобов’язання, які будуть прийма-
тися державами-учасницями з метою ліквідації або попередження 
дискримінації як де-юре, так і де-факто, а саме:

“�) скасувати всі законодавчі постанови та адміністративні 
розпорядження і припинити адміністративну практику дискриміна-
ційного характеру в галузі освіти;

�) провести, якщо потрібно, в законодавчому порядку захо-
ди, необхідні для того, щоб усунути будь-яку дискримінацію при  
прийомі учнів до навчальних закладів;

�) не допускати, в тому що стосується плати за навчання, 
надання стипендій та будь-якої іншої допомоги учням, а також  
дозволів і пільг, які можуть бути необхідні для продовження ос-
віти за кордоном, ніяких відмінностей у ставленні до учнів грома-
дянам даної країни з боку державних органів, крім відмінностей, 
заснованих на їх успіху або потребах;

�) не допускати у випадках, коли державні органи надають 
навчальним закладам ті або інші види допомоги, ніяких переваг 
або обмежень, заснованих виключно на приналежності учнів до 
будь-якої певної групи;

5) надавати іноземним громадянам, які проживають на її те-
риторії, такий самий доступ до освіти, який вона надає своїм гро-
мадянам”�. 

З метою виконання зобов’язань, Конвенцією передбачена про-
грама дій спрямована на здійснення рівності можливостей і став-
лення в галузі освіти, яку держави-учасниці повинні почати:

“�) зробити початкову освіту обов’язковою і безкоштовною; 
зробити середню освіту доступною для всіх на основі повної рів-
ності і в залежності від здібності кожного; забезпечити дотриман-
ня передбаченої законом обов’язковості навчання;

� Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти [Електронний ресурс]: 
Веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon�.rada.gov.
ua/laws/show/995_�7�

� Там само.
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�) забезпечити в усіх державних навчальних закладах рівного 
ступеню однаковий рівень освіти і рівні умови щодо якості навчання;

�) заохочувати і розвивати відповідними методами освіту осіб, 
які не одержали початкової освіти або які не закінчили його, і про-
довження їх освіти відповідно до здібностей кожного;

�) забезпечити без дискримінації підготовку до викладацької 
професії”�.

Комітет ООН з економічних, соціальних і культурних прав  
виокремлює чотири основні ознаки права на освіту: наявність,  
доступність (недискримінація, фізична та економічна доступність), 
прийнятність і адаптованість освіти, а також дає вказівки про 
те, що “право на освіту може здійснюватися лише за наявності у 
викладачів та учнів академічної свободи”.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права  
�966 р. в ст. �� і �� закріплює право кожної людини на освіту. 
Пакт підтвердив обов’язковість і безкоштовність для всіх почат-
кової освіти; закріпив відкритість і доступність середньої освіти в 
його різних формах (включаючи професійно-технічну освіту), ви-
щої освіти (на основі здібностей кожного) з поступовим уведен-
ням її отримання на безоплатній основі. У Пакті були деталізовані 
цілі освіти, яка має бути спрямована на повний розвиток людсь-
кої особистості і свідомості її гідності, зміцнювати повагу до прав 
людини та основних свобод; освіта повинна дати можливість усім 
бути корисними учасниками вільного суспільства, а також сприя-
ти взаєморозумінню, терпимості і дружбі між націями і релігіями, 
сприяти ООН у підтриманні миру�. 

Утім, право на освіту та право на культурний розвиток (ст. �5  
Пакту) настільки тісно взаємопов’язані, що їх неможливо відділи-
ти одне від одного. Освіта необхідна для того, щоб людина знала 
культуру, історію і сталі цінності того суспільства, в якому живе. 

� Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти [Електронний ресурс]: 
Веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon�.rada.gov.
ua/laws/show/995_�7�.

� Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права [Електронний ре-
сурс]: Веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon�.rada.
gov.ua/laws/show/995_0��

Л.М. Невара



��0

Також, освіта має важливе значення для людини з точки зору 
її участі в культурному житті цього суспільства і використання 
досягнень наукового прогресу. Для груп, що належать до етніч-
них, релігійних, культурних меншостей чи корінного населення, 
освіта необхідна не тільки для розширення кругозору і спілку-
вання певною мовою й обміну ідеями та культурою, а й є неза-
мінною для самого життя і виживання цих груп�. Нарешті, пра-
во на освіту пов’язано з економічними правами, оскільки освіта 
сприяє соціальній мобільності і включенню в сучасну економіч-
ну діяльність. Крім того, освіта дозволяє людині користуватися 
повною мірою всіма можливостями суспільства. Про зв’язок між 
освітою та економікою свідчить той факт, що без належного дер-
жавного фінансування гарантувати право на освіту неможливо.  
З іншого боку, загальновідомо, що витрати на освіту вкрай не-
обхідні для довгострокового економічного і соціального розвитку, 
оскільки інвестиції в сферу освіти сприяють економічному зрос-
танню. Важливе значення права на освіту полягає також в тому, 
що освіта дає людині необхідні професійні навики і підготовку  
для виконання певних видів трудової діяльності або функцій, які 
визначають місце людини в суспільстві.

В силу свого характеру право на освіту розглядається як “роз-
ширення прав і можливостей”, за допомогою яких “людина вла-
штовує своє життя і, зокрема, будує свої відносини з ... державою. 
Головна роль у справі соціального захисту прав ... належить осві-
ченим громадянам, здатним поширювати свої ідеї і об’єднуватися 
на захист своїх прав”�. 

Права батьків, закріплені Конвенцією про боротьбу з диск-
римінацією в галузі освіти, були підтверджені і в Пакті.

Держави-учасниці Пакту взяли на себе зобов’язання щодо 
встановлення мінімуму вимог для освіти, розвитку мережі шкіл 
усіх ступенів, встановлення задовільною системи стипендій. Пакт  
 

� Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права [Електронний ре-
сурс]: Веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon�.rada.
gov.ua/laws/show/995_0��

� Там само.
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зобов’язав держави-учасниці постійно покращувати матеріальні 
умови викладацького складу освітніх установ.

Конвенція про права дитини �989 р. підтвердила загальнодо-
ступність освіти, безоплатність і обов’язковість початкової освіти. 
Конвенція поклала обов’язок на держави-учасниці забезпечувати 
надання середньої освіти як загальної, так і професійної на безко-
штовній основі; забезпечувати доступність вищої освіти для всіх 
на основі здібностей кожного; вживати заходів для регулярного 
відвідування дітьми шкіл, а також щодо зниження кількості дітей, 
які залишають школи. Конвенція про права дитини закріпила пра-
во дитини на доступність інформації і матеріалів у галузі освіти. 
Відповідно до Конвенції, шкільна дисципліна повинна підтримува-
тися тільки за допомогою методів, що ґрунтуються на повазі до 
людської гідності�. 

Положеннями Конвенції значно розширені цілі освіти, зокре-
ма, освіта повинна бути спрямована не тільки на повний розви-
ток особистості дитини і виховання у неї поваги до прав людини 
і основних свобод, на підготовку дитини до свідомого життя у 
вільному суспільстві на основі принципів розуміння, миру, тер-
пимості, рівноправності, дружби між народами, а й на виховання 
поваги до своїх батьків, своєї культурної самобутності, мови, цін-
ностей, національних цінностей країни проживання, країни поход-
ження, інших цивілізацій, а також поваги до навколишньої при- 
роди�. 

Європейська Конвенція про захист прав людини і основних 
свобод �950 р. встановила, що “нікому не може бути відмовлено 
в праві на освіту”. Цим формулюванням Європейська конвенція 
підтверджує право кожної людини на освіту, накладає заборону на 
будь-яку дискримінацію в праві на освіту, разом з тим, Конвенція 
не конкретизує рівень отримання освіти. Також Європейська кон-
венція зобов’язує державу, яка повинна поважати право батьків,  
 

� Конвенція про права дитини [Електронний ресурс]: Веб-сайт Верховної Ради 
України. – Режим доступу : http://www.unicef.org/ukraine/convention_small_
final.pdf

� Там само.
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забезпечувати своїм дітям таку освіту і навчання, яке відповідає їх 
власним релігійним і світоглядним переконанням�.

У ст. � Першого протоколу до Європейської конвенції про за-
хист прав людини і основних свобод йдеться про забезпечення 
здійснення деяких прав і свобод, інших, ніж ті, які вже включені 
в Конвенцію, а саме: “Нікому не може бути відмовлено в праві 
на освіту. При здійсненні будь-яких функцій, які вони прийняли 
на себе по відношенню до освіти і навчання, держава повинна 
поважати право батьків забезпечувати своїм дітям таку освіту і 
навчання, яке відповідає їх власним релігійним і світоглядним пе-
реконанням”�. 

Європейська соціальна хартія (переглянута, �996 р.)� про-
голошує права та свободи і встановлює контрольний механізм, 
покликаний гарантувати їх дотримання країнами-учасницями.  
Зокрема, що стосується освіти: 

– безкоштовна початкова та середня освіта;
– безкоштовні та ефективні служби професійної орієнтації;
– доступ до початкової освіти (загальна і професійна підготовка 

на рівні середньої школи), до університетської та неуніверситетської 
вищої освіти, до професійної підготовки та перепідготовки;

– прийняття заходів на підтримку іноземців, які проживають 
на території даної країни;

– інтеграція дітей-інвалідів у загальні навчальні заклади;
– доступ до освіти та професійної підготовки для інвалідів.
Відповідно до положень п. � ст. 7, держави зобов’язуються 

домагатися, щоб особи, які ще повинні відвідувати школу, не ви-
користовувалися на таких видах робіт, які не дають їм можливості 
завершити свою освіту. А положення ст. �0 передбачає заходи, 

� Європейська Конвенція про захист прав людини і основних свобод [Електронний 
ресурс]: Веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon�.rada.
gov.ua/laws/show/995_00�

� Перший протокол до Європейської конвенції про захист прав людини і основних 
свобод [Електронний ресурс]: Веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу :  
http://zakon�.rada.gov.ua/laws/show/99�_5�5
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Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/99�_06�
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які слід приймати з метою забезпечення здійснення права на про-
фесійну підготовку.

Стаття �5 містить гарантії, які надають особам з обмеженою 
працездатністю можливості отримання професійної орієнтації, ос-
віти і професійного навчання в рамках спільних програм у тих 
випадках, коли це можливо, або, за відсутності такої можливості, 
через державні або приватні спеціалізовані установи�. 

У ст. �7 містяться положення, спрямовані на забезпечення 
ефективного здійснення права дітей та підлітків на те, щоб вони 
росли в умовах, що сприяють повноцінному розвитку їх особис-
тості та їхніх фізичних і розумових здібностей�. Держави повинні 
вжити всіх відповідних і необхідних заходів для забезпечення от-
римання дітьми і підлітками безкоштовної початкової і середньої 
освіти. Також держави заохочують регулярне відвідування шкіль-
них занять, ураховуючи права та обов’язки їхніх батьків, аби діти 
та підлітки отримували увагу, сприяння, освіту і підготовку, які їм 
необхідні. Зокрема, шляхом створення або збереження установ і 
служб, достатніх та адекватних для даних цілей.

Відповідно до положень ст. �9, держави зобов’язуються роз-
вивати та заохочувати навчання національної мови приймаючої дер-
жави робітників-мігрантів і членів їх сімей, а також розвивати і 
заохочувати, по можливості, навчання дітей робітників-мігрантів 
рідної мови робочого-мігранта�. 

У Гельсінському Заключному акті або Гельсінській деклара-
ції, підписаним главами �5 держав у столиці Фінляндії Гельсінкі  
�0 липня – � серпня �975 р.�, держави-учасниці заявляють про 
свою рішучість дотримуватися і здійснювати на практиці повагу до 
прав людини і основних свобод, включаючи свободу думки, совісті, 

� Європейська соціальна хартія (переглянута) [Електронний ресурс]: Веб-сайт 
Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/99�_06�
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релігії і переконань�. Відповідно до такого керівного принципу дер-
жави зобов’язуються діяти відповідно до цілей і принципів Стату-
ту ООН і Загальної декларації прав людини. А саме, будуть вико-
нувати свої зобов’язання, відповідно до міжнародних декларацій і 
угод у цій галузі, включаючи Міжнародні пакти про права людини 
у разі їх підписання�. У Декларації, прийнятою Нарадою з безпеки 
і співробітництва в Європі (НБСЄ), зазначені принципи, якими дер-
жави-учасниці будуть керуватися у взаємних відносинах. 

Право на освіту закріплене у конституціях всіх сучасних де-
мократичних держав, що дає кожній людині право на певні форми 
поведінки з боку держави. Держави зобов’язані поважати, захи-
щати і реалізовувати право на освіту. Обов’язок поважати право 
на освіту забороняє самій державі діяти в протиріччя визнаним 
правам і свободам, перешкоджати або стримувати реалізацію та-
ких прав і свобод. 

Право на освіту є одним з найбільш істотних конституційних 
соціальних прав людини, що створює передумову для розвитку як 
його особистості, так і всього суспільства. У конституціях сучас-
них демократичних державах право на освіту в широкому сенсі 
включає цілий комплекс прав: право на отримання безкоштовної 
початкової або середньої освіти в державних і муніципальних шко-
лах, загальнодоступність освіти, право на вибір батьками форми 
навчання (релігійне, світське), свобода викладання.

Конституція України �996 р. (ст. 5�) гарантує кожній людині 
доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середнь-
ої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних 
навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної серед-
ньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної 
освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та 
пільг учням і студентам. Громадяни мають право безоплатно здо-
бути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах 
на конкурсній основі. Громадянам, які належать до національних 

� Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі [Електронний ре-
сурс]: Веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon�.rada.
gov.ua/laws/show/99�_055
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меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рід-
ною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних 
навчальних закладах або через національні культурні товариства�.

Закріплення в Конституції безкоштовності освіти, безумовно, 
сприяє її загальнодоступності. Конституція України зобов’язує 
кожну людину отримати повну загальну середню освіту. При цьо-
му батьки або особи, які їх замінюють, повинні забезпечити своїм 
дітям отримання освіти даного рівня. 

Як ми бачимо, освіта має важливе значення для людини з точ-
ки зору її участі в культурному житті суспільства і використання 
досягнень наукового прогресу та повинна бути спрямована на пов-
ний розвиток людської особи і збільшення поваги до прав людини 
і основних свобод.

� Конституція України [Електронний ресурс]: Веб-сайт Верховної Ради України. 
– Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show

Л.М. Невара
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�.7. ВПЛиВ транснаЦiонаЛьниХ iт-коМПанiЙ
    на ПраВа ЛЮдини та ПроБЛеМи 
    еВоЛЮЦiї Мiжнародного ПраВа 

    П.М. Сухорольський*�

Питання регулювання діяльності транснаціональних компаній/
корпорацій (ТНК) не є новим для міжнародного права. Одним із на-
слідків процесу деколонізації стало обговорення на міжнародному 
рівні необхідності запровадження нового справедливого світового 
економічного порядку, який би забезпечив ефективний розвиток 
новостворених держав та унеможливив формування нової версії 
колоніалізму, що базується на домінуванні іноземного капіталу 
та впливі ТНК. Починаючи з �970-их років міжнародні організації 
приймають різноманітні документи, у яких вказується на необхід-
ність контролю і регулювання діяльності корпорацій, також ство-
рено низку спеціальних органів, зокрема й у межах ООН, з метою 
вивчення цього питання та підготовки проектів рішень. Проте за 
десятиліття, які минули з того часу, відбулося значне прискорен-
ня процесів глобалізації, з’явилися і глобально поширилися нові 
технології, що започаткували радикальні перетворення у багатьох 
сферах суспільного життя. Все це суттєво позначилося на станови-
щі ТНК у міжнародних відносинах та змушує здійснити переоцінку 
їхньої ролі і значення у сучасному світі.

У таких умовах міжнародне право, яке базується на суверені-
теті держав, зіштовхується з небаченими раніше викликами, одним 
із яких є зростаючий вплив неурядових акторів на права людини 
у глобальному масштабі. Незважаючи на докорінну зміну ситуації, 
існуюча система забезпечення прав людини продовжує базуватися 
на зобов’язаннях держав та створених ними міжнародних органі-
зацій, що дозволяє зробити припущення: або неурядові актори не 

*� Сухорольський Петро Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
міжнародної інформації Національного університету «Львівська політехніка».
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здатні своїми діями порушувати права людини, або ж держави пов-
ністю контролюють будь-яку їхню діяльність�. Обидва тверджен-
ня не відповідають дійсності, і тому закономірним є підвищений  
інтерес до вивчення цього питання серед сучасних науковців та 
практиків. Разом із цим, варто відзначити, що поза межами між-
народно-правового дискурсу щодо взаємозв’язків бізнесу та прав 
людини, зазвичай, залишається діяльність транснаціональних ком-
паній у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, вплив яких 
на суспільні відносини (а отже, й на права людини) є набагато 
глибшим та масштабнішим, порівняно з іншими ТНК. 

Зважаючи на усі ці особливості, нашими основними завдан-
нями є: охарактеризувати процес міжнародного визнання ролі під-
приємств у справі забезпечення прав людини та проаналізувати 
положення відповідних міжнародно-правових документів; визначи-
ти напрями і масштаби впливу компаній, що здійснюють діяльність 
у сфері інформаційно-комунікаційних технологій (IКТ), на осново-
положні права людини; розкрити особливості, переваги та загрози 
можливих способів реагування на зростаючий вплив IТ-компаній, 
зокрема за допомогою вдосконалення існуючих міжнародно-пра-
вових інструментів, а також через еволюцію міжнародного права 
у напрямі покладення прямих міжнародно-правових обов’язків на 
ТНК та створення відповідних контрольних механізмів.

�. Міжнародне право прав людини та визнання ролі тнк

Зародження концепції прав людини нерозривно пов’язане з 
уявленням про їхній додержавний характер. Вже у перших до-
кументах із прав людини, таких як французька Декларація прав 
людини та громадянина, перелік прав викладено у такій послідов-
ності: спершу сказано про права, які дійсні незалежно від дер-
жави, потім цими правами обґрунтовано саме існування держави 
і лише після цього закріплено конкретні права, у тому числі у 

� McCorquodale R. Non-state actors and international human rights law /  
R. McCorquodale // Research Handbook on International Human Rights Law; eds. 
Sarah Joseph, Adam McBeth. – Edward Elgar Publishing Inc., �0�0. – P. �0�.

П.М. Сухорольський
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взаємовідносинах із державою, та відповідні завдання держави�. 
Той факт, що протягом тривалого часу основні акценти щодо за-
безпечення прав людини було зроблено на питаннях їхнього фор-
мулювання у відносинах із державою, а також визначення негатив-
них обов’язків держави, можна пояснити особливим становищем 
держав, які, сконцентрувавши у собі величезну суспільну владу, 
перетворилися у головне джерело загроз для прав людини. Лише 
наприкінці ХХ ст. на перший план виходять дискусії щодо наяв-
ності у держави як негативних, так і позитивних обов’язків щодо 
забезпечення широкого переліку прав людини. На рівні ООН від-
бувається утвердження концепції трьох видів таких обов’язків – 
поважати, захищати, реалізовувати кожне право людини�, що була 
розроблена на основі ідеї і напрацювань Генрі Шу�. В аспекті на-
шого предмета дослідження важливо виділити другий у цьому пе-
реліку обов’язок держави, який передбачає захист людей не лише 
від порушень із боку представників держави, а й від дій приватних 
осіб чи недержавних утворень�. 

Iнша концепція – горизонтальної дії міжнародних договорів 
з прав людини полягає у тому, що міжнародне право покладає 
обов’язки щодо забезпечення прав людини не лише на держави, 
а також і на приватних осіб5. Хоча горизонтальна дія і виходить 
за межі традиційних теорій та, як правило, чітко не фіксується у 
міжнародно-правових джерелах, вона суттєво впливає на розвиток 
сучасного міжнародного права прав людини, а також на діяльність 
міжнародних судових органів на зразок Європейського суду з прав  
 
� Гьоффе О. Трансцендентальний обмін – фігура легітимації прав людини? /  

О. Гьоффе // Філософія прав людини / За ред. Ш. Госепата та Г. Ломанна. – �-
ге вид. – К.: Ніка-Центр, �0��. – С. ��.

� Замечание общего порядка № �� (80). Характер общего юридического обязатель-
ства, налагаемого на государства-участники Пакта, UN Doc. CCPR/C/��/Rev.�/
Add.��. – Paras. 6, 8, ��.

� Shue H. Basic Rights: Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign Policy / Henry 
Shue. – Princeton University Press, �980. – P. 5�–5�.

� UN Doc. CCPR/C/��/Rev.�/Add.��. – Para. 8.
5 Knox J. Horizontal Human Rights Law / John H. Knox // The American Journal 

of International Law. – �008. – Vol. �0�. – No. �. – P. �–�7.
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людини. Крім цього, характерною ознакою сучасності прийнято 
вважати розширення кола адресатів прав людини, яке поступово 
починає охоплювати не лише держави, а й впливових приватних ак-
торів, або, у деяких випадках, й усіх суб’єктів права�. У цьому кон-
тексті Роберт Алексі говорить про “універсальність адресата прав 
людини” та, відповідно до цього, розмежовує права людини на аб-
солютні – ті, якими володіють усі люди стосовно усіх людей, груп 
та держав, та відносні, – якими володіють усі стосовно визначених 
суб’єктів�. Згадані теорії є визначальними для розвитку міжнарод-
ного права прав людини сьогодні, але, все ж, не виходять за межі 
розуміння, що винятково на держави (не враховуючи діяльності  
окремих міжнародних судових органів) покладено обов’язок ужи-
вати усіх необхідних заходів для того, щоб усі міжнародно визнані 
права людини здійснювалися у повному обсязі. 

Iсторія впливу компаній на іноземне населення, внаслідок  
їхнього виняткового становища, зумовленого економічними і полі-
тичними чинниками, сягає ще початку XVII ст., коли були ство-
рені Англійська (пізніше – Британська) Ост-Iндська компанія та 
Голландська Ост-Iндська компанія, які мали величезні ресурси, 
приватні армії та упродовж століть відігравали значну роль у ко-
лоніальній політиці своїх держав�. Утвердження після Другої сві-
тової війни системи принципів міжнародного права та становлення 
прав народів зумовили підняття питання про необхідність право-
вого регулювання діяльності корпорацій у межах ООН та інших 
міжнародних організацій. У зв’язку з цим важливо відзначити, що 
характерним для того часу було використання впливовими дер-
жавами підприємств, які здійснювали діяльність за кордоном, для 

� Петерс А. Международная защита прав человека: риск и шансы актуального 
развития / Анне Петерс // Дайджест Публичного Права (ДПП ИМП). – �0��. –  
Вип. �. – № �. – С. 8�.

� Алексі Р. Iнституціоналізація прав людини в демократичній конституційній 
державі / Роберт Алексі // Філософія прав людини; за ред. Ш. Госепата та  
Г. Ломанна. – �-ге вид. – К. : Ніка-Центр, �0��. – С. �75–�76.

� Werhane P. Corporate Moral Agency and the Responsibility to Respect Human 
Rights in the UN Guiding Principles: Do Corporations Have Moral Rights? / Patricia 
H. Werhane // Business and Human Rights Journal. – �0�6. – Vol. �. – Is. �. –  
P. 9.
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реалізації своїх зовнішньополітичних цілей. У такій системі під-
приємства були фактично продовженням власної держави за кор-
доном, яка делегувала їм відповідні повноваження. Основна про-
блема полягала не у непідконтрольності ТНК будь-якій державі, а 
в тому, що держави, де були зареєстровані ТНК, не бажали при-
вести їхню діяльність у відповідність із принципами та нормами 
міжнародного права.

Через це, саме з ініціативи невдоволених ситуацією держав, у 
�970-их роках починають з’являтися різноманітні міжнародні доку-
менти та органи, які стосуються діяльності ТНК. Зокрема мова йде 
про прийняту Генеральною Асамблеєю ООН Хартію економічних 
прав та обов’язків держав �97� р., у ст. � якої вказано, що дер-
жава має право “регулювати і контролювати діяльність транснаціо-
нальних корпорацій у межах дії своєї національної юрисдикції”�.  
У �97� р. було створено Центр ООН з питань ТНК, а також Ко-
місію з питань ТНК, одним із завдань якої було вивчення можли-
вості укладення багатостороннього міжнародного договору щодо 
регулювання діяльності ТНК. Проте права людини не були пріо-
ритетним питанням у межах цих та інших міжнародних процесів. 
Зокрема у першій версії актуальних і сьогодні Керівних принци-
пів ОЕСР для багатонаціональних підприємств, яка була прийнята 
�976 р., окрім деяких прав працівників, права людини взагалі не 
згадані, хоча говориться, з-поміж іншого, про такі пріоритети дер-
жав, як економічний та соціальний прогрес, захист довкілля, ре-
гіональний розвиток, створення можливостей працевлаштування, 
поширення інновацій і трансфер технологій�.

Але вже у новому столітті ситуація значно змінюється і права 
людини стають однією з головних тем дискусій щодо міжнародно-
правового регулювання ТНК. У �00� р. спеціальний допоміжний 
орган Комісії ООН з прав людини – Підкомісія зі сприяння і за-
хисту прав людини після чотирирічної роботи прийняла документ 

� UN Doc. A/RES/��8� (XXIX).
� Declaration by the Governments of OECD Member Countries and Decisions of the 

OECD Council on Guidelines for Multinational Enterprises, National Treatment, 
International Investment Incentives and Disincentives, Consultation Procedures. –  
Organisation for Economic Co-operation and Development, �976. – P. ��–�7.
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під назвою Норми щодо обов’язків транснаціональних корпорацій 
та інших підприємств у сфері прав людини. I хоча Норми не були 
втілені в офіційному документі Комісії з прав людини, яка лише 
вирішила продовжити дослідження обов’язків корпорацій, вони є 
цікавими, зважаючи на теоретичну новизну та подальший вплив 
на розробку актів різних міжнародних організацій та органів�.  
З-поміж іншого, у них йдеться про те, що у межах відповідних сфер 
своєї діяльності і впливу ТНК та інші підприємства “зобов’язані 
заохочувати, гарантувати здійснення, поважати, забезпечувати до-
тримання і захист прав людини, визнаних як у міжнародному, так 
і у внутрішньому праві”�. Окремо відзначено, що поняття права 
людини в межах цього документа охоплює широке коло прав, зок-
рема ті, що закріплені у Міжнародному біллі про права людини 
та інших договорах�. Також Норми містять загальні положення 
щодо механізму реалізації, який включає як періодичні доповіді з 
боку ТНК, так і перевірку та контроль з боку ООН й інших існую-
чих та майбутніх міжнародних і національних механізмів�.

Продовженням роботи у цьому напрямі стало призначення 
у �005 р. з ініціативи Комісії з прав людини Спеціального пред-
ставника Генерального секретаря з питання прав людини і транс-
національних корпорацій та інших підприємств, робота якого за-
вершилася у �0�� р. звітом, який включав проект Керівних при-
нципів підприємницької діяльності в аспекті прав людини (далі 
– Керівні принципи ООН)5. Згодом Керівні принципи були за-
тверджені резолюцією Ради ООН з прав людини і відтоді стали 
найавторитетнішим документом із цього питання на глобальному 
рівні. На відміну від Норм, у останньому документі не йдеться 
про міжнародновизнані обов’язки корпорацій, натомість сказано 
про особливу їхню відповідальність щодо поваги (невтручання,  

� Clapham A. Human Rights Obligations of Non-State Actors / Andrew Clapham. –  
Oxford University Press, �006. – P. ��6.

� UN Doc. E/CN.�/Sub.�/�00�/��/Rev.�. – Para. �.
� Ibid. – Para. ��.
� Ibid. – Paras. �5-�6.
5 UN Doc. A/HRC/�7/��.
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дотримання) міжнародновизнаних прав людини та відшкодування 
завданої шкоди, а на держави покладено обов’язки захищати права 
людини від втручання з боку третіх осіб, включаючи підприємства, 
та забезпечити доступ усіх осіб до належних засобів правового за-
хисту�. Iншими важливими у сьогоднішньому світі міжнародними 
документами щодо впливу бізнесу на права людини є вже згадані 
Керівні принципи ОЕСР (в останній редакції �0�� р.), Тристорон-
ня декларація принципів щодо багатонаціональних підприємств 
та соціальної політики Міжнародної організації праці, прийнята 
у �977 р. та доповнена у �000 р., а також так званий Глобальний 
договір ООН �000 р., ініційований Генеральним секретарем Кофі  
Аннаном. 

�. Масштаби впливу діяльності iт-компаній на права людини

Загальні положення більшості розглянутих документів містять 
нагадування про те, що підприємства здатні чинити вплив на весь 
спектр міжнародно-визнаних прав людини та повинні докладати 
зусиль для недопущення негативних наслідків для усіх цих прав. 
Насправді ж, основна увага зосереджена на окремих групах прав, 
вплив на які з боку ТНК традиційно є найпомітнішим. Мова йде, 
передусім, про трудові права, включаючи недопущення дискримі-
нації та свободу асоціацій, права споживачів товарів та послуг, 
права у сфері охорони довкілля. Натомість радикальні перетво-
рення у сфері інформаційно-комунікаційних технологій протягом 
останніх десятиліть, виникнення нових технологічних компаній та 
значне розширення їхнього впливу на людей практично в усьому 
світі, зазвичай, залишаються непоміченими у документах такого 
рівня щодо проблем регулювання ТНК. 

Відмінності у підходах різних держав, а також представни-
ків неурядового сектора щодо принципів регулювання відносин 
в інформаційному середовищі стали очевидними ще під час Все-

� Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав чело-
века: Осуществление рамок Организации Объединенных Наций в отношении “за-
щиты, соблюдения и средств правовой защиты”. – Организация Объединенных 
Наций, �0��. – С. �7.
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світнього саміту з питань інформаційного суспільства (�00� та  
�005 рр.), коли більшість сучасних проблем у цій сфері існували 
лише у зародку. Вже тоді неурядовим організаціям доводилося до-
кладати значних зусиль для того, щоб питання прав людини зайня-
ло належне місце у підсумкових документах Саміту�. Натомість 
представники держав зосереджувалися на обстоюванні власних 
економічних та безпекових інтересів. Сьогодні ж можна конста-
тувати постійно зростаючий широкомасштабний вплив діяльності 
компаній у сфері IКТ на цілу низку основоположних громадянсь-
ких та політичних прав, а окремі систематичні порушення (як-от 
масове збирання персональних даних в Iнтернеті) перетворилися 
для багатьох у основну засаду ведення бізнесу. У подальшому 
ми зосередимо увагу на двох правах, які зазнають найбільшого 
втручання у таких умовах – свободі вираження поглядів та праві 
на недоторканність приватного життя. Проте, як мінімум, варто 
згадати ще й про порушення таких прав, як свобода пересування 
(тотальна фіксація переміщень людей за допомогою персоналізо-
ваних пристроїв чи систем спостереження суттєво звужує свободу 
людини), право на мирні зібрання (фіксація участі у таких зібран-
нях є загрозою для людини у випадку співпраці телекомунікацій-
них компаній і недемократичної влади; іноземні компанії-операто-
ри соціальних мереж можуть втручатися у внутрішньополітичні 
справи), право брати участь у веденні державних справ (виборчі 
маніпуляції за допомогою технологій персоналізації та таргетова-
ної реклами здатні суттєво викривити волевиявлення виборців) та 
багатьох інших, вплив нових технологій на які стане очевидним 
лише через деякий час. 

Про значні можливості компаній втручатися у право на недо-
торканність приватного життя та про серйозні факти такого втру-
чання йдеться у багатьох авторитетних документах на міжнародно-
му та національному рівні. Наприклад, у звіті Верховного комісара 
ООН з прав людини �0�5 р. під назвою “Право на недоторканність 
приватного життя у цифрову епоху” відзначена велика роль кор-
порацій як у підтримці, так і втручаннях у приватність та свободу  
� Human Rights in the Global Information Society / ed. Rikke Frank Jorgensen. –  

The Massachusetts Institute of Technology, �006. – P. ��–��.
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вираження, яка зумовлена різноманітними чинниками. Зокрема 
вони є власниками та операторами багатьох мереж, управляють 
сайтами з контентом, створеним користувачами, є активними грав-
цями на ринку послуг щодо нагляду за людьми, надають апаратні 
засоби і програмне забезпечення урядам, надають послуги онлайн-
сховищ даних, зберігають величезні обсяги даних своїх користува-
чів та фактично здатні сприяти, регулювати та ставити під загрозу 
їхню приватність�. 

У документах ООН вплив корпорацій на приватність розгляну-
то всесторонньо, включаючи як самостійні порушення, так і пору-
шення у співпраці з урядами. Щодо останніх, то у звіті Верховного 
комісара за �0�� рік окремо відзначені повідомлення про можли-
вості доступу Агентства національної безпеки США до “практично 
усього світового інтернет-трафіку” та “величезних обсягів іншої 
цифрової інформації”, у тому числі, за допомогою “важелів ре-
гулювання діяльності приватних компаній і комерційних контрак-
тів”�. Цікавим є те, що у цьому документі з посиланням на Керівні 
принципи ООН зроблено висновок, що якщо компанія надає дер-
жаві дані про користувачів, у відповідь на вимогу, яка порушує 
передбачене міжнародним правом право на недоторканність при-
ватного життя, чи передає технології та обладнання без належних 
гарантій, то така компанія “ризикує стати співучасником … пору-
шень прав людини”�.

Що ж стосується самостійних порушень, то тут промовис-
тим є підготований у межах Комітету у справах торгівлі, науки 
і транспорту Сенату США “Огляд галузі брокерів даних: збір, 
використання і продаж даних споживачів для цілей маркетингу”. 
У ньому, з-поміж іншого, відзначено, що компанії-брокери даних 
накопичили величезні обсяги деталізованої інформації про сотні 
мільйонів споживачів із найрізноманітніших джерел (починаючи 
від урядових записів та закінчуючи соціальними медіа), активно 
співпрацюють з приватним сектором, збільшуючи кількість таких 

� UN Doc. A/HRC/�9/��. – Para. �7.
� UN Doc. A/HRC/�7/�7. – Para. �.
� Ibid. – Para. ��.
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даних, та здійснюють свою діяльність “за завісою секретності”�.  
Це означає, що персональні дані практично будь-якого користува-
ча Iнтернету широко використовують треті особи без його відома, 
згоди чи наявності інших законних підстав. У відповідь на мірку-
вання представників технологічних компаній про те, що приват-
ність приречена на зникнення або є лише ілюзією, від якої вар-
то відмовитися�, необхідно наголосити, що йдеться не лише про 
індивідуальні чи масові порушення конкретного права людини, а 
про небезпечну концентрацію нелегітимної влади в приватних 
руках на глобальному рівні, наслідки якої важко до кінця пере-
дбачити. Право на захист власних персональних даних помилко-
во розглядати тільки як сучасне розширення традиційного пра-
ва на недоторканність приватного життя. Натомість необхідно 
визнати, що воно є важливим новим правом людини, яке тісно 
пов’язане з людською свободою, автономністю, гідністю, та необ-
хідне для реалізації багатьох інших прав, що належать до різних  
поколінь.

Iншим правом людини, що зазнає трансформації під впливом 
інформаційних технологій, є свобода вираження поглядів. Тут най-
більшою загрозою, очевидно, є співпраця технологічних компаній 
(добровільна чи під примусом) із урядами щодо запровадження 
обмежувальних заходів, наприклад, цензури. Широкомасштабні 
невибіркові щодо конкретного випадку державні заходи з метою 
обмеження свободи в Iнтернеті можна розцінювати як порушен-
ня ст. �9 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 
(МПГПП), зважаючи на формулювання її п. �, у якому зазначено, 
що кожна людина “має право на вільне вираження свого погля-
ду” … “незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи 
за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими 
способами на свій вибір” (в англійському тексті – “through any 

� A Review of the Data Broker Industry: Collection, Use, and Sale of Consumer Data 
for Marketing Purposes. – U.S. Senate Committee on Commerce, Science, and 
Transportation, �0��. – P. �5.

� Lessons from the Identity Trail: Anonymity, Privacy and Identity in a Networked 
Society / eds.: Ian Kerr, Valerie Steeves, Carole Lucock. – Oxford University Press, 
�009. – P. XXV.
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other media”; виділення автора)�. З такої точки зору, свобода ви-
раження поглядів є “міжнародним правом людини”, яке має бути 
забезпечене не в межах конкретної країни, а на міжнародному 
рівні�. Отже, компанії, які співпрацюють із урядами у справі за-
провадження масштабних систем блокування ресурсів чи цензу-
ри, можна вважати “співучасниками таких порушень”, за які вони 
повинні “нести відповідальність” у розумінні Керівних принципів  
ООН.

Набагато менш висвітленим є питання самостійних порушень 
з боку IТ-компаній свободи вираження, у тому числі й у транскор-
донному аспекті. За останні роки звичним для багатьох став факт, 
що оператори пошукових систем чи соціальних мереж мають влас-
ну політику щодо свободи і обмежень в Iнтернеті та накладають 
обмежувальні заходи на основі самостійно розроблених критеріїв 
і способів бачення міжнародних проблем. Це свідчить про пос-
тупове набуття ними функцій із регулювання суспільних відно-
син. Більшість держав фактично не в змозі ефективно вплинути на 
такі транснаціональні компанії та їхню політику, і їм залишається 
лише вести з ними переговори, у тому числі на найвищому рівні 
глав держав, або схиляти за допомогою інших засобів на свій бік 
(ілюстрацією до цього є звернення Президента України П. Поро-
шенка до М. Цукерберга, після неодноразових випадків блокуван-
ня у мережі Facebook інформації щодо російської агресії�). Ситуа-
ція стає ще загрозливішою, якщо подивитися на неї крізь призму 
концепції “програмний код як право” Лоуренса Лессіга, за якою 
суб’єкти, які впливають на впровадження технологій, можуть здій-
снювати регулювання на державному й індивідуальному рівні, а 
сам програмний код виконує подібну до правових норм функцію�.  

� Land M. Toward an International Law of the Internet / Molly K. Land // Harvard 
International Law Journal. – �0��. – Vol. 5�. – P. �0�.

� Land M. Op. cit. – P. ��9.
� Порошенко звернувся до засновника Facebook із проханням щодо України 

[Електронний ресурс] / ТСН – Режим доступу : http://tsn.ua/ukrayina/
poroshenko-zvernuvsya-do-zasnovnika-facebook-iz-pitannyam-schodo-ukrayini- 
��6778.html

� Lessig L. Code Version �.0 / Lawrence Lessig. – Basic Books, �006. – P. 5–6.
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I хоча такий підхід можна також використати і на користь прав 
людини через запровадження компаніями сприятливих для цих 
прав технологічних стандартів, необхідною передумовою для  
цього є визнання міжнародно-правових обов’язків IТ-компаній 
та створення відповідних міжнародних контрольних механізмів�. 
Все це виходить далеко за межі існуючого на сьогодні міжнарод- 
но-правового поля.

Варто також відзначити й інші, крім накладення обмежень, 
аспекти впливу компаній на свободу вираження, які охоплюють 
запровадження механізмів персоналізації (видавання користува-
чу спеціально підібраного для нього контенту), проблему “вічної 
пам’яті” комп’ютерних систем, згортання анонімності. Зрозуміло, 
що сучасні порушення права вільно висловлювати свої думки, за-
звичай, не є такими очевидними, як спалювання книг на вогнищі 
чи страта мислителів за їхні ідеї, проте вони можуть спричини-
ти радикальне звуження свободи людини, важливими елементами 
якої є: здатність робити усвідомлений вибір, а також переглядати 
і змінювати його, існування достатньої кількості реальних альтер-
натив, можливість самостійно визначати те, що надає життю сенсу 
й цінності та багато іншого�.

Підсумовуючи, відзначимо деякі характерні ознаки трансна-
ціональних IТ-компаній, що визначають їхнє особливе становище 
у світі (порівняно не лише з державами чи звичайними підпри-
ємствами, а також і з більш традиційними ТНК, діяльність яких 
стала предметом зацікавлення міжнародного співтовариства ще у 
минулому столітті). По-перше, такі компанії все більше зосеред-
жують у собі політичну владу, яка не є легітимною, їхні рішен-
ня і діяльність впливають як на держави, так і безпосередньо на 
суб’єктів правовідносин на національному рівні. Джерелами цієї 
влади вже є не лише транснаціональний капітал чи можливість 
застосовувати силу, а самі закономірності розвитку технологіч-
ної сфери. Якщо у минулому лінія конфлікту пролягала між ТНК  
 
� Land M. Op. cit. – P. ��9.
� Свендсен Л. Філософія свободи / Л. Свендсен ; пер. з норвезьк. – К. : Ніка-

Центр, �0�6. – С. �0�, ��9.
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та конкретними місцевими общинами, то зараз об’єктами впливу  
технологічних компаній є майже все людство. По-друге, найбільші 
IТ-компанії досягнули практично монопольного становища у сфе-
рах своєї діяльності в глобальному масштабі. Наприклад, част-
ка Google на світовому ринку інтернет-пошуку становить більше 
ніж 75%�, а в Україні майже весь ринок інтернет-пошуку розді-
лений між двома корпораціями з центрами в іноземних державах 
– Google та Yandex, сумарна частка на ринку яких становить біль-
ше ніж 98%�. Подібна ситуація спостерігається і у багатьох ін-
ших сферах інтернет-послуг, а тенденції вказують на зростання 
монополізації у глобальному вимірі. По-третє, необхідно визнати, 
що великі IТ-компанії здійснюють значний вплив на широкий пе-
релік прав людини. Вони (самостійно чи зі згоди окремих держав  
у випадку делегування їм відповідних повноважень) поступово пе-
ребирають на себе функції з регулювання окремих суспільних від-
носин та здатні за допомогою технологічних стандартів запровад-
жувати обов’язкові правила поведінки у транскордонному масшта-
бі, а наслідки їхньої діяльності (наприклад, у ситуації зі зникнен-
ням приватності) можуть спричинити докорінні зміни для історії 
людства та виявитися незворотними. 

�. рішення у межах існуючої міжнародно-правової системи

Основним напрямом пошуку шляхів вирішення описаних про-
блем є розвиток системи діючих зобов’язань держав у межах су-
часного міжнародного права. Крім цього, набуває поширення прак-
тика “м’якого впливу” на компанії з боку авторитетних міжна-
родних організацій для стимулювання їхньої належної поведінки 
у сфері прав людини. Розглянемо детальніше переваги і недоліки 
таких варіантів реагування на сучасні виклики.

� Desktop Search Engine Market Share. – Available at : https://www.netmarketshare.
com/search-engine-market-share.aspx?qprid=�&qpcustomd=0

� Top 5 search engines in CIS nations: Ukraine, Russia, Belarus, and Kazakhstan. –  
Available at : http://bluemediaconsulting.com/top-5-search-engines-in-ukraine-
russia-belarus-and-kazakhstan/ 
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Згідно зі ст. � МПГПП кожна держава-учасниця “зобов’я- 
зується вжити необхідних заходів відповідно до своїх конституцій-
них процедур і положень цього Пакту для вжиття таких законо-
давчих або інших заходів, які можуть виявитися необхідними для 
здійснення прав, визнаних у цьому Пакті”. У Зауваженні загально-
го порядку № �� Комітету з прав людини зазначено, що “позитив-
ні обов’язки держав-учасниць із забезпечення дотримання перед-
бачених Пактом прав виконуватимуться повністю лише у випадку, 
коли люди будуть захищені державою не тільки від порушення 
передбачених Пактом прав представниками держави, а й актів, що 
здійснюються приватними особами чи недержавними утворення-
ми”�. Ще конкретнішим є положення резолюції Ради ООН з прав 
людини, згідно з яким “держави повинні в межах своєї території 
чи юрисдикції захищати від порушень прав людини третіми сторо-
нами, включаючи транснаціональні корпорації”�.

Складнішим є питання про те, чи зобов’язані держави регу-
лювати екстериторіальну діяльність підприємств. У коментарях до 
Керівних принципів ООН зазначено, що, “згідно з міжнародним пра- 
вом прав людини від держав, як правило, не вимагається регулю-
вати екстериторіальну діяльність підприємств, які доміцильовані 
на їхній території та/або знаходяться у межах їхньої юрисдикції”,  
проте таке регулювання не заборонене у випадку наявності від-
повідної юрисдикційної основи, а державам рекомендовано “здій-
снювати заходи з попередження за кордоном порушень із боку 
підприємств, що знаходяться під їхньою юрисдикцією”�. За умови  
фактичної неможливості впливу багатьох держав на ТНК, які здій-
снюють діяльність на їхній території, відбувається зміщення акцен-
тів у сторону відповідальності тих держав, які в змозі це зробити. 
У цьому контексті часто роблять посилання на норми jus cogens, 
які у деяких інтерпретаціях охоплюють практично всю сферу прав 

� UN Doc. CCPR/C/��/Rev.�/Add.��. – Para. 8.
� UN Doc. A/HRC/RES/�6/9.
� Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав чело-

века. Op. cit. – С. �.
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людини�, а також на зобов’язання erga omnes�. Проте навряд чи 
ці концепції можна застосувати до переважної більшості існуючих 
порушень прав людини з боку технологічних компаній. Те ж саме 
стосується варіанта покладення на ТНК додаткової відповідаль-
ності поряд із державами на зразок міжнародної кримінальної від-
повідальності фізичних осіб (посилаючись при цьому на той факт, 
що міжнародна відповідальність юридичних осіб за вчинення зло-
чинів була передбачена в одному із проектів статуту Міжнародно-
го кримінального суду)�. Визнання такої міжнародної кримінальної 
відповідальності юридичних осіб не виключене у майбутньому, але 
вона стосується лише міжнародних злочинів, до яких аж ніяк не 
можна сьогодні віднести порушення прав людини з боку IТ-ком-
паній.

Що стосується екстериторіального застосування національни-
ми органами міжнародно-правових норм, то щодо цього найчастіше 
наводять приклад американських судових рішень, прийнятих на 
підставі Закону про іноземні деліктні позови (Alien Torts Claim Act)�,  
який дає можливість іноземцям звертатися до американських судів  
з приводу порушень міжнародного звичаєвого права чи договорів 
за участю США, незалежно від місця вчинення правопорушення 
та громадянства порушників5. Не применшуючи значення цього 
інструмента для захисту прав окремих осіб, усе ж варто визнати, 
що такий екстериторіальний підхід не може бути основополож-
ним для майбутнього режиму щодо ТНК, оскільки він пов’язаний 

� McBeth A. Human rights in economic globalisation / A. McBeth // Research 
Handbook on International Human Rights Law / eds. Sarah Joseph, Adam McBeth. –  
Edward Elgar Publishing Inc., �0�0. – P. ��6.

� Clapham A. Op. cit. – P. 96; Вайлерт К. Транснациональные корпорации вне 
правового поля? Действие международно-правовых стандартов и его пределы 
/ Катарина Вайлерт // Дайджест Публичного Права (ДПП ИМП). – �0��. –  
Вип. �. – № �. – С. �5�.

� Clapham A. Op. cit. – P. �5�; Kamminga M. Corporate Obligations under 
International Law / M. Kamminga // Paper presented at the 7�st Conference of the 
International Law Association, plenary session on Corporate Social Responsibility 
and International Law. – Berlin, �7 August, �00�.

� �8 U.S. Code §��50 – Alien’s action for tort.
5 Clapham A. Op. cit. – P. 5�5; Вайлерт К. Op. cit. – C. ��6.
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із надмірним розширенням повноважень національних органів та 
сфери дії національного права, зумовлює конфлікти юрисдикцій, а 
також є не завжди доступним та ефективним для людей, які пос-
траждали від дій ТНК. Що стосується згаданих вище порушень 
прав людини технологічними компаніями, то тут ситуація усклад-
нюється ще й суттєво відмінними підходами до розуміння і тлума-
чення міжнародних норм щодо свободи вираження та права на не-
доторканність приватного життя, наприклад, у США (де містяться 
центри найбільших IТ-корпорацій) та за його межами, включаючи 
держави-члени ЄС. 

Незважаючи на ці проблеми, саме визначення чітких міжна-
родно-правових зобов’язань держав щодо впливу на компанії, які 
здійснюють свою діяльність за кордоном, є головним елементом 
ідеї розробки нового багатостороннього міжнародного договору у 
сфері впливу ТНК на права людини�. Для її реалізації у �0�� р. 
резолюцією Ради ООН з прав людини була створена міжурядова 
робоча група відкритого складу з питання міжнародного юридично 
зобов’язуючого договору про транснаціональні корпорації і інші 
підприємства в аспекті прав людини�. Вже перша зустріч робочої 
групи у липні �0�5 р. продемонструвала незначну зацікавленість 
і активність держав (на відміну від представників громадянського 
суспільства) та відсутність консенсусу серед них щодо основних 
засад майбутньої угоди�. Одне з найважливіших питань порядку 
денного стосувалося того, яких саме компаній буде стосуватися 
угода – лише тих, діяльність яких має транснаціональний харак-
тер (саме про них говорилося у Резолюції �6/9, за яку голосували  
переважно країни, що розвиваються), чи усіх підприємств (з точки 
зору прав людини не має жодного значення те, чи є транснаціо-
нальною компанія, яка порушує права людини, – таку позицію 

� De Schutter O. Towards a New Treaty on Business and Human Rights / Oliver 
de Schutter // Business and Human Rights Journal. – �0�6. – Vol. �. – Is. 0�. –  
P. �6; Вайлерт К. Op. cit. – C. �50.

� UN Doc. A/HRC/RES/�6/9. – Para. �.
� Lopez C. Negotiating a Treaty on Business and Human Rights: A Review of the 

First Intergovernmental Session / Carlos Lopez, Ben Shea // Business and Human 
Rights Journal. – �0�6. – Vol. �. – Is. 0�. – P. ���.
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поділяли представники ЄС, а також НУО і бізнесу на перегово-
рах)�. Це питання є особливо важливим, зважаючи на те, що воно 
демонструє конфлікт двох підходів. Перший із них має корені у 
боротьбі проти колоніалізму та виражає позицію країн, що розви-
ваються, викладену ще у документах �970-их років, які стосували-
ся діяльності саме “транснаціональних” або “багатонаціональних” 
корпорацій. У межах другого підходу йдеться вже про всі трансна-
ціональні і інші підприємства “незалежно від їхніх розмірів, сфе-
ри діяльності, місця знаходження, форми власності і структури”�. 
Останній варіант, з одного боку, покликаний забезпечити більшу 
ефективність норм у сфері прав людини (у тому числі враховуючи 
факт значної різноманітності організаційних форм транснаціональ-
ного бізнесу), але з іншого, – є відображенням глобалізаційних 
тенденцій та посилення наднаціональних елементів.

Отже, в межах домінуючої на сьогодні парадигми міжнародно-
го права (не завжди підкріпленої відповідними конкретними між-
народно-правовими нормами) держави зобов’язані усунути нега-
тивний вплив ТНК на права людини. Якщо ж певна корпорація є 
непідконтрольною державі, де вона здійснює діяльність (або ця 
держава не здатна вжити необхідних заходів), тоді відповідний 
обов’язок покладається на інші держави (наприклад, на державу, 
де розташована материнська компанія корпорації чи її головний 
центр) або на усі держави разом. Згідно з цією концепцією, для за-
безпечення узгодженості діяльності компаній із міжнародно визна-
ними стандартами прав людини необхідно: а) розробити і укласти 
необхідні міжнародні договори, які посилюють та конкретизують 
обов’язки держав щодо гарантування прав людини в горизонталь-
них відносинах; б) використовувати можливості та розвивати іс-
нуючі міжнародні та національні механізми для притягнення ком-
паній-порушників до відповідальності.

Очевидно, що саме проблема неможливості вирішення існу-
ючих проблем без екстериторіальних правил є головним слабким  
 
� Lopez C. Op. cit. – P. ���.
� Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав чело-

века. Op. cit. – С. �, �9.
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місцем ідеї покладення усієї відповідальності за дії ТНК на дер-
жави. Важливим аспектом є й те, що ТНК для своєї діяльності 
схильні обирати країни зі сприятливим для себе режимом. Це 
змушує органи влади країн, що розвиваються, йти на компроміси, 
жертвами яких можуть стати права людини, заради розвитку еко-
номіки, збільшення інвестицій, зростання кількості робочих місць. 
У випадку ж із IТ-компаніями, взагалі не обов’язково, щоб вони 
мали підрозділ чи представництво у конкретній країні для отри-
мання прибутку, а обмеження їхньої діяльності (зокрема в Iнтер-
неті) на її території є доволі проблемним питанням, вирішення яко-
го пов’язане зі значними труднощами та негативними ефектами. 
Якщо ж певна держава, незважаючи на обов’язки забезпечення 
прав людини у конституції та внутрішньому законодавстві, сама не 
бажає привести внутрішню чи закордонну діяльність компаній, на 
які вона має вплив, до міжнародно-визнаних стандартів, то немає 
підстав вважати, що покладення на неї додаткових міжнародно-
правових зобов’язань через укладення міжнародного договору сут-
тєво змінить ситуацію (сумнівно також, чи вона взагалі підпише 
такий договір). 

Вирішенню проблеми могло б сприяти створення у межах між-
народного договору (за умови максимально широкої участі держав 
світу) контрольного механізму з можливістю звернення як інших 
держав, так і приватних осіб зі скаргами на дії конкретної держави 
з приводу невиконання нею обов’язку забезпечити дотримання 
корпораціями (материнська компанія чи управлінський центр яких 
розташований у межах її юрисдикції) норм у сфері прав люди-
ни�. Проте недоліками такого підходу є можливе неконтрольова-
не зростання глобальної влади, відсутність гарантій ефективності 
пропонованого механізму і, найголовніше, мала ймовірність того, 
що він може бути створений, зважаючи на позиції і політику біль-
шості держав світу.

Зважаючи на це, все більшого поширення набирає практи-
ка так званого “м’якого” впливу на компанії з боку міжнародних 
організацій, тобто стимулювання бажаної їхньої поведінки різно-

� Вайлерт К. Op. cit. – C. �50.
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манітними засобами без укладення нових міжнародних договорів чи 
створення міжнародних контрольних механізмів. Саме такий підхід 
покладений в основу Керівних принципів ООН, які, серед іншого, 
закликають підприємства самим вжити такі заходи: а) закріпити 
обов’язок дотримуватися прав людини за допомогою прийняття 
заяви програмного характеру на найвищому рівні; б) запровадити  
процедури виявлення і оцінки фактичного чи потенційного неспри-
ятливого впливу на права людини; в) інтегрувати результати оці-
нок у всі бізнес-функції; г) відстежувати ефективність вжитих за-
ходів; д) розповсюджувати інформацію про власну діяльність у 
сфері прав людини за межами підприємства; е) відшкодовувати за-
вдану через порушення прав людини шкоду та інші�. Iншим при-
кладом є Глобальний договір ООН – ініціатива організації з метою 
підвищення соціальної відповідальності бізнесу, до якої станом на 
кінець �0�6 р. на добровільних засадах приєдналося вже понад  
9 тис. підприємств та понад � тис. неприбуткових організацій з  
�70 країн світу�. Компанії, що приєднуються до Глобального до-
говору, беруть на себе зобов’язання дотримуватися десяти при-
нципів, більшість із яких стосуються прав людини, та повинні 
подавати річні звіти про їхню реалізацію. Невиконання вказаних 
обов’язків може мати наслідком виключення компанії з Глобально-
го договору та оприлюднення цього факту. 

Проте, незважаючи на успішність чи неуспішність цих та ін-
ших ініціатив, вони не здатні замінити собою міжнародно-правові 
регулятивні та контрольні інструменти. Більше того, такий м’який 
вплив може бути пов’язаний з певними негативними наслідками. 
Участь на добровільних засадах може бути сприйнята компаніями 
як необов’язковість дотримання ними норм із прав людини, а ефек-
тивних способів впливу на підприємство-порушника не передбаче-
но. Перекладення відповідальності за визначення власної політики 
та засобів її реалізації у сфері прав людини на компанії дозволяє 
їм довільно інтерпретувати власні обов’язки, надмірно виділяти  
 
� Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав чело-

века. Op. cit. – С. �7–��.
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власні успіхи та не помічати загроз для окремих прав людини. 
Для прикладу наведемо документ “Принципи свободи вираження і 
приватності” неурядової організації “Глобальна мережева ініціати-
ва”, створеної за участю гігантів IТ-індустрії – Facebook, Google, 
LinkedIn, Microsoft, Yahoo! для забезпечення реалізації прав лю-
дини у сфері інформаційних технологій. У Принципах не можна не 
відзначити визначення персональних даних, яке (незважаючи на 
визнання у документі істотних відмінностей у різних юрисдикціях) 
трактується максимально вузько як “дані, які можуть окремо чи 
в сукупності бути використані для ідентифікації чи встановлення 
місця знаходження особи, або дані, які можуть бути скомпоновані 
з іншою інформацією для ідентифікації чи встановлення місця зна-
ходження особи”�. Тобто йдеться лише про ідентифікаційні дані, 
а не про будь-які дані про ідентифіковану особу. Поряд із цим, 
наприклад, у найбільш авторитетному європейському документі – 
Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою 
персональних даних �98� р. йдеться про “будь-яку інформацію, 
яка стосується конкретно визначеної особи або особи, що може 
бути конкретно визначеною”�. Крім того, у Принципах практично 
всю увагу надано питанню протидії порушенням зазначених прав 
із боку урядів і мінімально сказано про значні загрози з боку самих 
компаній. 

Отже, зростання загроз для прав людини з боку транснаціо-
нальних компаній разом із концентрацією значної влади в їхніх 
руках, відсутність адекватного реагування на ці загрози з боку 
держав та явна недостатність зусиль із м’якого впливу на бізнес 
змушують задуматися над перспективами еволюції міжнародного 
права прав людини, зокрема й у напрямі визнання міжнародної  
 

� Принципы свободы выражения мнений и неприкосновенности частной жизни. –  
Глобальная сетевая инициатива: Защита и развитие свободы выражения мне-
ний и неприкосновенности частной жизни в информационно-коммуникацион-
ных технологиях [Электронный ресурс]. – С. 5. – Режим доступа : http://
globalnetworkinitiative.org/sites/default/files/Principles_RUS.pdf 

� Конвенція про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних 
даних �98� р. [Електронний ресурс]. – Ст. �. – Режим доступу : http://zakon�.
rada.gov.ua/laws/show/99�_��6
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правосуб’єктності ТНК та покладення на них прямих міжнародно-
правових обов’язків.

4. iдея покладення прямих міжнародно-правових обов’язків  
      на підприємства та можливі наслідки

Варто відразу відзначити, що помітною ознакою сучасності 
вже є звернення міжнародних організацій у межах інструментів 
“м’якого права” безпосередньо до компаній. Перший і третій роз-
діли Керівних принципів ООН стосуються держав, проте другий 
– адресовано напряму підприємствам без посередництва держави. 
З іншого боку, документ усе ж не згадує про міжнародно-правові 
обов’язки компаній, натомість йдеться про особливу “відповідаль-
ність підприємств” за дотримання прав людини.

Пропозиція прямого міжнародно-правового регулювання ТНК 
має корені у концепціях глобальної влади корпорацій, які фактич-
но здатні управляти як людьми, так і урядами, у той час як їхня 
діяльність залишається практично невидимою для міжнародного 
права�. Стверджується, що міжнародне право, яке зародилося в 
умовах, коли значна суспільна влада концентрувалася передусім у 
руках держав, не може дати адекватної відповіді на існуючі викли-
ки без своєї глибокої трансформації. Крім того, важливим аргумен-
том є те, що система, яка базуватиметься на прямих обов’язках 
компаній, буде ефективнішою та, відповідно, бажанішою з точки 
зору людей, які найбільше страждають від порушень прав люди-
ни�. Серед альтерглобалістських рухів, які широко представлені в 
межах так званого глобального громадянського суспільства, поши-
реним є погляд на пропонований міжнародно-правовий механізм 
регулювання корпорацій як на важливий елемент глобальної спра-
ведливості поряд із діяльністю самого глобального громадянського 
суспільства.

� Wettstein F. Multinational Corporations and Global Justice: Human Rights 
Obligations of a Quasi-Governmental Institution / Florian Wettstein. – Stanford 
University Press, �009. – P. �85.

� McCorquodale R. Op. cit. – P. ���.
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Проте на шляху створення такого механізму доведеться подо-
лати багато теоретичних і практичних труднощів, а результат може 
виявитися зовсім не таким, як очікували. Перш за все, не зовсім 
зрозумілою є сама природа обов’язку підприємства щодо прав лю-
дини. Найчастіше його пов’язують із соціальними очікуваннями  
або моральною відповідальністю�. Однак що робити у випадку,  
коли соціальні очікування тих, на кого безпосередньо впливає ком-
панія, відмінні від міжнародних уявлень про права людини і зо-
середжені на економічному добробуті та робочих місцях, а не на  
реалізації усього спектра громадянських прав. Що стосується мо-
ралі, то, визнаючи за компаніями моральні обов’язки, тим більше 
такі, що виходять за межі виключно економічної сфери та поширю-
ються на політичну, ми тим самим докладаємося до утвердження і 
їхніх моральних прав�. Пропонована міжнародна правосуб’єктність 
ТНК радикально відрізняється і від правосуб’єктності міжна-
родних організацій (у яких вона є явно похідною та обмеженою  
установчим договором), і, очевидно, від держави (яка нерозривно 
пов’язана з власним населенням)�. Компанії переслідують, пере-
дусім, власний приватний інтерес та не зобов’язані, на відміну від 
держав, робити права людини своїм головним пріоритетом; вони не 
обмежені у своїй діяльності ні установчим договором як міжнарод-
на організація, ні суспільним договором, як держава; їхня влада не 
може вважатися легітимною з огляду на відсутність демократич-
них процедур та прозорості. Все це необхідно брати до уваги, обго-
ворюючи питання їхньої можливої міжнародної правосуб’єктності. 

Разом із цим, існує низка практичних проблем, пов’язаних із 
покладенням прямих міжнародно-правових обов’язків на підпри-
ємства. Неодмінним наслідком такого рішення буде набуття не-
урядовими акторами певних особливостей, які раніше вважалися 
ексклюзивними для держав, зокрема, свободи розсуду (margin of 
appreciation), визнання за ними дискреційних повноважень, без 
яких вони не будуть здатні виконати покладені на них функції. 

� Werhane P. Op. cit. – P. 6.
� Ibid. – P. 8.
� Вайлерт К. Op. cit. – C. �66.
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Такі проблеми вже зараз стають явними, наприклад, у випадку, 
коли Суд ЄС зобов’язує пошукові системи в Iнтернеті розглядати 
звернення осіб щодо видалення посилань на негативну інформа-
цію про них і приймати зважене рішення�, а громадськість стур-
бована прозорістю і підконтрольністю цих процесів�. Можна за-
галом стверджувати, що ознаки, якими повинен бути наділений 
суб’єкт для того, щоб здійснювати балансування індивідуальних 
та суспільних інтересів (а саме: легітимність, прозорість, підзвіт-
ність тощо�), не є характерними для ТНК, зважаючи на саму їхню  
природу. 

Iдея покладення прямих міжнародних обов’язків на корпора-
ції є викликом для держав, а також для усієї міжнародної систе-
ми�. У новій системі координат держави можуть утратити свою 
ексклюзивність. Зважаючи на те, що часто саме існування дер-
жави обґрунтовують правами людини, у випадку, коли ці права 
будуть забезпечуватися шляхом взаємодії глобальних інституцій із 
глобальними корпораціями, держави можуть виявитися непотріб-
ними. З іншого боку, послаблення держав, які зараз виступають  
у ролі основних гарантів прав людини, може мати негативні на-
слідки і для самих цих прав. Ефективність існуючого міжнародного 
права багато в чому зумовлена тим, що держави самі погоджу-
ються на обов’язковість для них міжнародних правил, вони заці-
кавлені у тому, щоб ці правила не ставали слабшими внаслідок 
порушень. Це, а також репутаційні втрати стримують їх від пору-
шення міжнародно-правових норм5. У випадку ж із підприємствами  
 
� Google Spain SL, Google Inc. v Agencia Espaсola de Protecciуn de Datos (AEPD), 

Mario Costeja González, Judgment of the Court of Justice of the European Union 
in Case C-���/��, �� May �0��. – Available at : http://curia. europa.eu

� Dear Google: open letter from 80 academics on ‘right to be forgotten’ // The 
Guardian. – Available at : https://www.theguardian.com/ technology/�0�5/may/��/all

� Петерс А. Op. cit. – С. 88.
� Ratner S. Corporations and Human Rights: A Theory of Legal Responsibility / 

Steven R. Ratner // The Yale Law Journal. – �00�. – Vol. ���. – No. �. – P. 5�0.
5 Vázquez C. Direct vs. Indirect Obligations of Corporations Under International 

Law / Carlos Manuel Vázquez // Columbia Journal of Transnational Law. –  
Vol. ��. – No. �. – P. 956.
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ситуація є зовсім іншою. Вони можуть дотримуватися визначених 
міжнародним правом обов’язків лише, якщо їм це буде вигідно, 
або ж якщо будуть ефективно функціонувати міжнародні конт-
рольні механізми. Лише сама кількість компаній (“80 тис. транс-
національних підприємств, у �0 разів більше дочірніх підприємств 
і незліченні мільйони національних фірм”�) та кількість скарг на 
порушення ними прав людини може підірвати ефективність будь-
якої системи міжнародного контролю�. 

Зважаючи на це, у межах цієї парадигми основні акценти 
зміщуються із фіксації міжнародно-правових обов’язків компаній 
до питання можливості формування міжнародного механізму за-
безпечення реалізації таких положень, без якого будь-які закріп-
лені у договорах обов’язки сприятимуть лише послабленню між-
народного права у сфері прав людини�. На ці аспекти звертали 
увагу ще під час підготовки згаданого проекту Норм ООН щодо 
обов’язків транснаціональних корпорацій, але сам документ не 
дає відповіді, як саме повинні функціонувати передбачені у ньо-
му міжнародні та національні механізми�. У науковій літературі 
різноманітні автори також пропонують власні проекти створення 
міжнародних органів для притягнення ТНК до відповідальності за 
порушення прав людини. Однак, тут необхідно врахувати низку 
проблем та особливостей. Зважаючи на складність і масштабність 
питання, пропоновані міжнародні суди будуть або розглядати лише 
найбільш значущі порушення прав людини і міжнародного пра-
ва на зразок Міжнародного кримінального суду (тобто практично 
усі аспекти порушення прав людини технологічними компаніями  
не підпадатимуть під їхню юрисдикцію), або ж (за умов надання 
їм широких повноважень, які вони будуть ефективно здійснюва-
ти) перетворяться на глобальну наднаціональну владу на зразок  
Європейського Союзу. Реалізація останнього варіанта є малой-
мовірною в оглядовій перспективі, зважаючи на те, що саме біль-

� UN Doc. A/HRC/�7/��. – Para. �5.
� Vázquez C. Op. cit. – P. 956-957.
� Ibid. – P. 958.
� UN Doc. E/CN.�/Sub.�/�00�/��/Rev.� – Para. �6.
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шість сучасних держав (включаючи найвпливовіші з них) повинна 
досягти згоди щодо створення такого органу. 

Висновки

За теперішніх умов можна констатувати значний і постійно 
зростаючий вплив транснаціональних компаній на права людини, 
при чому значення компаній, що здійснюють діяльність у сфері 
IКТ, є набагато глибшим і масштабнішим, зважаючи на умовність 
для них державних кордонів та на особливості технологій, які є 
основою їхнього бізнесу. Пропоновані на рівні міжнародних органі-
зацій рішення у межах існуючого міжнародного права зорієнтовані 
на вирішення звичних проблем, пов’язаних або з найбільш поміт-
ними та істотними порушеннями, або з забезпеченням трудових та 
соціальних прав з боку ТНК. Прогресу у згаданих сферах і справді 
можна досягнути за допомогою традиційних засобів, а також через 
домовленості з корпораціями щодо запровадження ними соціаль-
но відповідальних бізнес-практик. Проте аналізована діяльність 
IТ-компаній, не враховуючи офіційні звіти в межах міжнародних 
організацій залишається фактично поза межами міжнародно-пра-
вового поля. Пропозиції ж докорінного реформування міжнарод-
ного права, покладення прямих міжнародно-правових обов’язків 
на компанії і створення відповідних міжнародних контрольних ме-
ханізмів є кроком у невідомість та самі пов’язані зі значними ризи-
ками для міжнародної системи забезпечення прав людини. У цих 
умовах, коли не існує очевидних відповідей на складні запитання, 
необхідне широке міжнародне обговорення гострих проблем ста-
новлення нелегітимної влади IТ-корпорацій, а також відсутності 
злагоджених та узгоджених з інтересами прав людини позицій дер-
жав із залученням до такого обговорення усіх стейкхолдерів з ме-
тою пошуку компромісних рішень. Одним із варіантів могло б ста-
ти підписання міжнародного договору та створення міжнародної 
організації із повноваженнями приймати обов’язкові для компаній 
рішення щодо технічних стандартів, які мають значення для прав 
людини.

II. Проблеми мiжнародного права прав людини
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�.8. ПраВо на осоБистиЙ заХист у ПрактиЦi
    коМiтету оон з ПраВ ЛЮдини 
    та ЄВроПеЙського суду з ПраВ ЛЮдини

    В.В. Гутник*�

На тлі викликів ХХI ст. переосмислюється місце та роль між-
народного права; у нього з’являються нові орієнтири. Однак за-
хист прав людини залишається у сфері міжнародно-правового ре-
гулювання. Більше того, як слушно підкреслює проф. М.В. Буро-
менський, людина поступово опинилася в центрі уваги міжнарод-
ної спільноти в якості однієї з найважливіших цінностей�.�

Важливим напрямом у розвитку міжнародно-правового захис-
ту прав людини стало створення стандартів справедливого судо-
чинства у кримінальних провадженнях, передусім права на захист, 
яке поступово сформувалося як звичаєва норма. Серед елементів 
права на захист особливої уваги заслуговує право на особистий 
захист.

Під правом на особистий захист у правовій доктрині традицій-
но розуміють можливість підозрюваного чи обвинуваченого здій-
снювати свої процесуальні права особисто, тобто не використо-
вуючи правову допомогу захисника�. Cучасне розуміння права на 
особистий захист (самопредставництво) ґрунтується на принципі 

*  Гутник Віталій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент ка-
федри міжнародного права Львівського національного університету імені Iвана 
Франка.

�  Буроменський М.В. Міжнародне право на тлі викликів ХХI століття / М.В. Буро- 
менський // Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст.  
за матеріалами I Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М.В. Яновсь- 
кого і В.С. Семенова, Харків, �7 листоп. �0�5 р. : у � ч. Ч. �. – Харків, �0�5. –  
С. 5.

�  Yordanova M. Right of Defence and the Principle of Equality of Arms in the Criminal 
Procedure in Bulgaria / Maria Yordanova, Dimitar Markov, Miriana Ilcheva. – Sofia. :  
CSD, �0��. – P. 9.
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автономності особистості, за яким особа має право вибору�; в кон-
тексті права на захист – це вибір, як себе захищати: особисто чи 
використовуючи правову допомогу захисника�.

Iноді право на особистий захист розглядають й у ширшому 
значенні: не тільки як право на самопредставництво (особистий 
захист без участі захисника), а й право брати безпосередню участь 
у судовому розгляді, спрямовувати позицію захисту, давати вказів-
ки адвокату-захиснику тощо�. Однак для чіткого розмежування 
права на особистий захист з іншими правами підозрюваних і обви-
нувачених та правовими засобами їх реалізації, а також беручи до 
уваги релевантну практику Комітету ООН з прав людини та Євро-
пейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), право на особистий 
захист у цьому дослідженні розглядатиметься, головно як право 
на самопредставництво (особистий захист без участі захисника).

Право на особистий захист у кримінальних провадженнях, як 
слушно зауважують Е. Кейп та З. Наморадзе, попри всю уявлю-
вану простоту, являє собою доволі складний аспект, щодо якого 
виникає чимало питань, зокрема, чи особа завжди може (або має 
одержати змогу) захищати себе особисто і чи призначення особі 
адвоката проти її волі відповідає правам, які забезпечують спра-
ведливий судовий розгляд�. Досить детально ці питання розгля-
далися у практиці Комітету ООН з прав людини та ЄСПЛ.

Розглянемо детальніше нормативний зміст права на особистий 
захист відповідно до пп. “d” п. � ст. �� Міжнародного пакту про 
громадянські та політичні права (далі – МПГПП), пп. “с” п. � ст. 6  
Європейської конвенції з прав людини (далі – ЄКПЛ) та релевант-

� Cerruti E. Self-Representation in the International Arena: Removing a False Right 
of Spectacle [article] / Eugene Cerruti // Georgetown Journal of International  
Law. – �009. – Vol. �0. – Issue �. – P. 97�, 97�.

� Marcus P. The Faretta Principle: Self-Representation versus the Right to Counsel 
[article] / Paul Marcus // American Journal of Comparative Law Supplement. –  
�98�. – Vol. �0. – P. 57�.

� Fair trial manual: Second edition. – Amnesty International. – London, �0��. –  
P. ��8.

� Кейп Е. Ефективний захист у кримінальному процесі в країнах Східної Європи: 
Болгарія, Грузія, Литва, Молдова, Україна / Е. Кейп, З. Наморадзе. – К. : 
Міжнародний фонд «Відродження», �0�� – С. 5�.
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ної практики Комітету ООН з прав людини та Європейського суду 
з прав людини.

нормативний зміст права на особистий захист у кримінальних 
провадженнях крізь призму практики комітету оон з прав людини

Відповідно до пп. “d” п. � ст. �� МПГПП, кожен обвинува- 
чений має право на судовий розгляд за його присутності і захи-
щати себе особисто або за посередництвом обраного ним захис-
ника; якщо він не має захисника, бути повідомленим про це право 
і мати призначеного йому захисника в будь-якому разі, коли інте-
реси правосуддя того вимагають, безплатно для нього в усякому 
такому випадку, коли у нього немає достатньо коштів для оплати 
цього захисника�. 

Аналіз права на особистий захист за МПГПП та практикою 
Комітету ООН з прав людини варто почати з дослідження право-
вої природи цього права та ідей, які були закладені його розроб-
никами у МПГПП.

Як зазначає М. Щарф (Michael P. Scharf), перші пропозиції 
щодо тексту, який у кінцевому підсумку став ст. �� МПГПП пот-
рібно шукати в роботі Першої сесії Комітету з розробки Загальної 
декларації прав людини, що проходила з 9 по �5 червня �9�7 р.� 
В контексті права на захист, до проекту підготовленого в процесі 
роботи Першої сесії, входить тільки право на консультації і пред-
ставництво адвокатом; у ньому не було жодної згадки про право 
на особистий захист (ст. 6 Проекту)�. 

� Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від �6.��.�966. Док. ООН: 
А/RES/��00 А (XXI) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.
rada.gov.ua/laws/show/995_0��

� Scharf M.P. Self-Representation versus Assignment of Defence Counsel before 
International Criminal Tribunals [article] / Michael P. Scharf // Journal of 
International Criminal Justice. – �006. – Vol. �. – Issue �. – P. ��.

� United States Suggestions for Redrafts of Certain Articles In the Draft Outline: 
��/06/�9�7. Draft outline in E/CN.�/AC.�/�: Commission on Human Rights, 
Drafting Committee [on an International Bill of Rights]: ��/06/�9�7. UN Doc.: 
E/CN.�/AC.�/8. – Available at : http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.
asp?symbol=E/CN.�/AC.�/8
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Уперше ідея щодо включення права на особистий захист до пе- 
реліку прав обвинуваченого була запропонована Філіппінами  
�� травня �9�9 р.� 0� червня �9�9 р. США та Філіппіни подали 
до Комісії з прав людини проект ст. �� Міжнародного пакту з прав 
людини, яка серед іншого передбачала право на особистий захист�.  
Того ж дня Франція та Єгипет�, Велика Британія�, Ліван5 і Чилі6 
внесли свої пропозиції щодо поправок до ст. �� згаданого Проекту,  
які однак не стосувалися права на особистий захист. 0� червня 
�9�9 р. США, Чилі, Єгипет, Франція та Філіппіни внесли спільну 
пропозицію щодо ст. �� Проекту Пакту (ст. �� (�) (b) Проекту пе-
редбачала право на особистий захист)7, яка тоді ж була включена 
Комісією з прав людини до тексту ст. �� Проекту8, що у кінце-

� Draft International Covenant on Human Rights : amendments to articles ��, �5 
and �0 / Philippines. UN Doc.: E/CN.�/���. – Available at : http://hdl.handle.
net/���76/�58��0

� Draft International Covenant on Human Rights. Article �� : amendment / Philippines 
and United States. UN Doc.: E/CN.�/�79, � June �9�9. – Available at : http://hdl.
handle.net/���76/�58��5

� Draft International Covenant on Human Rights. Article �� : amendment / France 
and Egypt. UN Doc.: E/CN.�/�80, � June �9�9. – Available at : http://hdl.handle.
net/���76/�58��6

� Draft International Covenant on Human Rights. Article �� : amendment to the 
Philippines-United States amendment (E/CN.�/�79) / United Kingdom. UN Doc.: 
E/CN.�/�8�, � June �9�9. – Available at : http://hdl.handle.net/���76/�58��7

5 Draft International Covenant on Human Rights. Article �� : amendment to 
the amendment proposed by the Philippines and the United States of America  
(E/CN.�/�79) / Lebanon. UN Doc.: E/CN.�/�8�, � June �9�9. – Available at : 
http://hdl.handle.net/���76/�58��8

6 Draft International Covenant on Human Rights. Article �� : amendment to 
the amendment proposed by the Philippines and the United States of America  
(E/CN.�/�79) / Chile. UN Doc.: E/CN.�/�8�, � June �9�9. – Available at : http://
hdl.handle.net/���76/�58��9

7 Scharf M.P. Self-Representation versus Assignment of Defence Counsel before 
International Criminal Tribunals [article] / Michael P. Scharf // Journal of 
International Criminal Justice. – �006. – Vol. �. – Issue �. – P. ��; Draft 
International Covenant on Human Rights. Article �� : joint proposal / Chile, Egypt, 
France, Philippines and United States of America, UN Doc.: E/CN.�/�86, 0� June 
�9�9. – Available at : http://hdl.handle.net/���76/�58�5�

8 Draft International Covenant on Human Rights : text of article �� / as adopted by 
the Commission on � June �9�9. UN Doc.: E/CN.�/�87, � June �9�9. – Available 
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вому підсумку й стала основою ст. �� МПГПП. Варто підкресли-
ти, що право на особистий захист з самого початку розробниками 
МПГПП сприймалося як абсолютне право, і з цього приводу не 
виникало жодних сумнівів�.

У ст. �� (�) (b) цього Проекту право на особистий захист за-
кріплене як самостійне право поряд з правом на правову допомогу 
обраного захисника та правом на безоплатну правову допомогу�. 
Варто звернути увагу, що розробники згаданого Проекту, згадані 
три права виклали у певній послідовності: спочатку – право на 
особистий захист, потім – право на правову допомогу обраного 
захисника, і лише після цього – право на безоплатну правову до-
помогу (ст. �� (�) (b) Проекту від �� червня �9�9). Видається, що 
логіка розробників має пояснення. Так, не викликає сумніву, що 
первинним серед цих прав є право проводити самостійний захист 
(захищати себе особисто). Далі, якщо особа бажає, вона вправі 
обрати собі захисника, який буде надавати необхідну правову до-
помогу. I тільки, якщо така особа не має достатніх коштів для оп-
лати послуг захисника, – вона має право на безоплатну правову 
допомогу. Така послідовність викладу збереглася й у подальших 
проектах�, а також у кінцевому тексті МПГПП (пп. “d” п. � ст. ��).

at : http://hdl.handle.net/���76/�58�5�; Draft International Covenant on Human 
Rights, �� June �9�9 // Report of the 5th session of the Commission on Human 
Rights to the Economic and Social Council, Lake Success, New York, 9 May-�0 
June �9�9. UN Doc.: E/��7� and E/CN. �/�58, �� June �9�9. – Available at : 
http://uvallsc.s�.amazonaws.com/travaux/s�fs-public/E-��7�_E-CN_�-�50.pdf?null

� Scharf M.P. Self-Representation versus Assignment of Defence Counsel before 
International Criminal Tribunals [article] / Michael P. Scharf // Journal of 
International Criminal Justice. – �006. – Vol. �. – Issue �. – P. ��; Nowak M.U.N.  
Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary. �nd revised edition / 
Manfred Nowak, N.P. Engel. – �005. – P. ��9.

� Draft International Covenant on Human Rights. Article �� : joint proposal / Chile, 
Egypt, France, Philippines and United States of America, UN Doc.: E/CN.�/�86, 
0� June �9�9. – Available at : http://hdl.handle.net/���76/�58�5�

� Annotations on the text of the draft International Covenants on Human Rights 
(prepared by the Secretary-General): Doc. A/�9�9, � July �955. – Available at :  
http://www�.ohchr.org/english/issues/opinion/articles�9�0_iccpr/docs/A-�9�9.pdf; 
Draft Covenant on civil and political Rights: Report of the Commission on Human 
Rights, tenth session, �� February-�6 April �95�. UN Doc.: E/�57�, �95�. –  
Available at : http://hdl.handle.net/���76/���900
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Як бачимо з тексту пп. “d” п. � ст. �� МПГПП, право на 
особистий захист є однією із форм захисту. При цьому у тексті  
пп. “d” п. � ст. �� МПГПП між правом на особистий захист та 
правом на захист за допомогою обраного захисника стоїть сполуч-
ник “або”. Тому відразу виникає питання, чи право на особистий 
захист та право на правову допомогу захисника є взаємовиключ-
ними, чи вони можуть застосовуватися одночасно? Комітет ООН з 
прав людини, коментуючи пп. “d” п. � ст. �� МПГПП, дійшов вис-
новку, що право на особистий захист та право на правову допомо-
гу захисника не є взаємовиключними. Навіть якщо особа викорис-
товує правову допомогу захисника, вона вправі давати інструкції 
своєму захиснику щодо ведення справи в межах їх професійної від-
повідальності і давати покази від власного імені�. Крім того, особа  
вправі відмовитися від правової допомоги захисника, і як наслідок, 
здійснювати захист виключно у формі особистого захисту�.

Далі виникає питання: чи право на особистий захист перед-
бачене у пп. “d” п. � ст. �� МПГПП, є абсолютним, чи держава  
може втручатися в реалізацію цього права? Досліджуючи це пи-
тання, Б. Ельберлінг зазначає, що практика Комітету ООН з прав 
людини щодо цього питання кардинально змінилася: від визнання 
права на особистий захист як абсолютного права до заперечення 
абсолютного характеру згаданого права�. При цьому Б. Ельберлін-
гом було проаналізовано дві справи Комітету ООН з прав людини: 
Майкл і Браєн Хілл проти Iспанії (�99� рік) та К. де Матос про-
ти Португалії. Натомість Н. Джоргенсен, досліджуючи практику 
Комітету ООН з прав людини, зазначає, що право на особистий 
захист не має абсолютного характеру�.

� General Comment No. ��: Right to equality before courts and tribunals and to a 
fair trial: CCPR/C/GC/��, ��/08/�007. – Para. �7.

� Ibid.
� Elberling B. The Defendant in International Criminal Proceedings: Between  

Law and Historiography / Bjцrn Elberling. – Oxford : Bloomsbury Publishing, 
�0��. – P. 7�.

� Jorgensen N.H.B. Right of the Accused to Self-Representation before International 
Criminal Tribunals / Nina H.B. Jorgensen // American Journal of International 
Law. – �00�. – Vol. 98. – P. 7�6.
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Проаналізуємо детальніше справи Майкл і Браєн Хілл проти 
Iспанії (�99� рік) та К. де Матос проти Португалії (�00� рік).

У справі Майкл і Браєн Хілл проти Iспанії заявники під час 
кримінального провадження щодо інкримінованого їм підпалу на-
полягали, що вони бажають проводити особистий захист, викорис-
товуючи виключно допомогу перекладача (вони були підданими 
Великої Британії та не розуміли іспанської), однак їм відмовили 
у здійсненні права на особистий захист на тій підставі, що у за-
конодавстві Iспанії передбачено можливість здійснення захисту 
за обов’язкової участі у його веденні компетентного захисника.  
Заявники обґрунтовували, що захисник, який надавав їм правову 
допомогу, не був компетентним, а сам захист адвокатом проводив-
ся доволі формально. М. Хілл клопотав суд, що він сам бажає про-
вести перехресний допит свідка обвинувачення і викликати свідків 
захисту, однак суддя відмовив йому, наголосивши, що таке право 
йому буде надане на апеляції�. 

За результатами розгляду справи Майкл і Браєн Хілл проти 
Iспанії Комітет ООН з прав людини дійшов висновку, що було 
порушено право на особистий захист, передбачений ст. ��(�) (d) 
МПГПП�. У згаданому рішенні не було й згадки, що право на 
особистий захист може бути обмежене. З цього боку, можна при-
пустити, що de facto було визнано абсолютний характер права на 
особистий захист�. 

З іншого боку, як слушно наголошують М. Щарф та К. Рассі, 
у рішенні по справі Майкл і Браєн Хілл проти Iспанії Комітет ООН 
з прав людини ніде не зазначив, що призначення обов’язкового  
захисника є несумісним з МПГПП�. Схожої думки дотримується  
 
� Michael and Brian Hill v. Spain, Communication No. 5�6/�99�, U.N. Doc. CCPR/

C/59/D/5�6/�99� (� April �997). – Para. �.5.
� Ibid. – Para. ��.�.
� Elberling B. The Defendant in International Criminal Proceedings: Between Law 

and Historiography / Bjцrn Elberling. — Oxford : Bloomsbury Publishing, �0��. –  
P. 7�.

� Scharf M. Do Former Leaders Have an International Right to Self-Representation 
in War Crimes Trials? / Michael P. Scharf and Christopher M. Rassi // Ohio State 
Journal on Dispute Resolution. �005. – Vol. �0 . – P. �7.
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Н. Джоргенсен, яка звертає увагу, що Комітет ООН з прав лю-
дини у справі Майкл і Браєн Хілл проти Iспанії не вказав, що по-
ложення національних кримінально-процесуальних кодексів, які у 
серйозних справах передбачають обов’язкову участь захисника, є 
несумісними з МПГПП. Ключовим моментом такого рішення, на 
її думку, швидше за все було те, що обвинуваченим у цій справі 
повинно було бути дозволено зберігати деякий контроль над здій-
сненням захисту�. А отже, з цього боку, обмеження права на осо-
бистий захист шляхом призначення захисника обвинуваченому 
проти його волі не суперечить МПГПП.

Разом із тим, видається, що аргументи тих науковців, які на 
підставі аналізу справи Майкла і Браєна Хілла проти Iспанії роб-
лять висновок про абсолютний характер права на особистий за-
хист чи можливість втручання держави в його реалізацію, є не 
зовсім обґрунтованими. Вбачається, що Комітет ООН з прав лю-
дини просто оминув питання щодо того, чи право на особистий за-
хист має абсолютний характер. Відтак, робити будь-які висновки 
щодо абсолютності права на особистий захист на підставі аналізу 
згаданої справи недоцільно.

На відміну від справи Майкла і Браєна Хілла проти Iспанії, у 
справі К. де Матос проти Португалії, Комітет ООН з прав людини 
досить детально розглянув питання щодо можливості втручання 
держави в реалізацію права на особистий захист. Цю справу до-
сить часто аналізують науковці, які досліджують право на осо-
бистий захист�. Крім того, це єдина справа, на яку посилається 

� Jorgensen N.H.B. Right of the Accused to Self-Representation before International 
Criminal Tribunals / Nina H.B. Jorgensen // American Journal of International 
Law. – �00�. – Vol. 98. – P. 7�6.

� Conte A. Defining Civil and Political Rights: The Jurisprudence of the United 
Nations Human Rights Committee. Second edition / Alex Conte, Richard Burchill. –  
London and New York : Routledge, �0�6. – P. �88; Neuman G.L. Human Rights 
and Constitutions in a Complex World / Gerald L. Neuman // Irish Jurist. –  
Vol. 50. – �0��. – P. 6; Harvey C. Contemporary Challenges to the Laws of War: 
Essays in Honour of Professor Peter Rowe / С. Harvey; Ed.: Caroline Harvey, James 
Summers, Nigel D. White. – Cambridge : Cambridge University Press, �0��. –  
P. ��0; Elberling B. The Defendant in International Criminal Proceedings: Between 
Law and Historiography / Bjцrn Elberling. – Oxford : Bloomsbury Publishing, 
�0��. – P. 7�.
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Комітет ООН з прав людини у своєму Коментарі № �� до ст. �� 
МПГПП, досліджуючи право на особистий захист�.

У цій справі заявнику, практикуючому адвокату, що обвину-
вачувався в образі судді, було асигновано (призначено) захисника 
проти його волі. Комітет ООН з прав людини наголосив, що якщо 
обвинуваченому був призначений захисник проти його волі, якому 
він не довіряє, то такий обвинувачений не зможе у подальшому 
ефективно захищати себе, так як захисник фактично перестане 
надавати йому допомогу. Право на особистий захист, яке, як за-
значає Комітет ООН з прав людини, є наріжним каменем право-
суддя, може бути підірване, якщо адвокат нав’язується проти волі 
обвинуваченого�.

Комітет ООН з прав людини вперше у своїй практиці вказав, 
що право на особистий захист у кримінальних провадженнях не є 
абсолютним, тому у деяких ситуаціях адвокат може бути призна-
чений проти волі обвинуваченого�. При цьому, для обмеження 
права на особистий захист повинні бути об’єктивні і досить серйоз-
ні підстави, зокрема, обмеження досліджуваного права допус-
кається, якщо відсутність призначеного судом адвоката буде ста-
вити під загрозу інтереси правосуддя�. Відтак, саме компетентні  
суди, на думку Комітету ООН з прав людини, повинні оцінити, 
чи асигнування (призначення) захисника в конкретному випадку 
необхідне для забезпечення інтересів правосуддя, оскільки особа, 
яка стикається з кримінальним обвинуваченням не завжди може 
дати правильну оцінку існуючих чинників і тим самим провести 
свій ефективний особистий захист5. Тобто, фактично обмеження 
права на особистий захист не повинно наносити шкоду інтересам 
правосуддя загалом.

� General Comment No. ��: Right to equality before courts and tribunals and to a 
fair trial: CCPR/C/GC/��, ��/08/�007. – Para. �7.

� Carlos Correia de Matos v. Portugal, Communication No. ����/�00�, U.N. Doc.
CCPR/C/86/D/����/�00� (�8 April �006). – Para. 7.�.

� Ibid. – Para. 7.�.
� Ibid. – Para. 7.�.
5 Ibid. – Para. 7.5.
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Далі виникає питання, що слід розуміти під інтересами право-
суддя і де проходять межі права на особистий захист у криміналь-
них провадженнях. Текст пп. “d” п. � ст. �� МПГПП і практика 
Комітету ООН з прав людини не дозволяють чітко визначити, де 
проходять межі права на особистий захист і чи може держава у 
своєму внутрішньому законодавстві встановити обов’язкове при-
значення захисника проти волі обвинуваченого. П. Ганнінг з цього 
приводу зазначає, що концепція “інтересів правосуддя” є доволі 
аморфною і до неї варто підходити з крайньою обережністю, так 
як її можуть використовувати суди на шкоду підсудним�.

Тобто, з одного боку, “інтереси правосуддя” є концепцією, 
яка попри свою аморфність встановлює межі права на особистий 
захист, але в той же час її використання може спричинити потен-
ційні зловживання з боку національних судових та правоохоронних 
органів.

Відтак, попри можливість обмеження права на особистий за-
хист такі обмеження потрібно сприймати як винятки в особливих 
випадках. Тому варто долучитися до думки науковців, які на підставі 
дослідження справи К. де Матос проти Португалії дійшли висновку, 
що право на особистий захист є все-таки презумптивним�.

Iнтерес до справи К. де Матос проти Португалії пов’язаний 
також з тим, що заявник (К. де Матос) до того як звертатися 
до Комітету ООН з прав людини щодо порушення його права 
на особистий захист передбаченого пп. “d” п. � ст. �� МПГПП,  
звертався з того самого приводу до Європейського суду з прав 
людини щодо порушення його права на особистий захист, передба-
ченого пп. “с” п. � ст. 6 ЄКПЛ. Власне право на особистий захист 
як у МПГПП, так і в ЄКПЛ нормативно закріплене тим самим 
формулюванням “право захищати себе особисто” (англ. to defend 
himself in person). Однак у Європейському суді з прав людини 

� Gunning P. Fair Trial and the Right to Self-Representation in International Criminal 
Law / Paul Gunning // Hibernian Law Journal. – �006. – Vol. 6. – Issue �. –  
P. ��.

� Harvey C. Contemporary Challenges to the Laws of War: Essays in Honour 
of Professor Peter Rowe / С. Harvey; Ed.: Caroline Harvey, James Summers,  
Nigel D. White. – Cambridge : Cambridge University Press, �0��. – P. ��0.
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заява К. де Матос проти Португалії була визнана неприйнятною 
на підставі ст. �5 (�) ЄКПЛ як така, що є явно необґрунтована�. 
В обґрунтування своєї позиції, Європейський суд з прав людини 
вказав, що відповідні суди вправі самостійно призначити захисни-
ка, якщо цього вимагають інтереси правосуддя. На думку Суду, 
питання щодо призначення захисника є повністю в межах повно-
важень національних органів влади�. А оскільки захист заявника 
був проведений належним чином, пп. “с” п. � ст. 6 ЄКПЛ не був 
порушений�. Таке рішення ЄСПЛ показує, що право на особис-
тий захист сприймається виключно як складовий елемент ширшо-
го поняття – права на захист; держава вправі втручатися у реалі-
зацію права на захист, зокрема призначаючи захисника (проти волі 
обвинуваченого); якщо держава втручається у реалізацію права 
на захист, призначаючи захисника, але при цьому обвинуваченому 
було забезпечено ефективний захист, – порушення пп. “с” п. �  
ст. 6 ЄКПЛ не має місця.

Право на особистий захист опосередковано досліджувало-
ся і в інших справах Комітету ООН з прав людини. Зокрема, у 
справі Хосе Еліас Гуерра де ла Еспріелля проти Колумбії, у справі  
Родрігес Орехуела проти Колумбії та у справі Мухаммед Салих 
(Салаі Мадаминов) Комітет ООН з прав людини дійшов висновку, 
що оскільки обвинуваченим не було надано можливості бути при-
сутніми на судовому розгляді, це порушило їх право на захист�. 
Хоча у згаданих рішеннях (повідомленнях) прямо не вказано, що 
було порушено право на особистий захист, не виникає сумніву,  
що відсутність обвинувачених на судових розглядах проти них  

� Case of Correia de Matos v. Portugal: Decision of the European Court of Human 
Rights, �5 November �00� (Application no. �8�88/99). – Available at : http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=00�-��757

� Ibid.
� Ibid.
� Josй Elı�as Guerra de la Espriella v. Colombia, Communication No. �6��/�007, U.N. 

Doc. CCPR/C/98/D/�6��/�007. – Para. 9.�; Miguel Ángel Rodrı�guez Orejuela v. 
Colombia, Communication No. 8�8/�999, U.N. Doc. CCPR/C/75/D/8�8/�999. –  
Para. 7.�; Salikh v. Uzbekistan, Communication No. ��8�/�005, �� April �009,  
UN Doc. CCPR/C/95/D/��8�/�005. – Para. 9.�.
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порушує право на особистий захист�. У справі Антоніо Віана 
Акоста проти Уругваю Комітет ООН з прав людини звернув ува-
гу, що нав’язування обвинуваченому захисника порушує вимоги  
пп. “d” п. � ст. �� МПГПП�. Попри те, що у цьому рішенні (пові-
домленні) не міститься згадка про порушення права на особистий 
захист, призначення захисника проти волі обвинуваченого, виходя-
чи з аналізу вищезгаданої практики Комітету ООН з прав людини, 
ipso facto порушує право на особистий захист.

Узагальнена позиція Комітету ООН з прав людини щодо права 
на особистий захист відображена у Загальному коментарі № �� до 
ст. �� МПГПП (�007). До речі, Загальний коментар Комітету ООН 
з прав людини № �� до ст. �� МПГПП (�98�), який передував За-
гальному коментарі № ��, взагалі не приділив жодної уваги праву 
на особистий захист�. Тому те, що Комітет ООН з прав людини 
звернувся у Коментарі № �� до тлумачення права на особистий 
захист, свідчить щонайменше про зростання уваги та наявну про-
блематику у сфері гарантування права на особистий захист. Що ж 
до тлумачення права на особистий захист у Загальному коментарі 
№ �� до ст. �� МПГПП, то Комітет ООН з прав людини наголо-
сив, що право на особистий захист може бути обмежене, якщо 
інтереси правосуддя в рамках конкретного судового розгляду ви-
магають призначення захисника проти бажання обвинуваченого, 
особливо в тому разі, якщо обвинувачений суттєво та систематич-
но перешкоджає належному веденню судового розгляду або йому 
пред’явлено тяжке обвинувачення, але він не в змозі діяти у влас-
них інтересах, або у тих випадках, коли це потрібно для захисту 
чутливих свідків�. Відтак, загальна позиція Комітету ООН з прав 
людини є така: будь-які обмеження права на особистий захист  

� Fair trial manual: Second edition. – Amnesty International. London, �0��. –  
P. ��8.

� Antonio Viana Acosta v. Uruguay, Communication No. ��0/�98�, U.N. Doc. Supp. 
No. �0 (A/�9/�0) at �69 (�98�). – Para. ��.�.

� General comment No. ��: Article �� (Twenty-first session, �98�): Administration 
of justice: U.N. Doc. HRI/GEN/�/Rev.6 at ��5 (�00�). 

� General Comment No. ��: Right to equality before courts and tribunals and to a 
fair trial: CCPR/C/GC/��, ��/08/�007. – Para. �7.
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повинні мати об’єктивні і досить серйозні цілі і не виходити за рам-
ки того, що необхідно для забезпечення інтересів правосуддя�.

нормативний зміст права на особистий захист 
у кримінальних провадженнях у практиці 
Європейського суду з прав людини

Відповідно до пп. “с” п. � ст. 6 ЄКПЛ, кожен обвинувачений 
має право захищати себе особисто чи використовувати юридичну 
допомогу захисника, вибраного на власний розсуд, або – за бра-
ком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника 
– одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають 
інтереси правосуддя�.

Аналіз права на особистий захист за ЄКПЛ та практикою 
ЄСПЛ видається за доцільне розпочати з дослідження правової 
природи цього права та ідей, які були закладені його розробника-
ми у ЄКПЛ.

Право на особистий захист початково не отримало свого за-
кріплення у проектах ЄКПЛ. Так, у першому проекті ЄКПЛ, який 
був підготовлений Міжнародною юридичною секцією Європейсь-
кого руху та поданий до Комітету Міністрів Ради Європи у липні 
�9�9 р.�, взагалі не містилося не те що право на особистий за-
хист, а й право на справедливий судовий розгляд�.

Власне ідея закріплення права на особистий захист у проекті 
ЄКПЛ нерозривно пов’язана з наявними на той час здобутками 
щодо розробки МПГПП. У листопаді �9�9 р. Комітет Міністрів 
Ради Європи у своїх Рекомендаціях Комітету Експертів з прав  
 
� General Comment No. ��: Right to equality before courts and tribunals and to a 

fair trial: CCPR/C/GC/��, ��/08/�007. – Para. �7.
� Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 0�.��.�950 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/995_00�

� Mowbray A. Cases, Materials, and Commentary on the European Convention on 
Human Rights / Alastair Mowbray. – Oxford : OUP, �0��. – P. �.

� Schabas W. The European Convention on Human Rights: A Commentary / William 
A. Schabas. – Oxford : Oxford University Press, �0�5. – P. �66.
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людини, зазначив, що належну увагу під час розробки Конвенції 
має бути приділено прогресу, який був досягнутий з цього питання 
компетентними органами ООН�. Передусім тут йшлося про проект 
МПГПП від �� червня �9�9 р.

Тим не менше, Комітет Експертів з прав людини не відкидав 
й ідею щодо викладу права на справедливий розгляд на основі  
Загальної декларації прав людини �9�8 р. Відтак, з березня �950 р. 
Комітет Експертів паралельно почав розвивати два проекти Кон-
венції. Обидва проекти містили положення, які кореспондують су-
часному тексту ст. 6 ЄКПЛ�. У першому проекті з назвою “Аль-
тернативи А і А/�” містилася ст. � (�) (b) I (c), яка ґрунтувалася 
на ст. �0 та ст. �� Загальної декларації з прав людини. Другий, з 
назвою “Альтернативи В і В/�”, містив ст. 7, яка розвивалася на 
підставі Проекту МПГПП від �� червня �9�9 р. Причому у той 
час, як перший проект узагалі не передбачав права на особистий 
захист, другий, практично у такому ж формулюванні, що й Проект 
МПГПП від червня �9�9 р., чітко передбачив право на особистий 
захист поряд з правом на правову допомогу за власним вибором та 
правом на безоплатну правову допомогу захисника�.

Комітет Експертів дійшов висновку, що він не має компетенції 
вирішувати, який проект брати за основу: “Альтернативи А і А/�” 
чи “Альтернативи В і В/�”, оскільки такий вибір має залежати від 
розгляду політичного характеру. Враховуючи таку позицію Комі-
тету Експертів, Комітет Міністрів Ради Європи вирішив на своїй 
Третій сесії (Страсбург, �0.0�.�950.–0�.0�.�950) скликати зустріч 
повноважних представників держав, які мають вирішити завдан-
ня щодо подальшої підготовки Конвенції з політичної точки зору�. 
Конференція повноважних представників, яка проходила у Страс-
бурзі 8–�7 червня �950 р., вирішила за основу взяти “Альтерна-

� Preparatory Work on Article 6 of the European Convention on Human Rights: 
Information Document prepared by the Secretariat of the European Commission of 
Human Rights. Doc. DH(56)�� CDH(68)�, 8 October �956, P. 8. – Available at : http://
www.echr.coe.int/LibraryDocs/Travaux/ECHRTravaux-ART6-DH(56)��-EN���8886.PDf

� Ibid. – P. �7.
� Ibid. – P. �7, �8.
� Ibid. – P. �9.
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тиву В”, право на справедливий розгляд було передбачено у ст. 6  
Проекту; право на особистий захист (права захищати себе осо- 
бисто) – у пп. “с” п. � ст. 6 Проекту�. Тобто, по суті, було взято 
за основу Проект МПГПП від �� червня �9�9 р.

Аналіз подальшого переговорного процесу щодо розробки 
ЄКПЛ дає підстави для висновку, що жодних заперечень з боку 
представників держав щодо включення до тексту ст. 6 ЄКПЛ пра-
ва захищати себе особисто (англ. to defend himself in person) не 
було. Також не було дискусій щодо нормативного закріплення пра-
ва захищати себе особисто з боку органів Ради Європи, які були 
залучені до переговорного процесу�.

Узагальнюючи дослідження розробки ст. 6 ЄКПЛ загалом та 
права на особистий захист зокрема, можна дійти висновку, що в 
основі права на захист лежать ідеї, які сформувалися під впли-
вом розробки МПГПП та викладені у його проектах, починаючи з 
�� червня �9�9 р. Причому у переговорному процесі не виникало 
жодних пропозицій щодо вилучення з тексту проектів ЄКПЛ пра-
ва на особистий захист (права захищати себе особисто) чи зміни у 
його формулюванні, що підкреслює бачення розробниками ЄКПЛ 
важливості і невід’ємності цього права.

У ЄСПЛ право на особистий захист досліджувалося значно 
частіше, ніж у практиці Комітету ООН з прав людини. Причому у 
міжнародно-правовій доктрині підкреслюється, що ЄСПЛ зробив 
більш аргументований підхід у справах, які стосувалися права на 
особистий захист, ніж Комітет ООН з прав людини�.

Розглянемо детальніше практику ЄСПЛ, яка стосується права 
на особистий захист у порівнянні з практикою Комітету ООН з 
прав людини.

� Preparatory Work on Article 6 of the European Convention on Human Rights: Information 
Document prepared by the Secretariat of the European Commission of Human Rights. 
Doc. DH(56)�� CDH(68)�, 8 October �956, P. �9-��. – Available at : http://www.echr.
coe.int/LibraryDocs/Travaux/ECHRTravaux-ART6-DH(56)��-EN���8886.PDf

� Ibid. – P. �0-�5.
� Gunning P. Fair Trial and the Right to Self-Representation in International Criminal 

Law / Paul Gunning // Hibernian Law Journal. – �006. – Vol. 6. – Issue �. –  
P. ��.
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Як і КПЛ, ЄСПЛ звертає увагу, що кожен обвинувачений має 
право на особистий захист шляхом самопредставництва доти, доки 
інтереси правосуддя не будуть вимагати призначення захисника�. 
ЄСПЛ звертає увагу, що вибір проводити особистий захист (без 
правової допомоги захисника) повинен бути здійснений з власної 
волі, а не під впливом будь-яких погроз чи застосування сили�.

Визначення, чи мають місце “інтереси правосуддя” і, як на-
слідок, чи потрібне з огляду на це призначення захисника, є у 
межах повноважень національних органів влади�. Причому, якщо 
цього вимагають інтереси правосуддя, може бути призначений і 
додатковий захисник. Так, у справі Кроіссант проти Німеччини 
(Croissant v Germany) заявник аргументував, що призначення йому  
третього захисника (на додаток до двох, які вже надають йому 
правову допомогу) є несумісним з вимогами ст. 6 (�) (с) ЄКПЛ�. 
Однак ЄСПЛ у цій справі дійшов висновку, що призначення за-
хисника проти волі обвинуваченого може бути виправданим в ін-
тересах правосуддя, зокрема з метою уникнення перебоїв та за-
тримування судового розгляду5. На додаток до цього, призначення 
третього захисника, який володів необхідною кваліфікацією, мало 
додаткову мету, зокрема забезпечення, що обвинувачений буде на-
лежним чином представлений протягом судового розгляду, беручи 
до уваги ймовірну тривалість, обсяг і складність справи6.

На відміну від практики КПЛ, яка право на особистий за-
хист розглядає як порівняно самостійне та відокремлене право,  
 
� Case of Galstyan v. Armenia: Judgment of the European Court of Human Rights, 

�5 November �007 (Application no. �6986/0�), § 9�. – Available at : http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=00�-8��97

� Ibid.
� Case of Correia de Matos v. Portugal: Decision of the European Court of Human 

Rights, �5 November �00� (Application no. �8�88/99). – Available at : http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=00�-��757

� Case of Croissant v. Germany: Judgment of the European Court of Human Rights, 
�5 September �99� (Application no. ��6��/88). – Para. 9; para. �8 and para. ��. –  
Available at : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00�-577�6

5 Ibid. – Para. �8.
6 Ibid.
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у практиці ЄСПЛ право на особистий захист сприймається у  
якості складової частини права на захист та права на справедли-
вий судовий розгляд. Так, наприклад, у справі Гермі проти Iталії 
ЄСПЛ звернув увагу, що ст. 6 (�) (с) ЄКПЛ передбачає право “за-
хищати себе особисто чи використовувати правову допомогу...”, 
однак не визначає порядок здійснення цього права�. Отже, зга-
дана стаття дає змогу державам вибирати засоби забезпечення 
цього права у своїх судових системах. Завданням ж Суду є лише 
з’ясувати, чи метод, який вони вибрали, відповідає вимогам спра-
ведливого судового розгляду�. Тобто, порушення права на особис-
тий захист у контексті статті 6 (�) (с) ЄКПЛ буде мати місце 
тільки у тому разі, якщо втручання держави у реалізацію права на 
особистий захист спричинило порушення права на захист та права 
на справедливе судочинство загалом.

ЄСПЛ також додатково звертає увагу, що у тому разі, якщо 
обвинувачений використовує право на самопредставництво, 
йому мають бути надані усі можливості для підготовки захисту.  
Недопустимим є обмеження прав захисту як результат самопред-
ставництва�. Для прикладу, у справі Ф. Фуше проти Франції, який 
використав своє право на особистий захист (самопредставництво), 
ЄСПЛ дійшов висновку, що відмова заявникові у доступі до ма-
теріалів його справи та отриманні копії документів, які містили-
ся у цій справі, не дало змогу йому підготуватися до здійснення 
ефективного захисту, оскільки йому не було забезпечено принцип 
рівності сторін усупереч п. � ст. 6 у поєднанні з пунктом п. � ст. 6 
ЄКПЛ�. Своєю чергою, за принципом рівності сторін кожній сто-
роні повинно бути надано достатні можливості представити свої 
� Case of Hermi v. Italy: Judgment of the European Court of Human Rights,  

�8 October �006 (Application no. �8���/0�). – Para. 95. – Available at : http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=00�-775��

� Ibid.
� Vitkauskas D. Protecting the right to a fair trial under the European Convention on 

Human Rights: Council of Europe human rights handbooks / Dovydas Vitkauskas, 
Grigoriy Dikov. – Strasbourg : Council of Europe, �0��. – P. 89.

� Case of Foucher v. France: Judgment of the European Court of Human Rights,  
�8 March �997 (Application no. ���09/9�). – Para. �. – Available at : http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=00�-580�7
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аргументи на умовах, які не ставлять її у гірше становище порів-
няно з іншою стороною�. Тобто, якщо особа використовує право 
на особистий захист (без правової допомоги захисника), їй повинні 
бути надані усі необхідні можливості для підготовки до захисту; 
такі можливості, зокрема щодо доступу до матеріалів криміналь-
ного провадження, не можуть бути в меншому обсязі, як ті, що 
надавалися б його захиснику.

У той же час, у разі самопредставництва, обвинувачений по-
винен докласти самостійно усіх зусиль для здійснення свого за-
хисту. Так, у справі Мелін проти Франції обвинувачений, який 
був фаховим адвокатом, відмовився від свого права на правову 
допомогу захисника, обравши право на особистий захист (само-
представництво). Заявник стверджував, що, не отримавши копії 
рішення апеляційного суду, він не зміг підготувати і подати каса-
ційну скаргу до суду касаційної інстанції. Однак ЄСПЛ зазначив, 
що заявник був присутній під час винесення рішення апеляційного 
суду та знав його суть; крім того, він не зробив необхідні кроки 
для ознайомлення з таким рішенням та для перенесення судового 
розгляду у суді касаційної інстанції�. ЄСПЛ у цій справі дійшов 
висновку, що оскільки заявник з власної волі відмовився від свого 
права на правову допомогу захисника, він повинен був докласти  
необхідних зусиль для підготовки захисту. Відповідно, на думку  
Суду, у заявника не було жодних перешкод щодо ефективної  
реалізації прав, гарантованих ст. 6 ЄКПЛ�.

Кардинально відмінною є ситуація, коли особа використовує 
правову допомогу захисника. Так, у справі Х. проти Австрії заяв-
ник стверджував, що йому не були надані достатні можливості 
для підготовки до захистку, зокрема йому відмовлено у доступі до 
матеріалів справи, а тому, на думку заявника, було порушене його 

� Case of Foucher v. France: Judgment of the European Court of Human Rights,  
�8 March �997 (Application no. ���09/9�). – Para. ��. – Available at : http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=00�-580�7

� Case of Melin v. France: Judgment of the European Court of Human Rights,  
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право на особистий захист, передбачене статтею 6 (�) (с) ЄКПЛ. 
Європейська комісії з прав людини дійшла висновку, що якщо осо-
ба представлена захисником, то, в принципі, через такого захисни-
ка вона повинна здійснювати свої процесуальні права. А оскільки 
захисник мав доступ до матеріалів справи, порушення права на 
захист не було встановлено�.

Отже, аналіз права на особистий захист у практиці Комітету 
ООН з прав людини та ЄСПЛ дає підстави для висновку, що у 
МПГПП та ЄКПЛ в основі права на захист загалом та права на 
особистий захист зокрема лежать такі ж ідеї. Під час розробки 
ЄКПЛ були використані ідеї, закладені розробниками у проект 
МПГПП (починаючи з �� червня �9�9 р.). Тобто, хоча й МПГПП 
був прийнятий на �6 років пізніше ніж ЄКПЛ, під час розробки 
ЄСПЛ були використані наявні на той час здобутки розробників 
МПГПП. У переговорному процесі не виникало жодних пропози-
цій щодо вилучення з тексту проектів МПГПП та ЄКПЛ права на 
особистий захист (права захищати себе особисто) чи зміни у його 
формулюванні, що підкреслює бачення розробниками МПГПП та 
ЄКПЛ важливості і невід’ємності цього права. Право на особис-
тий захист є складовим елементом ширшого поняття – права на 
захист. На відміну від права на особистий захист, право на за-
хист має абсолютний характер. Якщо державою призначається 
підозрюваному чи обвинуваченому захисник проти його волі, це 
не варто автоматично сприймати як обмеження права на захист. 
Держава у такий спосіб тільки втручається в реалізацію права на 
захист, регламентуючи, як треба діяти для забезпечення інтересів 
правосуддя та права на захист. По суті, у такий спосіб додатково 
гарантується право на захист.

� Case of X. v/Austria: Decision of the European Commission of Human Rights, 5 
July �977 (Application no. 7��8/75). – Available at : http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=00�-7�5��
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�.9. статут оон та ПраВа ЛЮдини 
    у Баченні Луїса сона

    I.В. Земан*

Непересічну роль у вивченні особливостей розвитку сучасного 
механізму права прав людини відіграв американський юрист-між-
народник Луїс Сон, який народився на території сучасної Украї-
ни та здобув вищу освіту у Львівському університеті�. Луїс Сон 
вважав: сучасні норми міжнародного права, що стосуються прав 
людини, є результатом “мовчазної революції” �0-х років минуло-
го століття, тобто результатом створення Організації Об’єднаних  
Націй, а також підписання Загальної декларації прав людини, пок-
ладеної згодом в основу численної кількості міжнародних дого-
ворів, регіональних документів з прав людини, національних кон-
ституцій та інших законів. Ці події були переломними в історії 
людства, оскільки Конферен ція ООН у Сан-Франциско �9�5 року 
фактично позбавила суверенні держави привілею бути єдиними 
суб’єктами міжнародного права – статус суб’єктів міжнародного 
права отримали також звичайні особи�.

Механізм Статуту ООН різко вирізняється від попередніх під-
ходів до міжнародного захисту прав людини.

Понад � 000 років потреби міжнародної спільноти обмежува-
лися правилами поводження з іноземцями та різноманітними про-
цедурами щодо регулювання позовів громадян однієї держави про-
ти іншої за порушення, вчинені на її території посадовими особами 

*  Земан Iгор Васильович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного 
права Львівського національного університету імені Iвана Франка.

�  Земан I. Вплив Луїса Сона на розвиток сучасного міжнародного права прав люди-
ни / I. Земан // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. –  
�0�6. – Вип. �8. – С. ��6.

�  Sohn L.B. The New International Law: Protection of the Rights of Individuals Rather 
That States / L.B. Sohn // The American University Law Review. – �98�. –  
Vol. ��. – P. �.
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чи громадянами. Лише в середині ХIХ ст. міжнародна спільнота 
зацікавилась долею національних меншин у Європі та мешканців 
деяких частин Африки. Ліга Націй заснувала спеціальні режими 
захисту національних меншин у Східній та Південній Європі, а 
також у Центральній Азії. Ситуація цілковито змінилася під час  
Другої світової війни, коли тоталітарні режими порушували права 
людини на своїй території та на окупованих землях, а також вини-
щували цілі групи людей за расовою, національною чи релігійною 
приналежністю�.

Під час війни підготували значну кількість документів про пра-
ва людини, однак конференція у Сан-Франциско не знайшла часу, 
щоб їх обговорити, хоча Статут ООН містить ряд положень з прав 
людини. У Статуті ООН наголошено, що “Народи Об’єднаних  
Націй сповнені рішучості закріпити віру в основні права люди-
ни, в достойність та цінність людської особистості, рівноправність 
чоловіків та жінок, великих і малих націй” та використовувати 
міжнародний апарат для сприяння економічному та соціальному 
прогресу всіх народів�. Ст. � Статуту, серед інших цілей, містить 
прагнення міжнародної спільноти сприяти та розвивати повагу до 
прав людини та основних свобод без розрізнення за расою, статтю, 
релігією. Схоже положення містить ст. 55 Статуту, де закріплено 
обов’язок загальної поваги та дотримання прав людини та основ-
них свобод без розрізнення за расою, статтю, мовою чи релігією.

Статут ООН передбачає значну передачу повноважень до ор-
ганів цієї організації. Відповідно до ст. ��, Генеральна Асамблея 
зобов’язана сприяти здійсненню прав людини без розрізнення за 
расою, статтю, мовою чи релігією. ЕКОСОР, відповідно до ст. 6�, 
покликана подавати рекомендації з метою сприяння поваги та до-
тримання прав людини та основних свобод для всіх без винятку. 
Стаття 68 регламентує створення комісії в економічній та соціаль-
ній сфері щодо сприяння правам людини. Окрім того, ст. 76 Стату-
ту закріплює обов’язок системи опіки ООН сприяти повазі до прав  
 
� Sohn Louis B. The Human Rights Law of the Charter / Louis B. Sohn // Texas 
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людини та основних свобод для всіх без розрізнення за расою, 
статтю, мовою чи релігією.

Наведені положення чітко виражають зобов’язання всіх дер-
жав-членів та органів влади організації у сфері прав людини.  
Попри те, що такі положення є узагальнюючими, вони мають 
силу позитивного міжнародного права та створюють основні 
зобов’язання усіх членів щодо добросовісного виконання. Держави 
повинні співпрацювати з ООН у поширенні універсальної поваги, 
а також дотриманні прав людини та основних свобод до усіх лю-
дей без винятку. Будь-яка відмова брати участь у програмі ООН 
щодо забезпечення дотримання прав людини означатиме порушен-
ня Статуту організації. Обов’язок сприяти та підтримувати права 
людини закріплено у затверджених цілях ст. � Статуту.

Статут є наріжним каменем норм jus cogens у міжнародному 
праві�. Якщо держава-член укладе міжнародний договір або при-
йме закон, який міститиме грубе порушення прав людини, цей до-
говір чи акт чітко вважатимуть недійсним як такий, що суперечить 
положенням Статуту. Отож кожен міжнародний чи національний 
судовий орган, до якого звернуться щодо застосування цього акту 
чи договору, повинен відмовити у такому розгляді.

Як зауважив Л. Сон, не тільки буква Статуту, а й дух його 
положень щодо прав людини мають надзвичайний вплив на зміни 
у сфері захисту прав людини, що відбулися у багатьох частинах 
світу після �9�5 року�.

Права людини та основні свободи, згадані у Статуті, деталь-
ніше закріплені у системі документів, що створюють міжнародну 
Хартію прав людини. Першим кроком до цього вважають прийнят-
тя Загальної декларації прав людини, яка забезпечує перелік та-
ких прав та свобод. Окрім того, цей перелік розширений і містить 
не лише права, традиційно гарантовані національними конститу-
ціями, а й такі сучасні економічні, соціальні та культурні права, 
як право на працю та освіту. Декларація не накладає обов’язок  
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негайної імплементації, а виражає сподівання, що ці загальні стан-
дарти досягнень для усіх людей та народів охоронятимуть прогре-
сивні національні та міжнародні заходи�.

Загальна декларація – це перший міжнародний акт, у яко-
му систематизовано та викладено у вигляді каталогу громадянсь-
кі, політичні, економічні, соціальні і культурні права людини. Цей  
історичний документ пов’язував дотримання прав та свобод люди-
ни з рухом до демократії�.

Якщо на початку існували певні суперечності щодо правової 
дії Декларації, то через �0 років Міжнародна конференція щодо 
прав людини (Тегеран, �968)проголосила: “Декларація закріплює 
загальне розуміння народами світу невід’ємних та непорушних 
прав усіх членів людської родини та створює обов’язкові поло-
ження для всіх членів міжнародної спільноти”�, адже Загальну 
декларацію прав людини ухвалила Генеральна Асамблея у формі 
резолюції. Зазвичай резолюції мають рекомендаційний характер, 
однак здебільшого вчені та практики поділяють думку, що нор-
ми Загальної декларації є відображенням звичаєво-правових норм, 
отож мають характер звичаєво-правового зобов’язання�. Цікаво, 
що і практика ООН підтвердила таке рішення. Навіть держави, 
які на початку висловлювали сумніви щодо правової сили Декла-
рації, не соромились посилатись на її положення та звинувачувати 
інші держави в порушенні зобов’язань за Декларацією.

Обов’язок чітко та у повному обсязі дотримуватися положень 
Статуту та Загальної декларації проголошені Генеральною Асамб-
леєю у Декларації �960 р. щодо надання незалежності колоніаль-
ним державам та народам. Один з основних творців Загальної де-
кларації, Чарлі Мелік, зауважив на �5-й річниці святкування її 
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прийняття: “…багато резолюцій ООН, напевно сотні з них ґрунту-
ються на положеннях Статуту та Декларації та згадують обидва 
документи в одному дусі”�.

Пакти про права людини �966 р. є результатом досягнення 
міжнародною спільнотою згоди не лише в переліку основних прав 
людини, а й у змісті кожного з цих прав. Пакти відрізняються від 
Конвенції кількома аспектами. По-перше, вони значною мірою кон-
кретизовані та забезпечують детальні вказівки для здійснення уря-
дами механізмів правового захисту осіб; по-друге, містять різно-
манітні засоби для імплементації; по-третє, Декларація була фак-
тично спробою використання Генеральною Асамблеєю квазіпра-
вової сили, а Пакти містять суміш застосування старих та сучас-
них засобів міжнародної правотворчості. Ці документи розроблені 
в рамках Генеральної Асамблеї та в її допоміжних органах без 
скликання дипломатичної конференції, проте вони набули чинності 
шляхом ратифікації державами�.

Наголосимо, що формулювання статей Пакту не залишають 
сумнів у їхньому імперативному характері. Гарантії особистої сво-
боди людини пов’язані з дотриманням громадянських та політич-
них прав у повному обсязі. Контроль за дотриманням положень 
Пакту покладають на спеціальний міжнародний механізм�.

За понад 60-літній період існування механізму гарантії прав 
людини важливо виокремити основну тенденцію у взаємодії чис-
ленних спеціальних декларацій та конвенцій з базовими джере-
лами їхнього закріплення, зокрема Статутом ООН, Загальною  
Декларацією та Пактами �966 р. Вона полягає в тому, що спе-
ціальні механізми можуть тільки додати чіткості до існуючих 
зобов’язань за Статутом, Декларацією та Пактами.

Варто пам’ятати, що лише близько �50 років тому відмінено 
рабство та кріпосне право, однак їхній відголос відчувається і досі. 
Колоніальна система розпалася лише 50 років тому, а це означає, 
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що близько половини держав сучасного світу не мали своєї не-
залежності до недавнього часу. Досі остаточно не сформувалася 
нова генерація громадян, які не відчувають впливу попередніх дер-
жавних режимів на своїх землях. Ми живемо у період зміни влади, 
отож не можемо очікувати у цих регіонах світу такого рівня захис-
ту прав людини, як у стабільних та зрілих націях.

У сучасному світі ситуація з захистом прав людини на на-
ціональному та міжнародному рівні також не найкраща. Система 
захисту людських прав все ще є децентралізованою, незважаючи 
на спроби її глобалізувати за допомогою угод та конвенцій, прий-
нятих після Другої світової війни.

На думку Луїса Сона, типового прихильника статутного поряд-
ку, ООН разом із її внутрішньо організаційним механізмом, стано-
вить основу для реалізації основних прав людини, оскільки містить 
норми jus cogens. Саме зі Статуту ООН випливають зобов’язання 
держав щодо дотримання основоположних прав людини, що но-
сять позитивний характер і держави виконують їх добровільно�.

Загалом Луїс Сон проявив себе як послідовний поборник ідеї 
юридичної обов’язковості норм Загальної декларації прав людини 
в міжнародному праві�. Концепція Л. Сона полягає у тому, що 
ООН та її Статут необхідно визнати основним джерелом захис-
ту прав людини. Будь-які інші міжнародно-правові договори або 
внутрішнє законодавство держав покликані підпорядковуватись 
Статуту ООН. На думку вченого, лише Загальна декларація прав 
людини та резолюції ООН можна використовувати як допоміжний 
засіб тлумачення або доповнення Статуту.

Луїс Сон посилається на обмеження, які містяться у Статуті 
ООН, Декларації, в їхній інтерпретації у Резолюціях і Рішеннях 
МС ООН, а також на міжнародні та регіональні угоди, що, на 
його думку, становлять частину системи. Прийняття переліче-
них правових актів він розцінює не як результат волевиявлення 

� Lane E. Human rights within the world legal order : a reply to Sohn and 
Mcdougal / Eric Lane // Hofstra Law Review. – �98�-�98�. – Vol. �0. –  
P. 750.

� Городиський I. Луї Сон – теоретик і практик міжнародного права / I. Городиський 
// Український часопис міжнародного права. – �0��. – № � – С. �5�.

I.В. Земан



�86

держави, а як правотворчу діяльність, яку здійснює Генеральна 
Асамблея як “законодавець”. Попри те, що Пакти про права лю-
дини за своїм характером є міжнародними договорами та зале-
жать від ратифікації державою, вони стали імперативними акта-
ми, які, по суті, є навіть вагомішими, ніж Декларація, оскільки 
прийняті практично одноголосно; вони мають значення навіть для 
тих держав, які їх не ратифікували. Луїс Сон стверджує, що дер-
жави-члени зобов’язалися, з юридичної точки зору, виконувати 
певні стандарти поведінки щодо своїх громадян. Однак у цьому 
випадку їхню згоду не можна використовувати як основу децент-
ралізованого правопорядку (держави залишаються рівними і неза-
лежними у своїх повноваженнях суб’єктами міжнародного права), 
а лише як джерело міжнародного права. Залежно від значення 
зобов’язання для держави, розрізняють явно виражену та мовчазну  
згоду�.

Як вважає Р. Фолк, загальні рамки існуючого правопорядку, 
по суті, закладені ще Вестфальським мирним договором, за логі-
кою якого елементами світового правопорядку є уряди незалеж-
них держав, які мають виключні повноваження у рамках своєї дер-
жави та стають учасниками договорів лише у випадку виявлення 
згоди. “Закон і порядок” ґрунтується на волі урядів і залежить від 
їхнього сприйняття загальних інтересів�.

Такий підхід Л. Сона до трактування місця прав людини у 
міжнародно-правовій системі критикували інші науковці. Зокрема, 
Ерік Лен піддав критиці його погляд на централізований контроль 
над дотриманням прав людини та аргументував свою позицію дво-
ма положеннями. Перше – централізований контроль ООН над 
дотриманням прав людини є утопічним. Система, до якої “прагне” 
світове співтовариство, не працює. Без перехідного етапу, який 
не запропонував Луїс Сон, прийти до системи верховенства пра-
ва ООН неможливо. Другим положенням є сучасні реалії, адже  
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Л. Сон не враховує нинішню ситуацію у світі. Отож створення 
єдиного світового порядку неможливе без “персональної вигоди” 
для всіх держав�.

Ерік Лен акцентує увагу на тому, що не існує жодного сенсу 
сперечатися щодо ролі держави, її суверенітету та ролі ООН у 
глобальній системі захисту прав людини. В нинішніх політичних 
реаліях у світі сильні та слабкі держави ставлять зміцнення влас-
ного суверенітету на перше місце, сповідуючи власні потреби та 
бажання. Зміцнення власного суверенітету дає державам більше 
можливостей до розвитку. Позиція держави як самостійної одини-
ці значно ефективніша, ніж позиція “частинки” у глобальній струк-
турі з ООН на верхівці.

Отож замість тривалого процесу реформування ООН та спо-
нукання всіх країн до об’єднання під юрисдикцією організації не-
обхідно реально боротись з проблемами, що виникають. Це можна 
робити шляхом тиску, політичного примусу, санкцій, підписання 
міжнародних договорів щодо захисту конкретних прав або запобі-
гання конкретним правопорушенням тощо. Важливим та необхід-
ним кроком у цьому контексті є впровадження міжнародної полі-
тики держав з демократичними устроєм та традиціями, що спону-
катиме країни з “проблемними” урядами слідувати правилам та 
принципам цих демократичних держав. У противному випадку, ви-
рішувати проблеми недемократичних держав необхідно силовим 
методом – за допомогою тиску та санкцій.

На думку Е. Лена позиція Луїса Сона є помилковою. Виражаючи 
згоду на прийняття Статуту ООН, держави намагалися попереди-
ти міжнародне насильство і не взяли на себе жодних обмежень,  
які стосуватимуться здійснення ними юрисдикції стосовно своїх 
громадян. Положення Статуту, що стосуються прав людини, є за-
гальними і рамковими; доволі конкретною є норма ст. 55 про за-
борону дискримінації. Підтверджує загальний характер і ст. �(7), 
що містить умову щодо невтручання у внутрішні справи держави, 
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а це проігноровано Луїсом Соном�. На жаль, Статут не містить 
жодного вираженого поняття прав людини, і це, на думку Л. Сона, 
було вирішено за рахунок Загальної декларації. Однак закріплення 
за нею ролі джерела права є хибним. Вона містить лише загальні 
цілі та прагнення, на противагу Статуту ООН.

Ерік Лен аргументує, що у своїй позиції Л. Сон не покла-
дається виключно на виражену згоду держав, а наводить як аргу-
мент практику держав протягом останніх десятиліть. Зокрема, дер-
жавна практика може слугувати доказом мовчазної згоди на основі 
звичаєвого міжнародного права. Окрім того, для підтвердження 
своєї думки, він звертається до практики ухвалення Резолюцій 
ГА ООН як форми державної практики, достатньої для створен-
ня юридичних зобов’язань всіх держав, що знову суперечить ідеї 
децентралізації. Передусім, це підвищує рівень необов’язковості 
норм в області прав людини, закріплених у Статуті та Деклара-
ції, припускаючи, що Резолюції, які засуджують діяльність дер-
жави-порушника, є еквівалентом розслідування правопорушення. 
По-друге, якщо одна держава своїм голосом заперечує намір ін-
шої держави, це не розцінюють як міжнародне правопорушення.  
По-третє, це передбачає, що рішення є обов’язковим для тих дер-
жав, які не підтримують його, що суперечить будь-якому поняттю 
згоди. По-четверте (щодо Резолюції про прийняття текстів для за-
пропонованих договорів) ця теорія може підірвати ідею державної 
прерогативи ратифікації договору. По-п’яте, державна мова, яка 
певною мірою впливає на тлумачення норм договору залежно від 
політики держави�.

Ерік Лен зазначає: “…продовжуючи ідею звичаєвого права,  
Л. Сон вважає, що держава, звинувачена у порушенні міжнарод-
ного права, повинна або заперечити його факт, або довести не-
реальність виконання норм права захисту прав людини на той час. 
У даному випадку поведінка держави не буде чітким аргументом,  
оскільки нездатність держави боротися, для прикладу, з тортурами  
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законно не є еквівалентом стриманості держави від застосуван-
ня тортур. Таким чином, думка Л. Сона про значення державної 
поведінки є явно перебільшеною. Прикладом є Уряд Камбоджі у 
�978 році, коли, у відповідь на запит Комісії з прав людини про 
масові порушення у цій сфері на території держави, він заявив про 
явне втручання у внутрішні справи”�.

Своєю чергою, професор М. Мак-Дугл зовсім не заперечує 
ідею Л. Сона щодо верховенства права ООН, проте вважає таку 
позицію надто оптимістичною і стверджує, що в сучасних реаліях, 
без тривалого і важкого перехідного етапу, домогтись майже 
утопічної концепції Л. Сона неможливо�.

Професор М. Мак-Дугл констатує той факт, що інституції, 
покликані регулювати та захищати права людини на глобальному 
рівні, наразі потребують вдосконалення. Складний процес міжна-
родної правотворчості на рівні ООН чи інших організацій, що зай-
маються захистом людських прав, уже запущений і демонструє 
чималі результати.

Незважаючи на прогрес у розвитку міжнародно-правової бази 
захисту людських прав, держави, переслідуючи свої інтереси, не 
завжди зацікавленні в “самообмеженні”. У багатьох випадках дер-
жави ставлять свій суверенітет на перше місце і неохоче йдуть на 
поступки в бік правової глобалізації. Сама ООН іноді не зацікав-
лена у вирішенні проблем порушення прав людей.

Луїс Сон завжди відстоював авторитет міжнародних договорів 
щодо захисту прав людини. Вчений реагував на критичні статті і 
щодо його власного бачення системи захисту прав людини, і нау-
кової роботи у цьому напрямі. Зокрема, у статті “Міжнародне пра-
во прав людини: відповідь на нещодавню критику”, дав відповідь 
професорам Е. Лейну та Дж. Ватсону, які вважали ілюзорними 
та недієвими існуючі міжнародно-правові механізми захисту прав 
людини.

З цього приводу Л. Сон скептично зауважив, що в світлі  
післявоєнних подій Дж. Ватсон та Е. Лен, як члени молодої  
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генерації юристів-міжнародників, народжені після подій голокосту 
�9�0-х років, виглядають такими, що не розуміють важливості між-
народної системи захисту прав людини та намагаються повернути 
стрілки годинника назад�.

Також Л. Сон зазначив, що Дж. Ватсон у своїй праці “Правова  
теорія” атакує норми прав людини у міжнародному праві зі смисло-
вого розрізнення міжнародного та супранаціонального права та 
стверджує, що норми захисту прав людини належать до останньої 
категорії. Дж. Ватсон стверджує, що міжнародне право залежить 
від двостороннього примусу, оскільки захищає право прав людини 
на основі ієрархії та примусу, діючи через урядове зловживання 
силою. Як відповідь Л. Сон зауважив, що аргументи його опонента 
в найкращому випадку ґрунтуються на напівправді і пояснюються 
його нерозумінням історії міжнародного права. Якби Дж. Ватсон 
тільки поглянув на колекцію міжнародних договорів ООН за роки 
її існування, то помітив би, що чимало держав світу добровільно 
приєдналося за цей час до більшої кількості угод, ніж за попередні 
дві тисячі років. У національному праві загальні звичаєві положен-
ня здебільшого замінено статутним правом. У міжнародному праві 
договори та універсальні документи замінили більшість міжнарод-
них звичаїв�.

В іншому аргументі Дж. Ватсон зазначав, що існують роз-
біжності між правами людини та реальною практикою держав, 
що шпальти газет переповнені історіями про вбивства, тортури 
та ув’язнення громадян урядами держав. Однак ці ж газети пере-
повнені інформацією про грабежі та вбивства на локальному та 
національному рівнях. Сфера вчинення порушень норм міжнарод-
ного права не є ширшою за аналогічні порушення національного 
права�.

Луїс Сон навів також основні тези критики його поглядів  
Е. Леном. Ерік Лен підкреслював, що Вестфальський правовий  
 
� Sohn L.B. The international law of human rights: a reply to recent criticisms / 

L.B. Sohn // Hofstra Law Review. – �98�. – Vol. 9. – P. ��7.
� Ibid. – P. ��9.
� Ibid. – P. �50.
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порядок не визнавав право односторонньої гуманітарної інтервен-
ції, оскільки держави більшою мірою зосереджені на захисті та 
розширенні своєї сили, аніж на створенні правових норм чи при-
мусовому виконанні універсальних етичних стандартів. Він інтер-
претує Нюрнберзький прецедент щодо злочинів проти людяності у 
дуже вузькому контексті та не звертає жодної уваги на універсалі-
зацію цього досвіду Комісією міжнародного права та Генеральною 
Асамблеєю.

Підсумовуючи контраргументи на критику його наукових пог-
лядів, Луїс Сон писав, що ці вчені як реалісти та позитивісти по-
винні визнати, що світ другої половини ХХ ст. значно відрізняєть-
ся від світу �9�9-го, �856-го чи �6�8-го років. Зникнення колоній, 
розвиток нових центрів політичної та економічної сили та виник-
нення нових держав – це факти, які не може заперечити жоден 
учений. Ці автори вважають, що Статут ООН та інші докумен-
ти цієї Організації не мають достатньої правової цінності, однак  
Л. Сон переконаний, що Статут та документи, які забезпечують 
його імплементацію, досягли статусу, еквівалентного конституцій-
ному праву в національних системах права.

Луїс Сон зазначав, що проблемою критиків його поглядів є від-
сутність розуміння суті міжнародної системи захисту прав люди-
ни�. Погляди Л. Сона абсолютно збігаються з баченням провідного 
українського вченого Михайла Всеволодовича Буроменського, який 
писав, що “ніколи за всю історію свого існування міжнародне право 
не мало такого рівня довіри і поваги, як це було в ХХ столітті. Адже 
саме в ХХ столітті вперше в світовій історії люди спробували жити 
за міжнародним правом і світ було побудовано на підставі міжна-
родного права. Саме з ХХ століттям в правовій доктрині пов’язують 
перетворення міжнародного права на єдину систему”�.

� Sohn L.B. The international law of human rights: a reply to recent criticisms / 
L.B. Sohn // Hofstra Law Review. – �98�. – Vol. 9. – P. ��7.

� Буроменський М.В. Міжнародне право на тлі викликів ХХI століття / М.В. Буро- 
менський // Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст.  
за матеріалами I Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М.В. Янов- 
ського і В. С. Семенова, Харків, �7 листоп. �0�5 р. : у � ч. – Харків, �0�5. –  
Ч. �. – С. 5.
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Як пасажиру одного з останніх кораблів, що покинув Польщу 
перед вторгненням нацистів, особисті переживання жахіть Другої 
світової війни, біль втрати рідних дало Луїсу Сону глибоке усві-
домлення суті прав людини. Вчений вважав, що держави насправді 
ніколи не робили міжнародне право елементом прав людини. Це 
було зроблено професорами, авторами книжок і статей у провід-
них міжнародно-правових журналах�.

На думку М.В. Буроменського, розвиток ідеї прав людини 
пов’язаний з подальшим розумінням змісту рівності та рівноправ-
ності. Суспільство почало перехід від загального проголошення 
прав людини до вивчення стану тих, кого в реальному житті поз-
бавлено можливості користуватися базовими правами та свобода-
ми. Внаслідок цього виникла ідея гендерної рівності, яка знайшла 
своє відображення під час переговорів у рамках ООН при укладен-
ні Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок 
�979 р. Подальше усвідомлення ідей рівності сприяло правовому 
захисту таких груп людей, як діти, біженці, особи, які належать до 
національних, етнічних, мовних, релігійних меншин. На сучасний 
стан розвитку ідеї прав людини впливає міжнародне співробітниц-
тво в гуманітарній сфері, що охоплює не лише міждержавні відно-
сини, а й стосунки на неурядовому рівні, завдяки яким міжнародна 
політика набуває людського виміру�.

Виникнення міжнародних організаційних механізмів захисту 
прав людини пов’язане з розширенням у цій сфері міжнародно-
правового співробітництва після Другої світової війни. Це стало 
наслідком формування міжнародної єдності в розумінні цінності 
прав людини та їхнього захисту. Щойно таке розуміння сформу-
лювали у Статуті ООН, організація стала центром міжнародно-
правового співробітництва із прав людини. В її рамках створили 
найавторитетніші міжнародні органи із захисту прав людини.

� Земан I.В. Наука міжнародного права у Львівському університеті : монографія 
/ I.В. Земан ; за наук. ред. канд. юрид. наук, проф. В.М. Репецького. – Львів :  
ЛНУ імені Iвана Франка, �0�5. – С. �50.

� Буроменський М.В. Міжнародний захист прав людини та права біженців : нав-
чальний посібник / М.В. Буроменський. – Київ, �00�. – С. �0.
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На підтвердження слів Луїса Сона, М.В. Буроменський пише: 
“…міжнародне право розглядає права людини як природні та 
невід’ємні. Отже, права людини – це не дарунок держави чи уря-
ду, вони з’являються не внаслідок їх закріплення у правових ак-
тах. Значення універсальних прав людини й основних свобод поля-
гає насамперед у тому, що такі права мають визнаватися за всіма 
людьми, незалежно від того, де вони перебувають. Міжнародне 
право виключає будь-які відмінності у правах залежно від кольору 
шкіри, етнічного походження, статі, майнового стану тощо та вва-
жає таку дискримінацію у правах злочинною”�.

Процес становлення інститутів захисту прав людини, створен-
ня відповідних норм та їхнє впровадження у міжнародне правове 
поле знаходить своє відображення в історичних подіях, прецеден-
тах та нормативно-правових документах. Спроба поглянути на між-
народне право крізь призму реалізму та зрозуміти його звичайну 
нездатність регулювати цілу низку найскладніших відносин – єди-
на можливість тверезо оцінити те, чим воно є насправді. Остання 
криза міжнародного права засвідчує потребу його реформування, 
оскільки в нинішньому стані міжнародне право достатньою мірою 
не відповідає ні засадам рівності, ні засадам свободи. Формально 
проголошені величні цілі міжнародного права мають стати реаль-
ним орієнтиром його реформування�.

Проблему реформування ООН, як фундаменту існування су-
часного світового правопорядку, піднімав у своїх працях Луїс Сон. 
На цю проблему наголошує сьогодні сучасна генерація юристів-
міжнародників. Сподіваємось, що попередження та перестороги 
сучасних учених будуть враховані і розвиток міжнародного права 
та високі стандарти захисту прав людини, яких вдалося досягти за 
роки після завершення Другої світової війни, не будуть знищені 
новим катаклізмом.
� Міжнародне право : навч. посібник / за ред. М.В. Буроменського. – Київ, �006. –  

С. �9�, �9�.
� Буроменський М.В. Міжнародне право на тлі викликів ХХI століття / М.В. Буро- 

менський // Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст.  
за матеріалами I Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф.  
М.В. Яновського і В.С. Семенова, Харків, �7 листоп. �0�5 р. : у � ч. – Харків, 
�0�5. – Ч. �. – С. �6.
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�.�0. кiЛька ШтриХiВ до Портрету 
     жаБотинського-Юриста�

     Б. Ятвецький*, Т. Короткий**, Н. Хендель***

Зеєв (Володимир) Жаботинський відомий насамперед як 
видатний лідер сіоністського руху і талановитий літератор.  
Досягнення З. Жаботинського в цих сферах безперечні. Iнша 
сфера діяльності Зеєва Жаботинського – юриспруденція є менш 
відомою і рідко згадується у біографічних дослідженнях. Адже 
саме вищу освіту З. Жаботинський отримав у галузі юриспруден-
ції, прослухавши лекції на юридичних факультетах Бернського і  
Римського університетів, а в �9�� р. склав екстерном іспити і  
отримав диплом про вищу юридичну освіту в Демидівському юри-
дичному ліцеї (м. Ярославль).

М. Пархомівський і Р. Пархомівська звертають увагу саме на 
ці сторінки життя З. Жаботинського: “особливий інтерес з них 
представляє досі маловідома інформація покійного доктора юри-
дичних наук і співробітника КЄЕ [Коротка Єврейська Енциклопе-
дія] Якова Айзенштата, яку він виклав у статті про Жаботинсько-
го-юриста. У ній розповідається про навчання З. Жаботинського в 
Берні, Римі та отримання диплома про вищу юридичну освіту  
в Ярославлі, де він захистив дисертацію на звання магістра 

� Особливу подяку за допомогу при написанні цієї статті ми висловлюємо спів-
робітнику Iнституту Жаботинського в Iзраїлі Ользі Гехман, Генеральному дирек-
тору Науково-дослідного центру Російське єврейство в Зарубіжжі доктору Юлії 
Систер.

*  Болеслав Ятвецький, Ph.d, директор Iзраїльського культурного центру в Одесі 
при Посольстві Держави Iзраїль в Україні, Перший секретар Посольства Дер-
жави Iзраїль в Україні.

**  Тимур Короткий, к.ю.н., доцент, професор кафедри міжнародного права та між-
народних відносин Національного університету «Одеська юридична академія».

***  Наталія Хендель, к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права та міжнародних 
відносин Національного університету «Одеська юридична академія».
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юридичних наук на тему: “Самоврядування національних мен-
шин”� (виділено нами – Авт.). На жаль, настільки важливі (виді-
лені нами) відомості про велику людину, великого вченого-юрис-
та і державознавця в біографічних книгах про Жаботинського і 
енциклопедіях навіть не згадуються! Цій грані діяльності Зеєва 
Жаботинського присвячено кілька досліджень, серед яких стаття  
Якова Айзенштата “Зеєв Жаботинський – юрист”�. Погляди  
Жаботинського на проект Конституції Iзраїлю досліджені в роботі 
Ар’є Наора (Arye Naor) “Ze’ev Jabotinsky’s Draft Constitution for 
the Jewish State in Eretz Israel”.

Безсумнівно, Зеєв Жаботинський не став відомим вченим-пра-
вознавцем, практикуючим адвокатом або юристом-міжнародником, 
але не підлягає сумніву вплив юридичної освіти і юридичних знань 
Зеєва Жаботинського на його громадську та літературну діяль-
ність. Однак в усіх статтях і виступах, присвячених боротьбі за 
права євреїв та єврейську державу, відчувається, що автор во-
лодіє методикою юридичної аргументованої полеміки, яку викорис-
товує як в друкованих працях, так і в усних виступах, зазначає 
Яків Айзенштат. Все це примножилося літературним талантом і 
ораторськими здібностями Жаботинського�. 

Ця наукова розвідка є лише першим кроком у виявленні впли-
ву юридичного світогляду З. Жаботинського на його сіоністську і 
літературну діяльність. Зокрема, простежується зв’язок між ди-
сертаційною роботою Зеєва Жаботинського “Самоврядування на-
ціональних меншин в місцевостях з різноплемінним складом на-
селення”, на використовуваної в роботі науковою аргументацією 
і його політичними виступами. Досить імовірне використання  
З. Жаботинським міжнародно-правових доводів при обґрунтуванні 
права євреїв на Ерец-Iсраель. Жаботинський сприяв становлен-

� Пархомовский М., Пархомовская Р. Жаботинский – государствовед и ходатай 
польских евреев. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://berkovich-
zametki.com/�0��/Starina/Nomer�/Parhomovsky�.php

� Айзенштат Я. Зеев Жаботинский – юрист. Евреи в культуре русского зару-
бежья. Сборник статей, публикаций, мемуаров и эссе. Выпуск II. �9�9-�9�9 гг. 
Составитель и издатель Михаил Пархомовский Иерусалим, �99�. – С. ��9-���.

� Там само. – С. ���.

Б. Ятвецький, Т. Короткий, Н. Хендель
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ню юридичної термінології на івриті�. Свій талант Жаботинсь-
кий спрямував на досягнення однієї мети – захисту єврейського  
народу. I тому серед засновників сіонізму, які отримали юридич-
ну освіту – Давида Бен-Гуріона, Менахема Бегіна, Iцхака Шаміра 
– Дершовіц згадує і Зеєва Жаботинського�.

Якщо спробувати виділити основний напрямок діяльності  
Зеєва Жаботинського як юриста, то він відноситься, перш за 
все, до сфери прав людини, прав національних меншин. Як пише 
Iзраїль Клейнер, “у публіцистиці Жаботинський звертається до 
національної теми і закликає до визнання національно-культурних 
та політичних прав не лише єврейського народу, а й усіх народів 
Російської імперії. Усвідомлення того, що рівноправ’я єврейсько-
го народу в імперії (що його він розглядав як кінцеву передумо-
ву національно-культурного збереження, потрібного для дальшого 
переселення до Палестини) можливе лише в рамках загального 
вирішення національних проблем у державі, визначає напрям його 
статей. Національна проблематика стає в його творчості головною. 
Глибоко вивчивши теорію національного питання, Жаботинський 
за кілька років стає одним з найкращих фахівців у цій галузі�. Тому 
вивчення творчої спадщини Жаботинського-юриста неможливо 
без дослідження його публіцистичних робіт, присвячених націо-
нальному питанню. Особливе місце серед них займають українські  
 
� Проживаючи поза Iзраїлем, він увійшов до складу підготовчого Комітету зі ство-

рення у Єрусалимі університету, розробив план скликання з’їзду єврейських 
вчених для складання технічної термінології на мові іврит і доручив професорові 
Самуїлові Айзенштату підготувати юридичний словник, заснований на Біблії і 
Талмуді. Див. Айзенштат Я. Зеев Жаботинский – юрист. Евреи в культуре 
русского зарубежья. Сборник статей, публикаций, мемуаров и эссе. Выпуск II.  
�9�9–�9�9 гг. Составитель и издатель Михаил Пархомовский Иерусалим,  
�99�. – С. ��8.

� Dershowitz A. Abraham: The World’s First (but certainly not last) Jewish Lawyer 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://jewishvoiceny.com/index.
php?option=com_content&view=article&id=��687:abraham-the-worlds-first-but-
certainly-not-last-jewish-lawyer&catid=9�&Itemid=788&lang=en 

� Клейнер I. Вступна стаття // Жаботинский Володимир. Вибрані статті з на-
ціонального питання. Переклад, вступна стаття, примітки та коментар Iзраїля 
Клейнера. Репринтне відтворення видання �98� р. Київ. Республіканська асоціа-
ція українознавців. �99�. – С. 8-9.
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питання. На думку Iзраїля Клейнера, статті Жаботинського, при-
свячені українським проблемам, є, безперечно, серед найкращих в 
його публіцистиці і дуже яскраво змальовують його світогляд�.

Зеєв Жаботинський залишив величезну літературну спадщину.  
Тому в більшості випадків ми будемо звертатися до його творів 
– художніх, політичних, автобіографічних, щоб виявити факти і 
причини тих чи інших подій, пов’язаних з юридичною діяльністю 
З. Жаботинського.

рішельєвська гімназія

Зеєв Жаботинський у ранньому дитинстві отримав традиційну 
єврейську освіту, продовживши навчання у Рішельєвській гімназії 
(�89�–�898 рр.), яку покинув до випускних іспитів. Про причини 
припинення навчання у Рішельєвській гімназії З. Жаботинський 
пише в автобіографічній “Повісті моїх днів”. “До речі, серед інших 
чарівних казок, якими незаслужено прикрасили літопис мого життя, 
чув я і таку, ніби мене “виключили” з гімназії. Боюся, що якби я не 
залишив тоді її, врешті-решт мене б дійсно вигнали, але випадково 
я пішов з неї зі своєї доброї волі ще до цієї невідворотної події.

Бо мені атмосфера гімназії обридла, і я вирішив залишити її при 
першій же можливості, навіть не закінчивши курсу. Жорстоко бо-
ровся я за це рішення з членами своєї сім’ї, родичами і знайомими. 
Молодий читач не зрозуміє, що значила “гімназія” в очах єврейсь-
кого суспільства сорок років тому: атестат зрілості – університет 
– право проживання поза “межі”, – коротше кажучи, людське, а 
не собаче життя. А я вже учень сьомого класу, ще півтора року, 
і я зможу одягти синій кашкет і чорну тужурку студента. Що за 
божевілля пожертвувати такими можливостями і зруйнувати їх, і, 
перш за все, Бога ради, чому?”� Це дуже важливий принцип Зеєва 
� Клейнер I. Вступна стаття. // Жаботинский Володимир. Вибрані статті з на-

ціонального питання. Переклад, вступна стаття, примітки та коментар Iзраїля 
Клейнера. Репринтне відтворення видання �98� р. Київ. Республіканська асоціа-
ція українознавців. �99�. – С. ��.

� Жаботинский З. Повесть моих дней. (перевод с иврита Н. Бартман) Из-во 
«Библиотека-Алия», �985 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
rjews.net/gazeta/Lib/Jab/pov0.html
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Жаботинського – його ставлення до формального боку освіти, влас-
тивий багатьом талановитим людям. Ймовірно, тому Зеєв Жабо-
тинський надалі так само вчинив і щодо освіти в університетах Бер-
на і Риму – він не жертвував можливостями, він жив максимально 
насиченим і повноцінним життям, віддаючи пріоритет самоосвіті. 

В автобіографічному есе “Мемуари моєї друкарської машин-
ки”� він розкриває секрет свого завзяття: “одного разу мій одесь-
кий ровесник (про щось) сказав: це сталося якраз у той рік, коли 
тебе виключили з гімназії... Мене дуже розсмішило існування цьо-
го міфу... Для мого виключення з гімназії зовсім не було ніяких 
причин. Я не брав участі ні в яких революціях. Мій лібералізм  
простягався не далі того, що я забував постригтися. Хоча я нена-
видів школу, немов отруту, мене не виключали звідти. Все було 
куди гірше. Я сам покинув її – за два місяці до закінчення семи-
річного курсу, наступним був випускний клас. Тікати з російської 
гімназії, в яку було так важко (для єврея) поступити, було вели-
кою дурістю, особливо за рік і два місяці до її закінчення. Але до 
сьогоднішнього дня я дякую Господа за те, що я зробив це, не 
послухавши порад друзів, дядечків і тітоньок. Тому що я вірив в 
логічність життя. Якщо хтось закінчує, як і прийнято, російську 
гімназію, він повинен йти в російський університет; потім він стає 
адвокатом. Потім, коли починається війна, ця людина вже має 
прибуткову практику і не може виїхати до Англії і стати солдатом. 
Таким чином, ця людина залишається в Росії до тих пір, поки біль-
шовики не влаштовують тут свій вибух, а потім, беручи до уваги 
реакційні погляди цієї людини, дають йому два квадратних метра 
підземного житла, навіть без надгробної плити. Я продовжую ро-
бити іншу кар’єру, яка почалася з дурості. Я подумую написати 
вчений трактат про те, як важливо не боятися зробити дурість.  
Це один з найуспішніших способів жити, який належить людині”�. 

� Ми не знайшли оригінал зазначеного твору. Близьким за назвою є есе «Про 
що повідала моя друкарська машинка» (�9�9 р.), проте воно присвячене іншим 
питанням. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rjews.net/gazeta/
Lib/Jab/sion-tora.shtml

� Цит. по: Телушкин И. Энциклопедия «Еврейский мир». Глава ��8. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://jhistory.nfurman.com/teacher/06_��7.htm
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З цих автобіографічних цитат можна зробити висновок про пе-
редбачувану адвокатську кар’єру З. Жаботинського, яка на той 
момент не відбулась через виключно небажання продовжувати 
навчання в гімназії, і згодом в університеті, цілком ймовірно –  
Новоросійському.

“римські канікули”

У �898–�90� рр. З. Жаботинський слухав курси на юридичних 
факультетах Бернського і Римського університетів. Спогади про ці 
роки знайшли відображення у “Повісті моїх днів”. “Навесні �898 
року я покинув гімназію і відправився до Швейцарії, і цим завер-
шився період моєї юності і дозрівання. Було мені �7 років, був я 
не дуже “симпатичний”, тому схилявся до парадоксів і пози і мав 
перебільшену думку про себе, і не було у мене плану або лінії в 
житті, одна лише жадоба жити.”�. Виникає питання – причиною 
від’їзду в Берн було все-таки прагнення отримати юридичну освіту, 
або бажання підкорити літературне поприще? Відповідь, ймовірно, 
міститься в діалозі між головним редактором “Одеського листка” 
I.М. Хейфецом і З. Жаботинським. “Підбадьорений цими першими 
успіхами, Жаботинський на початку �898 р. прийняв серйозне рі-
шення. Він прийшов до Хейфеца і попросив у нього чверть години 
для розмови. 

– Я їду в Iталію, – сказав він. – I я хочу запитати вас, чи не 
потрібні вам там кореспонденти?

– Але ви – гімназист останніх класів, – аргументував Хейфец, 
– і я розумію, що ви вже закінчуєте гімназію. Який сенс їхати з 
Росії зараз, за один рік до закінчення?

– Вибачте мене, пане редакторе, – сказав Жаботинський, – я 
не прийшов до вас за порадою; я просто прошу вас про посаду 
кореспондента”�.

� Жаботинский З. Повесть моих дней. (перевод с иврита Н. Бартман) Из-во 
«Библиотека-Алия», �985 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
rjews.net/gazeta/Lib/Jab/pov0.html

� Joseph B. Schechtman. Rebel and Statesman. – New York: Thomas Yoseloff. –  
P. ��. Цит. по: Божко А.И. Владимир Жаботинский в Италии. К истории одного 
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Своє навчання в Бернському університеті З. Жаботинський 
описує так: “у Бернському університеті (який розміщувався в тій 
же будівлі, що і головне поліцейське управління) я записався на 
відділення права. Зізнаюся на власний сором: я не пам’ятаю імен 
своїх професорів, крім імені єврея Рейхсберга, нехай буде зем-
ля йому пухом, з вуст якого я вперше почув про вчення Карла  
Маркса.”�. 

Навчання в Бернському університеті тривало недовго: “восени  
я переїхав навчатися в Рим і залишався там три роки поспіль. 
Якщо є у мене духовна вітчизна, то це Iталія, а не Росія. У Римі не 
було ніякої російської колонії. З дня прибуття до Iталії я асимілю-
вався серед італійської молоді та жив її життям до самого від’їзду. 
Всі свої позиції з питань нації, держави і суспільства я виробив 
під італійським впливом”� (виділено нами – авт.). Саме навчан-
ня і самоосвіта в цей період вплинули на формування суспільно-
політичних поглядів З. Жаботинського.

Ось як описує Зеєв Жаботинський своїх викладачів: “Антоніо 
Лабріола, головний глашатай марксистської доктрини в Iталії, про-
повідував її не тільки з університетської кафедри: щовечора зуст-
річався він зі своїми студентами в кафе “Ераніо” на вулиці Корсо 
(тепер вона називається Корсо Умберто). Я теж був у числі цих 
студентів. Він розмовляв з нами про події в Iталії і за кордоном, 
про Трансваальську війну, про “боксерське” повстання в Китаї, 
про минуле і про майбутнє. Він ставився до нас як наставник і по-
радник: одного разу він звелів мені супроводжувати його вночі і по 
дорозі вичитував за те, що за день до цього бачив мене в компанії 
декількох юнаків, яких підозрюють у схильності до анархізму”�. 

малоизвестного сонета. / Дім князя Гагаріна. Збірник наукових статей і публи-
каций. / Одеський літературний музей. Вип. 6. Частина �. Одеса: Сімекс-Принт, 
�0��. – С. ��8-��9.

� Жаботинский З. Повесть моих дней. (перевод с иврита Н. Бартман) Из-во 
«Библиотека-Алия», �985 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
rjews.net/gazeta/Lib/Jab/pov0.html

� Там само.
� Там само.
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“Енріко Феррі я особисто не знав, але він більше вплинув  
на мій розум, ніж Лабріола. Офіційно його курс в університеті  
називався “Кримінальне право”, тобто був присвячений ученню 
про злочин і покарання, але його лекції відрізнялися воістину 
енциклопедичною широтою, охоплюючи близьке і далеке, явне і 
таємне, суспільство, душу, спадкове право, матерію і дух, перебу-
дову суспільства, літературу, мистецтво і музику. Також завдяки 
своєму ораторському мистецтву він владарював над нами: він вва-
жався, якщо я не помиляюся, одним з десяти кращих ораторів в 
Європі свого покоління, побратимом Жореса по геніальності в цій 
області, – але Жореса мені не довелось чути”�. Слід зазначити, 
що Зеєв Жаботинський сам був прекрасним оратором�, і тому його 
оцінка ораторських здібностей Енріко Феррі є вагомою. Цілком 
можливо, Жаботинський перейняв певний ораторський досвід у 
Енріко Феррі. 

З урахуванням такої схвальної оцінки Зеєва Жаботинсько-
го зупинимося на деяких деталях біографії Енріко Феррі. Перш 
за все, звертаємо увагу на те, що Енріко Феррі був не тільки 
відомим кримінологом, послідовником Чезаре Ломброзо, прибіч-
ником позитивістської школи кримінології, в розвиток якої він 
вніс значний вклад, але й активним політичним діячем, депута-
том італійського парламенту, в тому числі в період, коли Зеєв 
Жаботинський вчився в Римі. З �89� р. Енріко Феррі був главою 
італійської соціал-демократичної партії�. Ймовірно, багато в чому 
ідеї Енріко Феррі вплинули на соціалістичні погляди Жаботинсь-
кого: “у молодості під впливом його вчителів в Римі він схилявся  

� Жаботинский З. Повесть моих дней. (перевод с иврита Н. Бартман) Из-во 
«Библиотека-Алия», �985 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
rjews.net/gazeta/Lib/Jab/pov0.html

� Костянтин Дмитрович Набоков, дядько письменника, назвав його найкращим 
оратором в Росії; Артур Кестлер, який чув великих політичних ораторів свого 
часу, писав, що «жоден з них не мав можливості [Жаботинського] гіпнотизувати 
аудиторію». Richman R. Why Jabotinsky Still Matters // http://www.thetower.
org/article/why-jabotinsky-still-matters/ 

� Ферри, Энрико. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. т. XXXVa 
(�90�): Фенолы – Финляндия, С. 6��-6�5. [Електронний ресурс]. – Режим  
доступу: https://ru.wikisource.org/wiki/Ферри_Энрико
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до соціалізму, але потім змінив свої погляди і наблизився до анар-
хістської, індивідуалістичної течії Макса Штірнера”�.

Як пише А.I. Божко, Зеєв Жаботинський “... не добився от-
римання диплома з Римського університету, і йому було важко 
дотримуватися регулярного університетського курсу навчання�. 
Але Володимир насолоджувався свободою після бюрократично-чи-
новницької Росії, і навіть його недбалість виправдовувалася дуже 
ліберальними університетськими правилами. Потрібно сказати, 
що спершу він втамував свою інтелектуальну спрагу великою різ-
номанітністю предметів, які були особливо цікавими для нього: 
соціологія, історія, право, філологія. Жаботинський самостійно 
розробив свій власний курс навчання, вибирав професорів, вста-
новив свій розклад. Також він досконало вивчив давній Рим, його 
інститути і систему законів”�.

Що ж стосується документальних джерел про навчання  
З. Жаботинського в Римі, в довідці, люб’язно наданій Iнститутом 
Жаботинського в Iзраїлі, зазначено наступне (переклад наш): “... 
Запис аудиторних годин першого року навчання з Юриспруден-
ції (Правознавства) �898–�899 рр. (Поступив) Вступив на другий 
рік навчання тієї ж спеціальності. Навчальний рік: �899–�900 рр.  
Отримав наступні сертифікати відвідування (успішності):

  � рік:
�. Iнститути римського права професор Гетано Семераро;
�. Iсторія римського права професор Гетано Семераро;
�. Політекономія (політекономіка) доцент Етокле Лоріні;

� Недава И. Зеев Жаботинский. Вехи жизни. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://www.odessitclub.org/index.php/chitalnyi-zal/�5�-zeev-zhabotinskij-
vekhi-zhizni

� Божко А.И. Владимир Жаботинский в Италии. К истории одного малоизвестного 
сонета. / Дім князя Гагаріна. Збірник наукових статей і публикаций. / Одеський 
літературний музей. Вип. 6. Частина �. Одеса: Сімекс-Принт, �0��. – С. �5�.

� Joseph B. Schechtman. Rebel and Statesman. – New York: Thomas Yoseloff. –  
P. 50. Цит. по: Божко А.И. Владимир Жаботинский в Италии. К истории одного 
малоизвестного сонета. / Дім князя Гагаріна. Збірник наукових статей і публи-
каций. / Одеський літературний музей. Вип. 6. Частина �. Одеса: Сімекс-Принт, 
�0��. – С. �5�.

II. Проблеми мiжнародного права прав людини



�0�

�. Кримінально-процесуальне право Енріко Феррі;
5. Iсторія філософії професор Антоніо Лабріола;
6. Етика професор Антоніо Лабріола.
  � рік: 
�. Політекономія (політекономіка) професор Анжело Мессе-

деглія;
�. Статистика професор Анжело Месседеглія;
�. Римське право професор Вітторіо Сціолоя;
�. Iсторія римського права професор Гетано Семераро.
Він не склав іспити.”

демидівський юридичний ліцей

У �909 р. З. Жаботинський склав екстерном іспити за курс гім-
назії: “навесні �909 року я знову опинився у Петербурзі, ще спов-
нений колишньою спрагою вчитися – не важливо, чому вчитися, 
аби занурювати очі в друковану сторінку, яку склав не я. Арнольд 
Зайденман, мій колега по редакції “Рассвета” (я не пам’ятаю, як 
називалася наша газета в той час, відтепер і надалі я буду нази-
вати її “Рассветом”), дав мені добру пораду: якщо ти цього так 
бажаєш, то чому б тобі не одержати атестат зрілості?”�.

У �9�� р. Зеєв Жаботинський склав екстерном іспити за курс 
Демидівського юридичного ліцею в Ярославлі� і захистив канди-
датську дисертацію�. Цим подіям Зеєв Жаботинський присвячує 

� Жаботинский З. Повесть моих дней (перевод с иврита Н. Бартман) Из-во 
«Библиотека-Алия», �985 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
rjews.net/gazeta/Lib/Jab/pov0.html

� Жаботинский Зеев. Российская Еврейская Энциклопедия [Електронний ресурс]. –  
Режим доступу: https://www.rujen.ru/index.php/ЖАБОТИНСКИЙ_Зеев

� У Російській імперії ступінь кандидата університету, кандидата – перша 
академічна ступінь (кваліфікація) у Росії з �80� по �88� роки. Наступними, 
більш високими за рангом ступенями, були ступені магістра і доктора. Ступінь 
кандидата присуджувалася особам, які закінчили з відзнакою курс універси-
тету або прирівняного до нього іншого вищого навчального закладу (ліцей, 
академія), який представив письмову роботу на обрану ними тему. Особи, 
які закінчили університет без відмінності отримували нижчий академічний 
ступінь і могли претендувати на ступінь кандидата не раніше, ніж через рік за  
умови подання письмової роботи і складання іспитів. Ступінь кандидата була 
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всього кілька рядків у “Повісті моїх днів”. “У �9�� році я поїхав 
в Ярославль, губернське місто, розташоване на північ від Москви, 
в якому знаходилася старовинна школа правознавства; я екзаме-
нувався і отримав університетський диплом, тобто право прожи-
вання поза “межі”, а ще точніше, право проживання в Петербурзі, 
без того щоб переводити гори рублів на хабарі двірникам і полі-
цейським чинам, як раніше”�. Однак така оцінка дещо суперечить 
подальшим зусиллям Жаботинського по відновленню диплома, 
про які піде мова нижче.

В Дипломі зазначено, що “... Демидівський Юридичний ліцей 
цим свідчить, що ... Володимир Євгенович Жаботинський, ... за 
свідченням Випробувального Комітету при С.-Петербурзькому 
Навчальному окрузі від �9 червня �909 р. за № �����, в травні 
�9�� р. був допущений до іспитів в ліцеї як екстерн і на іспи-
тах отримав наступні оцінки: з історії російського права, історії 
римського права, інституцій римського права, енциклопедії пра-
ва, загальної історії права, державного права, римського права, 
фінансового права, історії філософії права, статистики, цивіль-
ного права, карного права, адміністративного права, цивільного 
процесу, кримінального процесу, церковного права, міжнародно-
го права, торгового права вельми задовільні; з політичної еко-
номії задовільні. На підставі зазначених оцінок і наданого твору 
на тему: “Самоврядування національних меншин в місцевостях з 
різноплемінним складом населення” ухвалою Ради Демидівсько-
го Юридичного ліцею, яка відбулася ��-го травня �9�� р., він, 

скасована в більшості університетів з прийняттям Спільного Статуту універси-
тетів �88� року (замість неї видавався диплом �-го ступеня), однак залишилася 
в вищих навчальних закладах, які не підпадали під дію цього Статуту, до яких 
належав Демидівський юридичний ліцей. Детальніше див.: Иванов А.Е. Ученые 
степени в Российской империи. XVIII В. – �9�7 г. – М.: Институт российской 
истории РАН, �99�. – �96 с. У Демидівському юридичному ліцеї повний курс 
навчання тривав чотири роки. Після закінчення студент отримував звання дій-
сного студента, а в разі успішного захисту дисертації – звання кандидата юри-
дичних наук. История ЯрГу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.
uniyar.ac.ru/index.php/ История ЯрГу

� Жаботинский З. Повесть моих дней. (перевод с иврита Н. Бартман) Из-во 
«Библиотека-Алия», �985 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
rjews.net/gazeta/Lib/Jab/pov0.html
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Жаботинський, удостоєний ступеня кандидата юридичних наук”.  
Диплом датований �� грудня �9�� р.�

З високим ступенем вірогідності можна стверджувати, що 
складання іспитів і захист дисертації З. Жаботинського відобра-
жені у Літописі Демидівського юридичного ліцею, однак, на жаль, 
у відкритому доступі наявні випуски до �9�0 р., і нам не вдалося 
знайти необхідні випуски Літопису за �9��–�9�� рр.

Щодо тексту кандидатської дисертації З. Жаботинського, Яків 
Айзенштат пише: “мені дуже хотілося познайомитися з дисерта-
цією Зеєва Жаботинського, захищеної ним у �9�� році в Ярослав-
лі. У музеї Жаботинського в Тель-Авіві і в інших місцях дисерта-
ції не було. Тема дисертації “Самоврядування національних мен-
шин” вельми цікава, і мені здавалося, що Жаботинський не міг не 
опублікувати її, бо широко публікував в ті роки те, що писав”�.  
Ми абсолютно згодні з висновком ученого щодо публікації ма-
теріалів дисертації, проте її повна назва, виходячи з Диплома 
– “Самоврядування національних меншин в місцевостях з різно-
племінним складом населення”.

Iнститутом Жаботинського нам люб’язно наданий машинопис-
ний текст, датований � вересня �9�� року з назвою “Самовря-
дування національних меншин”, обсягом �� сторінки та підписа-
ний “Вл. Жаботинский”. Виходячи з дати і найменування текс-
ту, можна зробити висновок, що цей текст не є кандидатською 
дисертацією З. Жаботинського, однак цілком можливо близький 
до її змісту. Ймовірно, це рукопис статті З. Жаботинського. Наш  
висновок підтверджується знахідкою Якова Айзенштата: “мені 
вдалося встановити, що в �9�� році в журналі “Вісник Європи” 
ним була опублікована велика стаття “Самоврядування національ-
них меншин”. Ознайомившись з нею, я переконався, що за стилем 
і змістом це не журнальна стаття, а головні фрагменти дисерта-
ції. Публікація рясніє юридичною термінологією, посиланнями на  
 

� Копія Диплома люб’язно надана Iнститутом Жаботинського в Iзраїлі.
� Айзенштат Я. Зеев Жаботинский – юрист. Евреи в культуре русского зару-

бежья. Сборник статей, публикаций, мемуаров и эссе. Выпуск II. �9�9–�9�9 гг. 
Составитель и издатель Михаил Пархомовский Иерусалим, �99�. – С. ���.
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праці видатних юристів, містить міркування, характерні для юри-
дичних досліджень і дисертацій”�. На жаль, нам поки не вдалося 
дослідити цю публікацію Зеєва Жаботинського, але припускаємо, 
що машинописний текст під назвою “Самоврядування національ-
ної меншини” цілком може бути зазначеною статтею. 

гельсінгфорська програма в житті жаботинського

Ми порушимо хронологію викладу подій, пов’язаних з юри- 
дичною освітою і діяльністю З. Жаботинського, повернемося в 
�906 р. і звернемося до участі Зеєва Жаботинського у Всеро- 
сійській конференції сіоністів в Гельсінгфорсі і його ролі в підго-
товці Гельсінгфорської програми. 

М. Пархомівський і Р. Пархомівська акцентують увагу на 
тому, що “... Гельсінгфорска програма, прийнята всіма сіоністсь-
кими організаціями Росії в �906 р., була розроблена �6-річним пра-
вознавцем Володимиром Жаботинським”. I далі вони вказують, 
що “упродовж всього свого життя Жаботинський звертався до 
цієї програми, особливо, коли він протестував проти асиміляції”�. 
У свою чергу, Йосип Недава вказує, що “батьком програми вва-
жається Iдельсон, але її головним редактором був Жаботинський 
(допомагав йому Iцхак Грінбаум), який вважав її до кінця життя 
вершиною своєї сіоністської молодості, мрією об’єднаного сіоніст-
ського табору, який поєднував політичні погляди Герцля з “прак-
тичною роботою” палестинофілів”�.

Відносно захисту національних прав євреїв Російської Iмперії 
Жаботинський займав досить послідовну позицію. Про це свідчить  
 

� Айзенштат Я. Зеев Жаботинский – юрист. Евреи в культуре русского зару-
бежья. Сборник статей, публикаций, мемуаров и эссе. Выпуск II. �9�9–�9�9 гг. 
Составитель и издатель Михаил Пархомовский Иерусалим, �99�. – С. ���.

� Пархомовский М., Пархомовская Р. Жаботинский – государствовед и ходатай 
польских евреев. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://berkovich-
zametki.com/�0��/Starina/Nomer�/Parhomovsky�.php

� Недава И. Зеев Жаботинский. Вехи жизни. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://www.odessitclub.org/index.php/chitalnyi-zal/�5�-zeev-zhabotinskij-
vekhi-zhizni

II. Проблеми мiжнародного права прав людини



�07

його робота в журналі “Світанок”, якою він сповістив про настання 
“весни сіонізму в Росії”. “Весна” в Росії пробудила надії і серед 
євреїв, які займали за чисельністю четверте місце серед народів 
імперії. Тепер боротьба йшла не тільки за рівноправність, але і за 
національні права. У ній Жаботинському належала провідна роль. 
Підтвердженням цього можуть служити формулювання Гельсінг-
форської програми про права національних меншин”�.

У “Повісті моїх днів” Зеєв Жаботинський приділяє особливу 
увагу Гельсінгфорській програмі, її історії і принципам. Надамо 
слово Жаботинському. “Небагато хто зацікавиться нею сьогодні, і 
все ж у розвитку сіоністського світогляду нашого покоління вона 
[Гельсінгфорська програма] означала душевний і духовний пере-
лом... I ось життя привело нас до необхідності поліпшення галута,  
поліпшення методичного і всебічного, яким стало б досягнення 
не тільки громадянської рівноправності, але і рівноправності 
національного (виділено нами – Авт.). Виставивши таку вимогу, 
зобов’язані були ми, саме ми, сіоністи, зробити для нього вдвічі 
більше всякої іншої єврейської партії, бо сильніше у нас націо-
нальний апетит.... “.

Розробка Гельсінгфорської програми почалася до Конференції 
(��–�7 листопада �906 р.). “Влітку �906 року ми зібралися на на-
раду, яку я згадував раніше, на дачі Iсаака Гольденберга. У Ланд-
варові, біля Вільни. “Конференцією сіоністських журналістів” ми 
назвали її. Наша “халястра” з Петербургу, група “Глос жидовські” 
з Варшави, редактори “Єврейської думки”, заснованої незадовго 
до цього в Одесі. Там, між високостовбурних сосен старовинного 
парку, в маєтку польського графа Тишкевича, на березі чарівно-
го ставка, в якому ми купалися в перервах між засіданнями, три 
дні і три ночі ми редагували програму, що отримала згодом назву 
“Гельсінгфорської” ... ”�.

� Недава И. Зеев Жаботинский. Вехи жизни. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://www.odessitclub.org/index.php/chitalnyi-zal/�5�-zeev-zhabotinskij-
vekhi-zhizni

� Жаботинский З. Повесть моих дней (перевод с иврита Н. Бартман) Из-во 
«Библиотека-Алия», �985 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.
rjews.net/gazeta/Lib/Jab/pov0.html

Б. Ятвецький, Т. Короткий, Н. Хендель
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Вершина моєї сіоністської молодості – Гельсінгфорська кон-
ференція, – пише Жаботинський, – і я впевнений, що те ж саме 
скажуть багато хто з її учасників, також як представники поколін-
ня, що передує моєму… I я, якого тільки що принизили довільним 
арештом, я теж не бачив ніякого протиріччя між цим образливим 
досвідом і сміливими вимогами, які я мав проголосити на інший 
день в своїй доповіді на конференції: в Росії немає панівної нації, 
усі її народи – меншини; росіяни, поляки, татари, ми – всі рівні 
перед законом, автономію – всім…”�.

До вимог політичної платформи Гельсінгфорської програми від-
носяться: �) демократизація Росії на основі національної автономії 
і парламентаризму; визнання всієї повноти прав усіх національних 
меншин; �) повна рівноправність євреїв; �) участь національних 
меншин на рівних правах у всіх виборах; �) визнання всієї повноти 
національних прав євреїв як автономної нації; 5) створення націо-
нальної організації для євреїв Росії; 6) гарантоване право користу-
вання національними мовами в судах, школах, громадських устано-
вах; 7) право євреїв на вихідний день в суботу замість неділі.

Важливою парадигмою Жаботинського була саме концеп-
ція прав національних меншин, яка стосовно єврейського народу 
знайшла відображення в Гельсінгфорській програмі: “я пишаюся 
належати до тієї групи, яка колись сформулювала ... Гельсінг-
форську програму, програму національних прав для всіх націо-
нальностей, які проживають в тій самій державі. При складанні 
цієї програми ми мали на увазі не тільки євреїв, а й всі народи в 
усьому світі; і основою цієї програми є абсолютна рівність прав.  
Я готовий прийняти присягу пов’язання себе і наших нащадків, 
що ми ніколи не будемо робити нічого, що порушуватиме таку  
рівність, ні намагатися витягти когось”�. 

� Жаботинский З. Повесть моих дней (перевод с иврита Н. Бартман) Из-во 
«Библиотека-Алия», �985 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.
rjews.net/gazeta/Lib/Jab/pov0.html

� Mordechai K. Ze’ev Jabotinsky on Democracy, Equality, and Rights Individual / Fuchs 
A., Mordechai K. // The Israel Democracy Institute, �0��. – �6 p. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: https://en.idi.org.il/media/5�0�/jabotinsky-idi-�0��.pdf 
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концепція прав національних меншин в творчості 
зеєва жаботинського

Червоною ниткою в діяльності Жаботинського проходить за-
хист прав єврейського народу. Як вказує Яків Айзенштат, “у єв-
рейській державі Жаботинський бачив порятунок для євреїв, які 
живуть в Росії та інших країнах. Але він надавав серйозного зна-
чення і боротьбі за права євреїв в галуті, в тих країнах, де поки 
проживають”�. Фактично, цій діяльності Зеєв Жаботинський при-
святив все своє життя. 

Захищаючи права єврейського народу як національної менши-
ни, Жаботинський виступав за права національних меншин в ціло-
му, що відбилося в його політичній та літературній діяльності, роз-
діляти які, втім, немає сенсу. Концепція прав національних мен-
шин Жаботинського в суто науковій формі знайшла відображення 
в дисертації “Самоврядування національних меншин в місцевостях 
з різноплемінним складом населення”.

Тематика прав національних меншин відобразилася у виступах 
і статтях Зеєва Жаботинського як в попередній період захисту 
дисертації �, як в діяльності із захисту прав єврейського народу  
Російської імперії, так і в подальшій сіоністській діяльності.  
Причому мова йшла не тільки про захист прав єврейського народу  
в галуті. Зокрема Беккер відзначає, що З. Жаботинський, лідер 
сіоністського ревізіоністського руху, був активним захисником 
прав меншин у майбутній єврейській державі. I далі зазначено, що, 
хоча сам по собі ревізіоністський рух, зазвичай, не асоціюється  

� Айзенштат Я. Зеев Жаботинский – юрист. Евреи в культуре русского зару-
бежья. Сборник статей, публикаций, мемуаров и эссе. Выпуск II. �9�9–�9�9 гг. 
Составитель и издатель Михаил Пархомовский. Иерусалим, �99�. – С. ���.

� 5 жовтня �906 року в «Хроніці єврейської думки» опублікували статтю 
Жаботинського «Автономія Польщі», головною думкою якої було: свобода 
Польщі не для пригнічення нацменшин; передусім повинні бути врегульовані їх 
права. Цит. по: Пархомовский М., Пархомовская Р. Жаботинский – государство-
вед и ходатай польских евреев. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
berkovich-zametki.com/�0��/Starina/Nomer�/Parhomovsky�.php; Жаботинский В.  
Письма о национальностях и областях // Русская мысль. �9��. – № �.

Б. Ятвецький, Т. Короткий, Н. Хендель
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з цими положеннями, З. Жаботинський запропонував прогресивне 
формулювання проекту конституції про гарантії прав меншин, за 
його словами, “щоб гарантувати арабській меншості в єврейській 
Палестині максимум прав, які він [єврейський народ] затверджу-
вав, але ніколи не отримував для себе і в інших країнах”�. 

Яків Айзенштат звертає увагу, що Жаботинський категорично 
виступав за те, щоб в майбутній єврейській державі араби, які в 
ній залишаться проживати, не утискались, а користувалися всі-
ма громадянськими правами. Він писав, що “ витіснення арабів з  
Палестини в будь-якій формі вважає абсолютно неможливим, що 
в Палестині завжди будуть два народи. Він пишався приналеж-
ністю до тієї групи, яка формулювала Гельсінгфорську програму 
не тільки для євреїв, а для всіх народів, і основа цієї програми 
– рівноправність націй. Жаботинський заявляв, що готовий “при-
сягнути за нас і за нащадків наших, що ми ніколи цієї рівноправ-
ності не порушимо і на витіснення або пригнічення не посягати-
мемо”�. Аналогічної думки дотримується Йосип Недава: “Жабо-
тинський був прихильником надання арабам повної рівноправності.  
У своїй останній книзі “Фронт війни єврейського народу”, що 
вийшла в �9�0 році, він навіть бачить можливість, щоб “у кож-
ному уряді, в якому єврей буде главою, його заступником був би 
араб і навпаки”�. 

Власне, вибір теми дисертації “Самоврядування національних 
меншин у місцевостях з різноплемінним складом населення” був 
зумовлений особистою позицією і всією попередньою діяльністю 
З. Жаботинського щодо захисту єврейського народу на території 
Російської імперії. У найбільш концентрованій формі концепція  
 

� Becker Tal. Recognition of Israel as a Jewish State [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/
PolicyFocus�08.pdf

� Айзенштат Я. Зеев Жаботинский – юрист. Евреи в культуре русского зару-
бежья. Сборник статей, публикаций, мемуаров и эссе. Выпуск II. �9�9–�9�9 гг. 
Составитель и издатель Михаил Пархомовский Иерусалим, �99�. – С. ��0.

� Недава И. Зеев Жаботинский. Вехи жизни. [Електронний ресурс]. – Режим  
доступу: https://www.odessitclub.org/index.php/chitalnyi-zal/�5�-zeev-zhabotinskij-
vekhi-zhizni
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прав національних меншин проявляється у кандидатській роботі 
З. Жаботинського, його наступній статті та рукописі, які були нам 
доступні. Тому ми в загальних рисах проаналізуємо наявний текст 
рукопису Жаботинського “Самоврядування національної меншини”.

Аналіз рукопису свідчить про те, що це дійсно виключно науко-
вий текст, написаний в абсолютно іншому стилі, ніж основна частина 
публіцистичних робіт З. Жаботинського. Перш за все, слід заува-
жити значний обсяг тексту – в оригіналі �� сторінка машинописно-
го тексту з одинарним інтервалом. У форматі Word обсяг становить 
9� 76� знаків, що є значним для статті. У тексті відсутня розбивка на 
розділи і параграфи, однак виклад матеріалу дуже чіткий, послідов-
ний, з виділенням логічних блоків. Незважаючи на те, що формально 
юридичну освіту автор отримав за рік до датування аналізованого ру-
копису, це зрілий науковий текст, підготовлений ученим, який добре 
знається на предметі і має усталені власні погляди. Текст насичено 
великою кількістю прикладів щодо ситуацій з національними менши-
нами (міноритарними народностями) і посиланнями на авторитетних 
учених (Iоанна Блюнчлі, Георга Еллінека, Карла Реннера, Людвіга 
Гумпловича, Паскуале Станіслао Манчіні, Фрідріха Візера, R. Von 
Herrnwitt та інших), політиків і державних діячів (барона Йожефа 
Етвеша фон Вашарошнамена, Адольфа Фішгофа й інших).

Стаття присвячена правовому становищу національних мен-
шин, або, як пише З. Жаботинський, “міноритарним народностям”, 
питання про правовий устрій яких “становить іншу сторону націо-
нальної проблеми”. В статті З. Жаботинський дає оцінку правово-
му устрою “мажоритарних націй”, у сучасних для нього умовах, 
коли “думка про докорінну зміну політичної карти Європи здається 
багатьом нездійсненною, фантастичною і не підлягає серйозному 
дослідженню, …коли вирішення питання про правовий устрій ма-
жоритарних націй зводиться до того ж принципу територіального 
самовизначення, вони тільки звужують міру останнього, відмовляю-
чись від суверенітету і задовольняючись місцевою автономією”�, що 
залишається актуальним і в ХХI столітті.

� Жаботинский Вл. Самоуправление национальных меньшинств. Рукопись. –  
С. �.

Б. Ятвецький, Т. Короткий, Н. Хендель
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Окреслюючи проблему, З. Жаботинський вказує, що “спочат-
ку вважали, що держава може ігнорувати національні меншини, 
залишити їх на волю долі, так як їм-де все одно доведеться в нетри-
валому часі розчинитися в середовищі мажоритарної народності. 
Але виявилося, що ці меншини переважно не бажають асимілюва-
тися, хочуть зберігати і розвивати свої національні особливості і 
наполегливо закликають законодавця до себе на допомогу, тобто 
вимагають спеціальних правових гарантій. I ось перед державою 
постає заплутане питання: у чому можуть і повинні полягати пра-
ва національної меншини?”�. Власне, це і є мета статті – визначен-
ня змісту прав національних меншин.

Як справжній дослідник, першим завданням в статті він ставить 
визначення специфічного поняття “національна меншина”. Одним із 
висновків Жаботинського стає теза про те, що “міноритарною народ-
ністю слід вважати тільки таку групу, яку навіть в теорії не можна 
уявити собі виділеною в особливий територіальний район”�.

Наступним завданням, що підлягає вирішенню, Жаботинсь-
кий бачить у необхідності “побудувати правові гарантії для на-
ціональної групи, яка не становить цілісного району, для окремих 
інородницьких громад, вкраплених у чуже національне поле – сло-
вом, для міноритарних народностей у тісному сенсі цього слова”�.  
I “завдання правового устрою національної групи, яка не піддаєть-
ся виділенню в суцільний територіальний район, завжди і всюди 
має розглядатися з точки зору другої категорії [питання про права 
національних меншин].”�. Найважчою частиною алгоритму вирі-
шення цього завдання Жаботинський вважає: “застосувати персо-
нальний принцип до практики життя, побудувати зв’язну систему 
екстериторіальних прав таким чином, щоб вона по мірі можливості 
насправді забезпечувала національні меншини і в той же час була 
прийнятна для сучасного державного побуту.”5.

� Жаботинский Вл. Самоуправление национальных меньшинств. Рукопись. – С. �.
� Там само. – С. �.
� Там само. – С. �.
� Там само. – С. �.
5 Там само. – С. �.
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Критикуючи підходи, за якими “за автономією національних 
територій [не визнається] жодної цінності тільки тому, що при 
цьому залишається невирішеним питання про меншини, ... [і про-
понується] взагалі повністю відкинути територіальну точку зору  
в національному питанні і вирішувати його виключно на ґрунті 
персонального принципу”, Жаботинський відстоює інтереси ма-
жоритарної нації “дійсно, через те, що є на світі меншини, не 
можна забувати про інтереси мажоритарних націй. Ці інтереси 
різноманітні, але саме синтезом їх є територія – основна природна 
операційна база всіх функцій національного життя. Iз усіх дома-
гань нації як такої, на збереження і розвиток різних її цінностей 
– мови, віри, побуту, права і т.д. – головним є домагання пануван-
ня над національною територією.”�.

Звертаючись до головного питання свого дослідження,  
Жаботинський виокремив дві категорії прав національних меншин. 
“До першої відносяться права народності на самостійне ведення 
своїх національних справ. ... У цю категорію входить “національне 
самоврядування” у власному і вузькому сенсі слова. Нація обме-
жує собі відому сферу, всередині якої вона бажає діяти автономно, 
і тому цю категорію публічних прав народності ми будемо нази-
вати “НАЦIОНАЛЬНО-АВТОНОМНИМИ ПРАВАМИ”. Друга  
категорія прав відноситься, навпаки, саме до тих функцій, які за-
лишаються і повинні залишатися в руках держави. Народність не 
претендує на вилучення цих функцій з компетенції державного 
цілого; але вона вимагає, щоб держава, здійснюючи їх, постійно 
зважала на її інтереси... Таким чином, ця категорія прав відно-
ситься не до тієї області, в якій народність бажає бути вільна від 
втручання держави, а навпаки, до тієї, у якій кожен член її тісно 
пов’язаний із державою різноманітними відносинами громадянства. 
Тому, на відміну від першої групи, цю категорію можна назвати  
“НАЦIОНАЛЬНО-ГРОМАДЯНСЬКИМИ ПРАВАМИ”�.

� Жаботинский Вл. Самоуправление национальных меньшинств. Рукопись. –  
С. 5-6.

� Там само. – С. 6-7.

Б. Ятвецький, Т. Короткий, Н. Хендель
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Основну увагу в своїй роботі Жаботинський приділяє першій 
групі прав, оскільки “для теоретика ця область представляє най-
більший інтерес, для самої міноритарної народності – теж”. На 
думку автора, “автономні права національно-міноритарної групи 
повинні бути побудовані так, щоб, можливо, велика частина спе-
цифічно-національних сторін її побуту була вилучена з її кола ві-
домства територіальної влади/державної і місцевої/ і передана в 
руки спеціально-національних органів”�.

Наступним завданням у статті є визначення для національ-
но міноритарних груп критеріїв визнання “їх юридичної особи,  
конструювання їх в публічно-правові союзи, самоврядні у сфері 
національного побуту.

Звідси випливають такі три питання:
�. Якщо національна меншина має бути організована в союз, 

то за якою ознакою повинна бути встановлена приналежність ок-
ремих громадян до цієї меншини, тобто до тієї чи іншої національ-
ності?

�. Якщо національна меншина має бути автономною у сфері 
національного побуту, то як обмежити цю сферу? Які функції ко-
лективного життя і в якій мірі повинні бути віднесені до компетен-
ції національно-міноритарних органів і які, навпаки, залишені за 
органами територіального управління?

�. Якими мають бути форми організації національної мен-
шини?�.

Стосовно першого питання, Жаботинський виявляє “...юри-
дичну ознаку, по якій ми з достатньою вірогідністю могли б судити 
про приналежність індивіда до тієї чи іншої національної групи”. 
Досліджуючи і виключаючи різні варіанти, Жаботинський прихо-
дить до висновку про необхідність зробити вибір між мовою і на-
ціональною свідомістю: “залишається вирішити, який з двох кри-
теріїв національної приналежності важливіший для права: мова або 
свідомість. Достатньо вникнути в зміст національно автономних  
 
� Жаботинский Вл. Самоуправление национальных меньшинств. Рукопись. –  

С. 7.
� Там само. – С. 8.
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прав, щоб побачити ясно повну неспроможність мовного кри-
терію.”� Жаботинський приходить до висновку, що “залишається 
одне: легалізувати національну свідомість як єдиний юридичний 
знак національної приналежності”�. 

Коли на підставі декларації встановлена національна при-
належність кожного громадянина, “з’являється можливість точ-
но визначити, яка національність є в даній територіальній оди-
ниці більшістю. Iнші народності... розглядаються як міноритарні.  
Кожна з них визнається як єдине ціле, як юридична особа, наділе-
на публічними правами. Тепер виникає питання про ступінь і обсяг 
цих прав. Якими мають бути і зможуть бути функції національних 
органів?”�.З. Жаботинський обґрунтовано критикує підхід, згідно 
з яким до сфери національно-автономних прав можуть бути від-
несені виключно питання, які стосуються культури (у вузькому 
сенсі) і мови. Насправді варто кинути побіжний погляд на будь-
яку арену, де відбуваються національні тертя, – і ми відразу по-
бачимо, що за виділенням “питань культури і мови”, залишається 
ще непочатий край запеклих племінних розбратів, перш за все, на 
економічному ґрунті”�.

“Національна меншина може відібрати у територіальної влади 
і автономно відати тільки частиною свого побуту, яка НЕ пов’язана 
з територією. Ця частина, звичайно, набагато ширша, ніж одна 
тільки сфера, “сфера мови і культури”, але вона все-таки досить 
обмежена порівняно з безмежними можливостями самовизначення 
мажоритарних націй і, в силу цієї обмеженості, може допускати 
навіть більш-менш вичерпне перерахування сторін національного 
побуту, які входять до неї. Найкраще буде нам скласти цей пере-
лік, вивчаючи функції існуючих в наш час національно-міноритар-
них організацій, як публічно-правових, так і приватних”5.

� Жаботинский Вл. Самоуправление национальных меньшинств. Рукопись. –  
С. ��.

� Там само. – С. ��.
� Там само. – С. ��.
� Там само. – С. �6.
5 Там само. – С. �8.

Б. Ятвецький, Т. Короткий, Н. Хендель
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Аналізуючи існуючі національно-міноритарні “публічно-пра-
вові організації”, Жаботинський поділяє властиві їм функції на 
наступні категорії:

�. Справи суто релігійні, питання культу і ритуалу;
�. Справи народного просвітництва;
�. Справи соціального благоустрою; 
�. Справи національної юрисдикції;
5. Ведення метричних книг і актів цивільного стану;
6. Справи фінансові; примусове оподаткування;
7. Справи законодавчого характеру �.
Далі Жаботинський вказує: “така загальна – ніби з пташиного 

польоту – картина діяльності існуючих національно персональних 
організацій, як публічно-правових, так і приватних. Ми бачимо, 
що діяльність ця надзвичайно різноманітна; різнобічність функцій 
підказана і змушена самим життям. Передбачаючи автономію на-
ціональних меншин, слід спиратися на життя, брати до уваги го-
лос дійсності. Звичайно, в наведеному нами переліку є елементи 
архаїчні, ... їх треба з нашої схеми усунути, але не важко відразу 
виділити з цього переліку здорове ядро, що обіймає, безперечно, 
необхідні функції національно-міноритарного самоврядування. Це 
– справи релігійні, шкільно-просвітницькі, турбота про народне 
здоров’я, громадського піклування, трудова і взаємна допомога, 
керівництво переселенням і внутрішньою та закордонною колоні-
зацією, введення актів цивільного стану і право оподаткування”�.

Намітивши обсяг національно-автономних прав міноритар-
ної народності, “так би мовити тільки в сенсі КIЛЬКОСТI різ-
номанітних галузей управління, на які поширюється ведення на-
ціонального органу”, далі, на думку Жаботинського, необхідно 
“...визначити межі його компетенції, якщо можна так сказати, у 
висоту, встановити ту СТУПIНЬ ВЛАДИ, яка може бути надана 
екстериторіальним органом нації у кожній із галузей управління.  
Iншими словами: якщо це влада над ЛЮДЬМИ, які входять до  
 
� Жаботинский Вл. Самоуправление национальных меньшинств. Рукопись. –  

С. �8-�0.
� Там само. – С. �0.
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складу даної народності або тільки над УСТАНОВАМИ, які нале-
жать останній?”�. 

Жаботинський відкидає можливість екстериторіального зако-
нодавства. “Воно немислиме, нездійсненно, ... національна менши-
на НЕ МОЖЕ не жити за законом, пануючим на всій території”�. 
Тому Жаботинський робить висновок про те, що “самоврядування 
національної меншини може виразитися тільки в праві влаштову-
вати і підтримувати, у межах законної предметної компетенції, від-
повідні інститути, установи, корпорації, видавати для них статути 
та інструкції, придбавати і відчужувати майно і, отже, стягувати 
на те податки. Це все, що об’єктивно можливо в значенні націо-
нально-автономних прав для міноритарної народності”�. 

У цілому ж схема організації міноритарної народності припус-
кає, що “всі члени однієї і тієї ж національної меншини, що прожи-
вають у межах одного міського і сільського поселення, становлять 
публічний, правовий союз, іменований національною громадою. 
Громада обирає свої органи і через них здійснює свої права націо-
нального самоврядування”�.

I в завершенні своєї роботи Жаботинський резюмує основні 
принципи забезпечення автономних прав національної меншини:

“�. Національною меншиною або національно-міноритарною 
групою у вузькому значенні називається така група громадян од-
нієї і тієї ж національності, яка безпосередньо вкраплена в чужу 
більшість і не піддається виділенню в особливий територіальний 
район.

�. Національна приналежність громадянина встановлюється 
особистою декларацією, дійсною або передбачуваною і фіксується 
в актах цивільного стану.

�. З метою здійснення своїх національних автономних прав  
всі меншини однієї і тієї ж народності на всьому просторі держави  
 
� Жаботинский Вл. Самоуправление национальных меньшинств. Рукопись. –  

С. ��.
� Там само. – С. ��.
� Там само. – С. ��.
� Там само. – С. �5.

Б. Ятвецький, Т. Короткий, Н. Хендель
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організовуються в один публічно-правовий персональний союз; 
органами його є національний сейм, обласні з’їзди і громадські 
ради.

�. Ці органи за приналежністю разом з тим визначають пра-
ва здійснюють права національного самоврядування у справах 
релігійного культу, народної освіти, народного здоров’я, громад-
ського піклування, трудової або взаємної допомоги, керівництва 
еміграційними або переселенськими і в інших справах соціального 
благоустрою, а також відають всіма справами громадянського ста-
ну згідно з принципами національної традиції. Для всіх цих цілей 
держава, область і муніципалітети передають у їх розпорядження 
пропорційну частину свого бюджету; окрім того, національним ор-
ганам представляється вводити примусове оподаткування, а так 
само придбавати і відчужувати всякого роду майно, зобов’язується 
подавати позов і бути відповідачем в суді. 

5. Засновується національний суд для розгляду справ, що ви-
никають між членами національної меншини з правом застосовува-
ти національний звичай і традицію, особливо в питаннях шлюбного 
і сімейственого порядку.

6. Устрій і офіційна мова всіх органів і установ даної мінори-
тарної народності визначається її національним сеймом.

7. Засновані національними органами навчальні заклади всіх 
типів і ступенів, а також суди та інші їх установи користуються 
правами аналогічних державних інститутів. Виконання законних 
постанов національних органів гарантується державною владою.

8. Права національних меншин встановлюються державним 
законом для всієї території держави і не можуть бути скасовані 
законодавством окремих автономних провінцій”�.

українська проблематика в роботах зеєва жаботинського

Особливе місце в діяльності Зеєва Жаботинського займа-
ла українська проблематика. Як вказує Iзраїль Клейнер, вона не  
 
� Жаботинский Вл. Самоуправление национальных меньшинств. Рукопись. –  

С. �0-��.
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була випадковим епізодом його життя, до цієї проблематики він  
звертався протягом років. Вчений виокремлює три періоди, коли 
Жаботинський особливо тісно стикався з українською пробле-
мою. Перший такий період тривав близько �0 років – від �90� до  
�9�� року. У цей час українська тема була постійною в його пуб-
ліцистичній творчості. Розуміючи спільність інтересів усіх неросій-
ських народів імперії, Жаботинський наполягав на координуванні 
зусиль усіх національних рухів у боротьбі за національні та гро-
мадянські права. Українську проблему так чи інакше обговорено у 
понад двох десятках статей, написаних в ті роки, а понад десяток 
статей присвячено виключно або переважно українській тематиці. 
Другим важливим відтінком життя й діяльності З. Жаботинського, 
пов’язаним з українською проблемою, були переговори з представ-
ником уряду УНР та укладення угоди про створення єврейської 
жандармерії при війську Української Народної Республіки. Третій 
період, коли Жаботинський часто звертався до українських про-
блем, – це �9�5-�9�7 роки. Від �9�5 року в СРСР почали здійс-
нювати єврейську сільськогосподарську колонізацію в Україні та в  
Криму. Жаботинський та його журнал “Рассвет”, на відміну від  
багатьох єврейських діячів та часописів, рішуче виступили проти 
плану єврейської колонізації. При цьому Жаботинський та деякі 
інші автори статей в журналі “Рассвет” підкреслювали антисіоніст-
ську спрямованість плану єврейської колонізації, його провокацій-
ність стосовно українського селянства та українсько-єврейських 
взаємин�. 

На думку Iзраїля Клейнера, Жаботинський виступає як “пал-
кий оборонець, насамперед, “культурного націоналізму”, вважаючи, 
що кожна національна культура та мова є дорогоцінною і незамін-
ною частиною світової культури. Ця його позиція залишалася за-
садничою в його світогляді протягом усього життя”. В статті “Про 
мови та інше”: “тепер, хвалити Бога, відомо й визнано, що право 
кожної народності на самобутню культуру визначають і доводять не 

� Клейнер I. Вступна стаття. // Жаботинский Володимир. Вибрані статті з на-
ціонального питання. Переклад, вступна стаття, примітки та коментар Iзраїля 
Клейнера. Репринтне відтворення видання �98� р. Київ. Республіканська асоціа-
ція українознавців. �99�. – С. �5-�9.

Б. Ятвецький, Т. Короткий, Н. Хендель
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теоріями, а її власною волею до національного буття. Наявність цієї 
волі виявили і малороси, і білоруси, і всі інші незчисленні і незлічен-
ні народи російської держави; а все інше довершить час”�.

Далі Iзраїль Клейнер вказує, що “Друге його засадниче пере-
конання, що випливало з першого, полягало у тому, що вільний 
національно-культурний розвиток кожного народу можливий лише 
в рамках власної суверенної держави або, принаймні, за умов 
дуже широкої національної автономії. Наслідком таких поглядів 
був його принциповий антиімперіалізм. В межах однієї імперії всі 
пригноблені нею народи мають спільного ворога і спільну націо-
нальну мету, то солідарність і співпраця національно-визвольних 
рухів різних народів конечною передумовою для досягнення націо-
нальної мети. Саме з такої позиції Жаботинський закликав до по-
розуміння і співпраці з українським національним рухом”�. Ця теза 
підтверджується цитатою зі статті Жаботинського “Non multum, 
sed multa”. “I коли наспіє час для розмови в Російському парла-
менті про автономію Польщі, тоді і українці, і євреї самі згадають 
та іншим нагадають про Галичину. Ані в перших, ані в других не 
прохопиться, звичайно, жодного слова проти найширших повно-
важень для варшавського Сейму. Царство Польське мусить бути 
автономне так само, як має бути автономна й Литва, й Україна, 
й Білорусь. Але питання щодо недоторканних прав національної 
меншості має бути вирішене заздалегідь, в загальнодержавному 
парламенті і для всієї території держави”�.

� Жаботинский В. Про мови та інше // Жаботинский Володимир. Вибрані статті з 
національного питання. Переклад, вступна стаття, примітки та коментар Iзраїля 
Клейнера. Репринтне відтворення видання �98� р. Київ. Республіканська асоціа-
ція українознавців. �99�. – С. 70.

� Клейнер I. Вступна стаття. // Жаботинский Володимир. Вибрані статті з на-
ціонального питання. Переклад, вступна стаття, примітки та коментар Iзраїля 
Клейнера. Репринтне відтворення видання �98� р. Київ. Республіканська асоціа-
ція українознавців. �99�. – С. ��.

� Non multum, sed multa // Жаботинский Володимир. Вибрані статті з національ-
ного питання. Переклад, вступна стаття, примітки та коментар Iзраїля Клейнера. 
Репринтне відтворення видання �98� р. Київ. Республіканська асоціація украї-
нознавців. �99�. – С. ��.
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Опонуючи Пьотру Струве в суперечці “що таке українці: частина 
російської нації чи окрема нація”�, яка розгорнулася у �9�0–�9�� рр.  
під час дискусії з національного питання, яка відбулася у зв’язку 
з 50-річчям смерті Тараса Шевченка, Жаботинський підкреслює, 
що необхідно “зрозуміти, визнати, посунутися й надати законне 
місце могутньому побратимові, другому за силою в цій імперії”� –  
українській нації. Вступивши до аргументованої полеміки з Пьотр 
Струве, Жаботинський розбив штучні теорії великодержавництва, 
довівши культурно-національну окремішність українського народу. 
Статті з цього циклу “Наука з Шевченкового ювілею”, “Фальшу-
вання школи”, “Про мови та інше”, “На хибному шляху”, “Струве 
і українське питання” залишилися серед найкращих зразків публі-
цистичної творчості Жаботинського. Можна сміливо стверджува-
ти, що цей цикл статей є безпрецедентним у світовій журналістиці 
зразком тривалої боротьби представника одного народу за націо-
нальні права іншого народу, – боротьби, що набрала масштабів 
цілої пресової кампанії�.

адвокатська діяльність жаботинського

З. Жаботинський не був практикуючим адвокатом – свої 
знання у цій сфері він використовував досить рідко. Зокрема,  
після ув’язнення у фортеці Акко, Жаботинський самостійно 
здійснював свій захист. Йосип Недава вказує, що суд над Жабо-
тинським проходив �� та �� квітня у військовому трибуналі.  
 
� Жаботинский В. Струве і українське питання // Жаботинский Володимир. 

Вибрані статті з національного питання. Переклад, вступна стаття, примітки 
та коментар Iзраїля Клейнера. Репринтне відтворення видання �98� р. Київ. 
Республіканська асоціація українознавців. �99�. – С. 9�.

� Жаботинский В. Наука з Шевченкового ювілею // Жаботинский Володимир. 
Вибрані статті з національного питання. Переклад, вступна стаття, примітки 
та коментар Iзраїля Клейнера. Репринтне відтворення видання �98� р. Київ. 
Республіканська асоціація українознавців. �99�. – С. 79.

� Клейнер I. Вступна стаття. // Жаботинский Володимир. Вибрані статті з на-
ціонального питання. Переклад, вступна стаття, примітки та коментар Iзраїля 
Клейнера. Репринтне відтворення видання �98� р. Київ. Республіканська асоціа-
ція українознавців. �99�. – С. �7-�8.
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Обвинувальний вирок містив п’ять серйозних пунктів: володіння 
зброєю, змова і озброєння громадян з метою викликати насильс-
тво, грабіж, руйнування і вбивство, порушення порядку. Iншими 
словами, влада намагалася перекласти відповідальність за погром 
на хагану.� “Жаботинський захищав себе сам, йому допомагав адво-
кат доктор Еліаш, який виступав як “друг обвинуваченого”. Мова  
Жаботинського була емоційною і повною гідності. Він перетво-
рив сухий юридичний процес у драматичну суперечку з владою. 
“Я відповідальний за організацію єврейської самооборони, мета 
якої захищати євреїв від нападів”, – заявив він. Далі він довів, 
що владі було відомо про Хагану, і вони мовчазно погодилися з 
фактом її існування. Він показав дводушність Сторса, який на суді 
виступав свідком звинувачення, і нагадав йому, що той давно знав 
про “хлопчиків Жаботинського”, які навчаються оборонятися. Він 
представив суду копію секретної телеграми, відправленої владою 
центральному командуванню в Каїр, у якій прямо було сказано, 
що криваві заворушення в Єрусалимі є результатом підбурювання 
з боку арабських агітаторів. Жаботинский висував сміливі і не-
спростовні звинувачення. Пізніше один з англійських журналістів 
писав, що начальник єврейської самооборони відчував себе не як 
обвинувачений, а як обвинувач, що він майже насміхався над трьо-
ма суддями, котрі збираються його судити; неважливо, який вирок 
вони винесуть – значення він не матиме…”�. 

Вирок у Єрусалимі викликав негативну реакцію в Лондоні, де 
багато політичних діячів добре знали Жаботинського ще з того 
часу, коли він виступав з ідеєю створення Єврейського легіону. 
“Таймс” і “Манчестер Гардіан” висловили сумнів в “розумності” 
окупаційної влади і суворих вироків. Черчілль, який був на той час 
військовим міністром, змушений був відбиватися від питань щодо 
долі начальника Хагани і його товаришів, якими його закидували 
в Палаті громад�.

� Недава И. Зеев Жаботинский. Вехи жизни. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://www.odessitclub.org/index.php/chitalnyi-zal/�5�-zeev-zhabotinskij-
vekhi-zhizni

� Там само.
� Там само.
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Незважаючи на пом’якшення вироку і подальшу амністію,  
Жаботинський вимагав повного скасування вироку, оскільки ро-
зумів, що наявність в його біографії кримінальної вироку за “гра-
біж і вбивство” дає в руки політичних суперників відмінний козир. 
У серпні він виїхав до Лондона і продовжував там боротьбу за 
скасування вироку. У березні �9�� року військове міністерство пе-
реслало судову справу над членами Хагани головному командуван-
ню у Каїр, і там весь процес в Єрусалимському суді був визнаний 
недійсним.�.

Юридичні знання Жаботинський застосовував при спробі по-
рятунку Шломо Бен Йосипа. Він домігся аудієнції у міністра ко-
лоній Малколма Макдональда, якого намагався переконати, що 
страта Бен Йосипа викличе в країні повстання, а не послабить 
напруженість. В ту ж ніч захисник Бен Йосипа подзвонив Жабо-
тинському і попросив його покопатися у збірниках законів Бри-
танської імперії і спробувати відшукати прецедент, яким було б 
оскаржено рішення військового суду. Жаботинський відразу ж виї-
хав до Лондонського центру. Разом з Веджвудом і членом ірланд- 
ського парламенту Робертом Бріско він буквально перевернув  
бібліотеку палати представників, потім спробував ще раз зустріти-
ся з Макдональдом, але все було марно�.

Жаботинський також активно займався організацією юридич-
ного захисту Ставського, звинуваченого у вбивстві Хаїма Арлозо-
рова. “Єврейське агентство мобілізувало на службу звинувачен-
ня чотирьох найбільш відомих в країні юристів, тому довелося 
шукати адвокатів за кордоном. Жаботинський запропонував очо-
лити захист свого друга часів легіону відомому адвокату Хорасу  
Самюелю. Це коштувало чималих грошей. Але Жаботинський 
дістав їх. Основну частину витрат покрив Міхель Хескель з Пів-
денно-Африканського Союзу”�.

� Недава И. Зеев Жаботинский. Вехи жизни. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://www.odessitclub.org/index.php/chitalnyi-zal/�5�-zeev-zhabotinskij-
vekhi-zhizni

� Там само.
� Там само.
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“Юридична публіцистика” жаботинського

У творах Жаботинського, за рідкісним винятком, про які ми 
писали раніше, безсумнівно, домінував Жаботинський-публіцист і 
Жаботинський-сіоніст. Однак юридична освіта, на наш погляд, мала 
вплив на аргументацію Жаботинського, особливо в статтях і висту-
пах, присвячених двом гучним і значущим для Жаботинського су-
довим процесам – справі Бейліса і справі Ставського. Про зв’язок 
між цими двома процесами пише сам Жаботинський: “я впевнений, 
що Ставський не винен,... ми встанемо на його захист так, як свого 
часу моє покоління встало на захист Менделя Бейліса”�. 

У статті “Замість апології”, опублікованій в �9�� р., З. Жабо-
тинський аналізує абсурд “ритуального звинувачення” через при-
зму суспільної свідомості і громадських упереджень. Серед основ-
них тез статті – неприпустимість колективних звинувачень: “ми 
народ, як усі народи, не маємо ніякого зазіхання бути кращими. 
В якості однієї з перших умов рівноправності вимагаємо визнати 
за нами право мати своїх негідників, точно так само, як мають їх 
і інші народи” і необхідність адекватної реакції на них. “Ось уже 
кілька років, як євреї в Росії щільно сидять на лаві підсудних.  
Це не їх вина. Але ось безперечно що їх вина: вони себе тримають, 
як підсудні... Замість того, щоб повернути обвинувачам спину, бо 
нема в чому і ні перед ким нам вибачатися, ми знову божімся, що 
ми тут ні при чому...”�. Жаботинський звертає увагу на непридат-
ність тактики “виправдовування”: “але робити з апології систему 
для кожного дня, виносити її на вулиці, на трибуну мітингу, хоча 
б і так званого парламенту, на летючі шпальти газет – це значить 
принижувати себе до рівності з лающую псарнею”�.
� Из первого заявления Жаботинского, опубликованного по поводу убийства Хаима 

Арлозорова. Цит. по: Недава И. Зеев Жаботинский. Вехи жизни. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: https://www.odessitclub.org/index.php/chitalnyi-
zal/�5�-zeev-zhabotinskij-vekhi-zhizni

� Жаботинский В. Вместо апологии [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rjews.net/gazeta/Lib/Jab/Feuilletons.html#linktostr�6�

� Жаботинский В. Вместо апологии [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rjews.net/gazeta/Lib/Jab/Feuilletons.html#linktostr�6�
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Юридична аргументація виражена в публіцистичній формі 
в “одній з кращих публіцистичних статей”� “Холодно и стойко”, 
опублікованій у варшавській газеті “Момент” �� червня �9�� року, 
на четвертий день після вбивства Хаїма Арлозорова: “... кожному, 
хто вміє читати, відомо святе правило людської справедливості: 
навіть коли прокурор вже оголошує обвинувальну промову і при-
водить безліч доказів, навіть тоді підсудний у принципі ще не ви-
нен як перед законом, так і перед суспільством. Це найбільш свя-
щенний закон, і кожен єврей знає його. Особливо єврей. Адже 
коли Менделя Бейліса упіймала поліція, і сотні газетярів публіку-
вали “докази” його “провини”, кожен єврей у Сіоні і в розсіянні 
не переставав повторювати: не можна стверджувати, що Бейліс 
винен, зачекайте хоча б до вироку! Є ще одне святе правило люд-
ської справедливості: якщо людина скоїла злочин, не можна пок-
ладати відповідальність за цей злочин на суспільство, до якого 
вона належить. Це ще один з принципів, який цінний особливо для 
нас, євреїв, бо таким чином гнітили і переслідували нас протягом 
усіх років нашого розсіювання, – піймавши одного “підозрювано-
го”, покладали провину на всіх. Вісімсот років протестує єврей 
перед світом проти цього звичаю…”�. Аналогічні докази приводить 
Жаботинський і в іншій статті, присвяченій вбивству Хаїма Арло- 
зорова – “Человек” (опублікованій наідиші “Мир” ��.6.�9��)�. 
Тобто принцип презумпції невинуватості був одним із посту-
латів, на яких ґрунтував Жаботинський свою позицію у справі  
Ставського. Як справедливо пише Йосип Недава, “він засудив 
своїх супротивників перш за все за те, що вони не соромлять-
ся порушити два священні принципи людської культури: по-
перше, людина, яка стверджує, що вона не винна, вважається  
 
� Недава И. Зеев Жаботинский. Вехи жизни.https://www.odessitclub.org/index.

php/chitalnyi-zal/�5�-zeev-zhabotinskij-vekhi-zhizni
� Жаботинский З. Холодно и стойко. Варшавская газета «Момент» �� июня �9�� г.  

Цит. по: Недава И. Зеев Жаботинский. Вехи жизни. [Електронний ресурс]. –  
Режим доступу: https://www.odessitclub.org/index.php/chitalnyi-zal/�5�-zeev-
zhabotinskij-vekhi-zhizni

� Бела М. Мир Жаботинского. Изд. Второе, исправленное. Гешарим, Иерусалим. –  
575�. «Восточная литература», М. – �99�. – С. ���.
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невинною доти, поки суд не визнає його провину, і, по-друге, на-
віть якщо доведена його провина, її не повинні накладати на всю  
громаду”�. 

Післямова

У цьому дослідженні ми практично не торкнулися міжнародно-
правової риторики Зеєва Жаботинського, присвяченої праву єв-
рейського народу на Ерец-Iсраель. Вона звучала в статтях і висту-
пах Зеєва Жаботинського, як наприклад, в лекції, прочитаній в 
Парижі в �9�� р., в якій лідер сіоністського руху роз’яснив право 
єврейського народу на Ерец-Iсраель по обидва боки річки Йордан і 
закликав до “відкриття воріт країни” для алії. Цікаво, що до цієї ж 
теми звертається й онук – Зеєв Жаботинський – в лекції “Право 
– це не тільки право на безпеку”, прочитаній на щорічному зібран-
ні “Лекції Жаботинського”, яке відбулося �8 липня �0�� року в 
музеї Iнституту Жаботинського в день 7�-ій річниці від дня смерті 
Зеєва Жаботинського�.

I накінець, в завершенні слід навести слова Бенціона Нетанія-
гу, сказані в лекції, прочитаній у Хайфському університеті, в якій 
дана оцінка ролі Зеєва Жаботинського в сучасній історії єврейсь-
кого народу і яка повністю перегукується з назвою нашої статті: 
“Жаботинський проявив почуття політичного реалізму і відчуття 
дійсності, розуміння світових історичних процесів і виявив це в 
більшій мірі, ніж будь-який інший єврейський керівник. Можна 
сказати, що своїм ученням і діяльністю він вирвав нас із того 
ідеального, наївного і провінційного світу, яким бавився сіонізм 
за часів мандата, вніс нас в реальний, жорстокий сучасний світ 
і навчив дивитися на нього тверезими очима. З цієї точки зору  
Жаботинський, який за своїми ідеалістичними переконаннями був,  
 

� Недава И. Зеев Жаботинский. Вехи жизни. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://www.odessitclub.org/index.php/chitalnyi-zal/�5�-zeev-zhabotinskij-
vekhi-zhizni

� Institute News. Jabotinsky Institute in Israel. № 50, сентябрь �0��. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://evreimir.com/76790/��0���_bbaruh/
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в основному, людиною ХIХ-го століття, був тим, хто вивів нас з 
того століття і помістив нас у гущу ХХ-го століття, століття у 
якому ми живемо, століття насичене подіями. Він же вказав нам 
напрямок і дав нам у руки компас і навігаційні закони, щоб вести 
наш корабель скрізь бурі часу”�. 

� Бенцион Нетаниягу. Место Жаботинского в еврейской истории. «А-Умма»  
№ 9, июнь �96� г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rjews.
net/gazeta/Lib/Jab/netan.shtml

Б. Ятвецький, Т. Короткий, Н. Хендель
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�.�. ПраВоМiрнiсть ПроВедення 
    антитерористичної оПераЦiї 
    на ПiВденноМу сХодi україни

    О.В. Задорожній*

Заяви про неправомірність проведення Антитерористичної 
операції (далі – АТО) на Південному Сході України повсюдно лу-
нають від представників російської влади і ЗМI, їх повторюють 
практично всі російські дослідники, що розглядають ці питання. 
Незабаром після початку АТО, �6.05.�0�� р., Міністерство закор-
донних справ РФ зробило заяву такого змісту: “У зв’язку з інфор-
мацією, що надходить про збройні сутички на околицях Донецька 
і наявні жертви, ми терміново звернулися до керівництва ОБСЄ і 
розгорнутої в Україні спеціальної моніторингової місії цієї органі-
зації з запитом про надання докладних відомостей про події, що 
там відбуваються, і заходи, яких вживають для деескалації напру-
женості відповідно до положень мандата місії і “дорожньої карти” 
швейцарського головування ОБСЄ. Очікуємо від представників 
ОБСЄ об’єктивних і вичерпних даних щодо цього, а від київсь-
кої влади – припинення військової операції проти власного  
населення.

Стурбовані також тим, що дії українських силовиків у До-
нецьку, закриття для польотів аеропорту цього міста ускладню-
ють рішення щодо взаємодії з італійською стороною з гуманітар-
них питань, пов’язаних з вивезенням тіл російського громадянина  
А. Миронова й італійського журналіста А. Рокелле, які загинули 
під Слов’янськом в результаті обстрілу військовими”�.� 

*  Задорожній Олександр Вікторович, доктор юридичних наук, професор, завідувач 
кафедри міжнародного права Iнституту міжнародних відносин Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка.

�  Комментарий МИД России в связи с событиями в Донецке / Док. ��7�. – 
�6.05.�0��. – � с.
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�7.05.�0�� р. В. Путін наголосив на потребі негайного припи-
нити військову “каральну операцію” в південно-східних облас-
тях та розпочати мирний діалог Києва з представниками регіонів.� 
�0.06.�0�� р. С. Лавров виразив упевненість, що “ключем для ви-
рішення ситуації, звичайно ж, є припинення цієї військової опера-
ції проти учасників протесту. Саме тоді люди, яких ви називаєте 
як сепаратистів, я переконаний, зможуть відповісти взаємністю... 
Ніхто не зацікавлений у тому, щоб там тривала війна. Але коли 
бойова авіація атакує центр міста, як це було у Луганську, коли 
використовується артилерія для обстрілу житлових кварталів, 
бронетранспортери, танки, то, напевно, ви не можете звинувачу-
вати людей у тому, що вони хочуть захищати ті міста, ті селища, 
в яких вони і їхні діти живуть”. Після початку Мінського процесу 
російська влада сконцентрувалася на заявах про невиконання Ук-
раїною досягнутих домовленостей�,�,�.

У різко негативному ключі про дії України висловлюються і 
представники російської доктрини. Так, О. Дерев’янко стверджує: 
“Представники ряду областей Південного Сходу України заяви-
ли про необхідність формування органів місцевого самоврядуван-
ня, на виборній основі... Акції були мирними, ніхто не оголошував 
про вихід зі складу України... Фашистські молодчики з “Правого 
сектора” провели акції залякування у Києві, Харкові та Донець-
ку... Представники громадськості висунули вимоги щодо російсь-
кої мови, виборності губернаторів, припинення переслідування  
“Беркуту”. У відповідь на це А. Турчинов оголосив АТО... ДНР і 
ЛНР без жодної на те підстави були названі терористичними ор-
ганізаціями... Саме початок АТО на Південному Сході України 
знаходиться поза правовим полем і носить антиконституцій-
ний характер”5.
� Путин требует прекратить АТО на Донбассе // Главред. – �7.05.�0��.
� Путин: Киев не выполняет Минские соглашения // ВВС Украина. – ��.�0.�0�5.
� Ермолаева Н. МИД РФ: Кураторы Украины должны добиться выполнения 

Минских соглашений / Н. Ермолаева // Российская газета. – �7.05.�0�6.
� Виноградов З. Эксперты об Украине: почему Киев не хочет выполнять Минские 

соглашения / З. Виноградов // РИА «Новости». – ��.0�.�0�6.
5 Деревянко О.Г. Сравнительный конституционно-правовой анализ проведения 
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Багато російських дослідників заявляють про “військову аг-
ресію України протии “ДНР”/”ЛНР” (Південного Сходу, Ново-
росії, Донецької та Луганської областей)”. На думку А. Жигуліна, 
можна говорити про міжнародний характер збройного конфлікту, 
що відбувається: “Iстотним в обґрунтуванні такого характеру зб-
ройного конфлікту є мотив дій народу, який прагне самовизнання, 
тобто суб’єктивна сторона того національно-визвольного руху, що 
відбувається. З позиції повстанських сил їх військові дії мають 
вимушений оборонний характер щодо збройної агресії з боку 
України”�. Н. Шевченко розділяє думку про “українську агресію”: 
“Відмова більшості населення південно-східної України від визнан-
ня нової влади й євроінтеграції набрала форму масових протестів, 
на що нове керівництво України відповіло військовою агресією, 
розв’язавши громадянську кровопролитну війну на території  
Донецької та Луганської областей за підтримки та фінансування 
Заходу. Небезпеці піддаються життя мирних мешканців із залучен-
ням важкої бойової техніки й авіації, що не залишає байдужими 
всю громадськість Росії”�. 

В. Красинський називає події в Донецькій і Луганській об-
ластях “каральною операцією збройних формувань України щодо 
Новоросії у �0��–�0�5 рр.”�. Визначаючи її причини, автор звер-
тається до позиції О. Керімова про “агресивні загарбницькі війни”: 
“Слабкість державних інститутів, що виявляється в їх нездатності 
регулювати і контролювати соціальні процеси, котрі демонстру-
ють їх безпорадність, неминуче призводить до того, що цю роль  

АТО РФ на Северном Кавказе и Украиной в Луганской и Донецкой облас-
тях / О.Г. Деревянко // Вестник Международного юридического института. –  
№ � (5�), �0��. – С. 57.

� Zhygulin A. The Сlassification of the Сonflict in the Donbass: the International 
Legal Aspect / A. Zhygulin // Russian Journal of Legal Studies. – �0�6. –  
№ � (5). – Р. �8. 

� Шевченко Н. Российско-украинские отношения в контексте трансформации 
ценностей глобального мира / Н. Шевченко // Историческая и социально-
образовательная мысль. – Toм 6. – №6. – Часть �. – �0��. – С. �6.

� Красинский В.В. Современные подходы к теоретическому обоснованию защиты 
государственного Суверенитета / В.В. Красинский // Российский журнал право-
вых исследований. – �0�5. – №� (�). – С. �00.

О.В. Задорожній
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прагнуть взяти на себе інші сили і структури... Як правило, такими 
силами є олігархічні структури і організовані злочинні групи.

Слабка держава, яка не володіє достатніми матеріальними і 
фінансовими ресурсами та засобами, не здатна ефективно регулю-
вати економіку країни, належним чином перерозподіляти доходи, 
не в змозі подолати кричущу соціальну нерівність, яка неминуче 
виникає, впоратися з такою, що принижує людську гідність, бід-
ністю, а часто й убогістю, котра загрожує вимиранням значної 
частини населення...

За цих умов правлячі кола схильні до спокуси виправити тяж-
ке становище, що склалось в економічній сфері, вдавшись не до 
цивілізованих форм і методів її оздоровлення, а до випробуваного 
варварського засобу, тобто до розв’язування агресивної, загарб-
ницької війни”�.

На думку А. Манойла, мова йде про терор проти власного 
мирного населення: “Не дуже зрозуміло, чому саме в останні деся-
тиліття, в епоху освіченої демократії та глобального демократич-
ного суспільства, найбільш ефективним інструментом вирішення 
протиріч стали сценарії і схеми державних переворотів, єдина мета 
яких – насильницьке захоплення й утримання влади, до того ж, 
у будь-який спосіб, у тому числі насильницький, у формі зброй-
ного заколоту і розв’язання терору проти власного мирного 
населення (приклад, Україна 2014–2015 рр.)”�. За оцінкою  
П. Панченка, Донецька і Луганська області стали “регіонами, що 
зазнали збройного нападу з боку центру”. Автор підкреслює, що ці 
регіони “об’єднуються і взялися за зброю – в основному за те, що 
вилучається ополченцями в якості трофеїв у силовиків і місцевих 
військових підрозділів. При цьому ті, хто захищаються, вда-
ються і до різних форм політичного захисту, а саме проводять 
у себе референдуми, вибори, реформи, різні соціальні перетворен-
ня, створюють незалежні від центру органи своєї державності, 

� Керимов А. Государственная организация общественной жизнедеятельности. 
Вопросы теории / А. Керимов // М. : Норма, �0��. – С. 67–69.

� Манойло А.В. Роль цветных революций в современных гибридных войнах /  
А.В. Манойло // Наука и образование: хозяйство и экономика; предприниматель-
ство; право и управление. – �0�5. – № 8 (6�). – С. �6.
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встановлюють дипломатичні контакти з окремими зарубіжними 
структурами, які надають їм посильну допомогу, підтримку”�. 

Д. Шестаков наголошує на “знищенні мирного населення” й 
“неправдивому висвітленні подій”: “За межами обговорення зали-
шається нехтування українською владою прав й свобод російсь-
комовного народу, яке стало поштовхом до здійснення наболілого 
прагнення цих людей повернути свою землю до складу Росії�.

Застосування армії України і збройних загонів, які фінансують 
олігархи проти обраної влади ДНР і ЛНР, а також проти мирного 
населення цих держав є глобальною олігархічною владою (гов) у 
вигляді “антитерористичної операції”...

Як тільки ополченці Новоросії отримують військову перевагу 
над українськими силовиками, замикають значні їх сили в “котел”, 
відразу ж українська хунта і західна дипломатія виступають з  
пропозиціями перемир’я. Так було �0�� р.: в середині серпня в 
оточенні опинилися кілька тисяч українських військових. А вже на 
початку вересня – не раніше і не пізніше – укладено (в Мінську) 
угоду про перемир’я. Вона завершило хвилю успіхів ополченців, 
які ледь не взяли Маріуполь. Українським військовим дозволили 
вийти з оточення. Далі, як і слід було очікувати, було проведено 
перегрупування українських сил і зміцнення їх військовим споряд-
женням, військовими інструкторами, а також найманцями (частко-
во в особі приватних військових компаній) з-за кордону.

У січні �0�5 р. реанімовані сили України відновили повномас-
штабні бойові дії. За допомогою важкої артилерії цілеспрямовано 
руйнувалася інфраструктура Новоросії: підприємства, транспорт, 
системи енерго- і водопостачання, житло, лікарні, школи та ди-
тячі садки. Знову гинуло мирне населення, були вбиті і покалі-
чені жінки і діти. Весь цей час західні лідери не висловлювали  
 
� Панченко П. Майдан как обманчивая видимость демократизации и как реальная 

наглядность криминализации» / П. Панченко // Вестник Северо-Кавказского 
гуманитарного института. Государство и право. Юридические науки. – �0�5. –  
Вып. № � (��). – С. �77. 

� Шестаков Д. Преступная дезинформация (на примере Новороссии) / Д. Шес- 
таков // Криминология: вчера, сегодня, завтра. – �0�5. – №� (�6). –  
С. 56.

О.В. Задорожній
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стурбованість щодо гуманітарної обстановки, зокрема в Горлівці, 
яку київська сторона зруйнувала”�.

Прикладом тез про реальну загрозу російськомовному насе-
ленню України є думка П. Бєлова: “Мешканці колишньої Галиць-
ко-Волинської Русі пройшли шлях від гайдамаків середньовіччя 
до сьогоднішніх ультраправих, бойовики яких спрямовані на зни-
щення росіян як людей і як носіїв російської мови... Якщо і далі 
все буде за проектами спонсорів Майдану, то не мине й двадцяти 
років, як в результаті люстрацій, репресій, етнічних чисток і 
етноциду на південному кордоні Росії виникне ідеологічно й полі-
тично цілісна Українська національна держава, яку буде заселе-
но, – перш за все, в “звільнених” (“зачищених”) від споконвічно 
російського населення південного сходу – західними українцями. 
Яка буде з верхівки до низу побудована на ідеї відторгнення всьо-
го російського і протиставлення Росії, яка буде здійснювати полі-
тику, що фронтально суперечить російським інтересам, і буде іма-
нентно орієнтована на військову агресію проти Росії”�.

Більш детально цю ж позицію розкриває Д. Мутагіров:  
“...Скрізь – і в Карабасі, і в Східному Тиморі, і в Косові, і в 
Південному Судані, і в Україні – рух за самостійність починався 
з вини офіційної влади, яка проводила політику обмеження або  
скасування автономій, дискримінації мов і культури національ-
них меншин, концентрації всіх доходів суспільства в столичних 
центрах з поверненням в регіони лише незначної їх частки і т.п.  
Спочатку всі ці народи вимагали поваги до своєї автономії в рам-
ках існуючих держав, а коли їм у цьому відмовляли, а більш того, 
проводили репресії щодо захисників автономії, вони переконували-
ся у тому, що тільки відділення від цих держав дозволить їм пов-
ноцінно реалізувати свої права.

Найбільш наочно це можна побачити на прикладі України.  
У лютому �0�� р. конституційна влада тут була ліквідована неле-

� Шестаков Д. Преступная дезинформация (на примере Новороссии) / Д. Шес- 
таков // Криминология: вчера, сегодня, завтра. – �0�5. – №� (�6). – С. 57-58.

� Белов П.Г. Украина: некоторые особенности и перспективы геополитического 
конструирования / П.Г. Белов // Пространство и время. – �0��. – � (�6). –  
С. ��6–��6.
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гітимним шляхом і було утворено тимчасовий уряд, який відразу 
ж почав проводити в багатонаціональній країні націоналістичну 
політику, оголосивши українську мову єдиною державною мовою 
і мовою навчання в усіх школах і вишах, а також в усіх засобів 
масової інформації. Визнані міжнародним правом права інших на-
родів�, які складають майже третину всього населення країни, 
серед яких майже �0 млн росіян�, були грубо порушені. 

Абсолютно неважко було уявити собі природну реакцію націо-
нальних меншин на ці акти. Вони просто не визнали легітимність 
сформованої на Майдані влади й організували, реалізуючи свої пра-
ва, мітинги протесту. З деякими серед тих, хто виступав з вимогою 
поважати їх права і свободи, націоналісти розправилися найжор-
стокішим чином, а більш організована частина населення з компак-
тним проживанням (в Донецькій і Луганській областях) ще більш 
згуртувалася і проголосила себе республіками у складі федератив-
ної України і, законно вважаючи владу у Києві неконституційною, 
відмовилася взяти участь у виборах нового президента Украї-
ни. Влада у Києві відмовилася навіть обговорювати це питання, 
хоча згода на федералізацію республіки за зразком США або Німеч-
чини стала б символом дійсної демократизації України”�.

Професор МДIМВ, доктор юридичних наук О. Волеводз, оці-
нюючи рішення Слідчого комітету Росії від вересня �0�5 р. про  
порушення кримінальної справи у зв’язку з нібито “геноцидом 
російськомовного населення, яке проживає на території Лугансь-
кої та Донецької народних республік”, вважає: “Росія, Слідчий 
комітет Росії зробили абсолютно адекватні дії. Хтось повинен був 
відреагувати на те, що відбувається на сході України. Злочини  
геноциду – це універсальна юрисдикція, відповідні справи  
 
� Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious 

and Linguistic Minorities, adopted by General Assembly resolution �7/��5 of  
�8 December �99�. Article �.

� Распределение населения по национальности и родному языку. Украина. URL: 
/http://�00�.ukrcensus.gov.ua

� Мутагиров Д. Правовые коллизии современных этнополитических кризисов /  
Д. Мутагиров // Вестник Санкт-Петербургского университета. – �0�5. – № �. 
– С. ��-�0.

О.В. Задорожній
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могли порушити і США, і Великобританія, і ми – хто завгод-
но. Звідси і ростуть ноги. Iнше питання – хоч справу й порушено, 
не факт, що хтось буде притягнутий до відповідальності. Важливо 
розслідувати всі обставини і пред’явити докази. Без порушення 
справи цього робити не можна”�. 

В іншому матеріалі, що стосується аналогічної справи про 
воєнні злочини, О. Волеводз застосував такі аргументи: “Сучас-
на доктрина міжнародного права, відображена в широко відомих 
документах – Принстонських принципах універсальної юрисдикції 
(�00� р.) і Резолюції щодо принципу універсальності Iнституту 
міжнародного права (�005 р.) – визнала, що універсальна юрис-
дикція базується виключно на характері вчиненого злочину, без-
відносно існування будь-якого зв’язку з державою, що встанов-
лює цю юрисдикцію, і застосовується до “серйозних міжнарод-
них злочинів”, до яких належать: піратство; работоргівля; воєнні  
злочини; злочини проти миру; злочини проти людяності; геноцид; 
тортури...

З огляду на це, не повинно виникати жодних сумнівів у за-
конності та обґрунтованості діяльності Слідчого комітету РФ, 
пов’язаної з порушенням і розслідуванням кримінальної справи 
про воєнні злочини, скоєні поки невстановленими військово-
службовцями Збройних Сил України, а також особами з числа 
“Національної гвардії України” і “Правого сектора”�. 

Подібні аргументи Волеводз наводить й в інших своїх стат-
тях, присвячених подіям в Донецькій і Луганській областях�, 
посилаючись, наприклад, на Постанову ЄСПЛ �007 р. У справі  
“Йоргіч проти Німеччини”, якою визнано правомірним засуджен-
ня німецьким судом до довічного ув’язнення громадянина Боснії  

� Подозрение на геноцид // Актуальные комментарии. – �0.09.�0��.
� Волеводз А.Г. Уголовное дело о военных преступлениях в Украине возбуждено 

обоснованно / А.Г. Волеводз // Информационный портал Московского госу-
дарственного института международных отношений (Университета) МИД России: 
Эксперты МГИМО. [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.mgimo.
ru/news/experts/document�5�75�.phtml

� Волеводз А. Уголовное дело о военных преступлениях в Украине: на каком 
основании оно возбуждено в России? // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 
– �0��. – № � (��). – С. 5�-57.
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і Герцоговини сербського походження за скоєння �99� р. актів ге-
ноциду в районі Добой на території Боснії�, а також на Постанову 
ЄСПЛ �009 р. у справі “Ульд Дах проти Франції”, якою визнано 
правомірним засудження у �005 р. французьким судом до �0 років 
тюремного ув’язнення і штрафу у розмірі �5 тис. євро громадяни-
на Мавританії – офіцера розвідки мавританської армії за скоєння 
в Мавританії протягом �990–�99� рр. актів катувань щодо війсь-
ковослужбовців, яких звинуватили у підготовці державного пере-
вороту�. 

Д. Шестаков також називає те, що відбувається геноцидом: 
“На території Новоросії українська армія у співучасті з збройними 
формуваннями, яких найняли місцеві олігархи, приватні військові 
компанії та інші найманці під керівництвом натовських радників, 
застосовує важку військову техніку не стільки проти збройних сил 
Новоросії, а скільки проти мирних мешканців, щодо яких про-
водиться геноцид, який супроводжується застосуванням забо-
ронених засобів і методів ведення війни. Гинуть люди, у тому 
числі жінки і діти, зруйновані інфраструктура, багато житлових 
будинків, лікарні, школи, дитячі садки”�.

В. Харламов стверджує, що про поширення ознак фашизму в 
Україні нібито свідчать такі авторитетні міжнародні організації, як 
Human Rights Watch, Міжнародна амністія, Міжнародний Комі-
тет Червоного Хреста, не наводячи, щоправда, жодних прикладів 
цих “свідчень”. Крім того, за його оцінкою, зафіксовані чисельні 
факти геноциду, наприклад, вбивства членів певної національної, 
етнічної, релігійної групи; в Донецькій і Луганській областях Ук-
раїни з лютого �0�� р. відбувається витіснення місцевого насе-
лення з місць проживання, яке супроводжується його фізичним  
 

� Case of Jorgic v. Germany (Application no. 7�6��/0�). Judgment // European Court 
of Human Rights. – �007. – �� p.

� Case of ould Dah v. France. Judgment // European Court of Human Rights. – �009. –  
�9 p.

� Шестаков Д. Преступная дезинформация (на примере Новороссии) / Д. Шес- 
таков // Криминология: вчера, сегодня, завтра. – �0�5. – № � (�6). –  
С. 55.
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знищенням; репресій зазнають опоненти діючої в Києві  
влади�.

Наводячи статистичні дані міжнародних організацій про кон-
флікт, Харламов приписує всі жертви і руйнування українським 
військовим, проводячи паралелі між діями фашистської Німеччини 
і діями Києва: “Злочини теперішньої київської влади нагадують 
нелюдські дії фашистської Німеччини, спрямовані на реалізацію 
гітлерівських планів зі знищення народів окупованої Європи і гер-
манізації їх територій. Нагадаємо, що у вироку Нюрнберзького 
Міжнародного військового трибуналу повністю визнавався факт 
вигнання і винищення груп людей для захоплення території, що 
звільнилася. Зокрема, у вироку трибуналу зафіксовано: “з пред-
ставлених доказів випливає, що, у будь-якому випадку, на Сході 
масові вбивства і звірства відбувалися не тільки з метою приду-
шення опозиції і опору німецьким окупаційним військам. У Польщі 
та Радянському Союзі ці злочини були частиною плану, що поля-
гав у намірі позбутися всього місцевого населення шляхом вигнан-
ня і винищення його для того, щоб колонізувати територію, яка 
звільнилася, німцями”�,�. 

Подібна позиція є типовою для тих представників російської 
доктрини, які висловили свою думку з цих питань. Вона, однак, 
суперечить відомим фактичним даним, є навмисним перекручуван-
ням ходу подій. По-перше, мова не може йти про “області Півден-
ного Сходу України”, оскільки АТО відбувається тільки в частині 
двох східних областей України – Донецької й Луганської. Росіяни, 
наприклад, В. Путін, який постійно згадує “Південний Схід”�, не 
можуть цього не знати, мабуть, справа в бажанні поширити бойові 
дії і на інші регіони України.

� Харламов В. Фашизация современной Украины / В. Харламов // Криминология: 
вчера, сегодня, завтра. – �0�5. – № � (�7). – С. 50–5�.

� Гильберт Г.М. Нюрнбергский дневник. Процесс глазами психолога / Пер. с нем. 
А.Л. Уткина. Смоленск, Русич. �00�. – С. 89.

� Харламов В. Фашизация современной Украины / В. Харламов // Криминология: 
вчера, сегодня, завтра. – �0�5. – № � (�7). – С. 5�–5�.
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По-друге, і це набагато важливіше, про жодні “мирні акції” 
говорити неможливо в умовах, коли на початку квітня �0�� р.  
Донецька і Луганська області були захоплені представниками 
російських силових органів і заздалегідь підготовленими і добре 
озброєними бойовиками, закинутими РФ на територію України з 
метою захоплення населених пунктів. Найвідоміший із загонів – 
загін I. Гіркіна, який до �� квітня захопив Слов’янськ Донецької 
області і встановив блокпости на в’їзді в місто. Загін Гіркіна, за 
його ж зізнанням, складався з росіян і “натиснув спусковий гачок 
війни” (“Якби наш загін не перейшов кордон, в результаті все б за-
кінчилось, як в Харкові, як в Одесі. Було б кілька десятків вбитих, 
обпалених, заарештованих. I на цьому б скінчилося. А практично 
маховик війни, яка досі триває, запустив наш загін”)�,�;

З цього моменту і до звільнення міста в полоні бойовиків 
було �0 журналістів, у тому числі іноземних, до полонених засто-
совували тортури�,�. За повідомленням журналістів, �� квітня в 
Слов’янську озброєні терористи на вулиці розстріляли групу лю-
дей5, �5 квітня було викрадено автомобіль охоронної фірми, охо-
ронця розстріляли6. �� квітня поблизу Слов’янська по-звірячому 
закатували людей, одним з яких виявився депутат Горлівської 
міськради, член партії “Батьківщина” В. Рибак, якого напередо-
дні викрали терористи7. У липні �0�� р., відразу після звільнення 

� Стрелков: Спусковой крючок войны нажал я // Новая газета. – �0.��.�0��.
� Проханов А., Стрелков И. «Кто ты, «Стрелок»?» // Завтра. – �0.��.�0��.
� Shuster S. Exclusive: Meet the Pro-Russian Separatists of Eastern Ukraine // Time. –  

��.05.�0��.
� Simon Ostrovsky on His Kidnapping, Detainment, and Release // VICE News. –  

�8.0�.�0��.
5 У Слов’янську терористи розстрілюють людей // Українська правда. – �� квітня 

�0��.
6 Диверсанти у Слов’янську викрали авто охоронної фірми та розстріляли її охо-

ронця // Українська правда. – �5 квітня �0��.
7 Заява в.о. Президента України, Голови Верховної Ради України Олександра 

Турчинова // Міністерство закордонних справ України [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа : http://libya.mfa.gov.ua/ua/press-center/news-from-ukraine/796-
statement-of-acting-president-chairman-of-the-verkhovna-rada-of-ukraine-oleksandr-
turchynov
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Слов’янська українськими силами, в місті знайшли могильник за-
катованих бойовиками мирних мешканців�.

7.0�.�0�� р. прийнято так звану “Декларацію про незалеж-
ність Донецької Народної Республіки”�. Діячі “ЛНР” дещо відста-
ли за термінами�, але їх наміри щодо виходу зі складу України 
були не менш серйозними.

У травні �0�� р. відбулися не тільки так звані “референдуми” 
(A. Петерс, аналізуючи процес їх проведення, зазначає, що виборчі  
дільниці були розміщені не по всьому регіону, а тільки в деяких 
районах (в основному, в містах) під контролем сепаратистів;  
виборчі аркуші не були надійно захищені і їх можна було лег-
ко розмножити, не було жодних гарантій проти множинного голо-
сування; на ділянках голосували сторонні особи; “референдуми” 
не були визнані жодним зовнішнім актором)�, а й захопленням 
бойовиками ряду інших міст Донецької і Луганської областей, у 
яких вони відкрито грабували, брали в заручники, катували цивіль-
не населення. Так, �7.05.�0�� р. опубліковано список з 7 заручни-
ків бойовиків. �6 травня в Донецьку взяли в заручники � групи  
спостерігачів ОБСЄ5. В одному зі звітів Human Rights Watch  
йдеться, що, починаючи з квітня �0�� р., озброєні бойовики “ДНР” 
і “ЛНР” захопили сотні мирних жителів, переслідували можли-
вих критиків, зокрема журналістів, проукраїнських політичних  

� В Славянске нашли могильник замученных террористами мирных жителей // 
Сегодня. – �0.07.�0��. 

� Декларация о независимости Донецкой народной республики от 07 апреля  
�0�� г. [Электронный ресурс] // Medialeaks. – Режим доступа : http://medialeaks.
ru/statements/deklaraciya-o-nezavisimosti-doneckoj-narodnojrespubliki/

� Декларация о провозглашении независимости и государственного суверените-
та Луганской Народной Республики. Как хотят отделять Луганскую область: 
Перехваченный сценарий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
pravda.com.ua/rus/articles/�0��/05/6/70��570/?attempt=�

� Peters А. The Crimean Vote of March �0�� as an Abuse of the Institution of the 
Territorial Referendum / А. Peters // Christian Calliess (ed.), Liber amicorum 
Torsten Stein (�0�5). – рр. �55-�80. – Р. �56.

5 Терористи заявляють, що спостерігачі ОБСЄ знаходяться у Сєвєродонецьку як 
заручники // Повідомлення УНIАН. – 08.06.�0��.
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активістів, релігійних активістів та членів їх сімей�. Тільки в  
період ��–�0 червня в одному лише Донецьку зареєстровано  
500 злочинів проти місцевих мешканців�.

При цьому тільки ��.0�.�0�� р. в.о. Президента України  
О. Турчинов заявив, що для того, щоб зупинити розгул тероризму, 
організованого російськими спецслужбами в східних регіонах Ук-
раїни, Рада національної безпеки і оборони починає широкомасш-
табну антитерористичну операцію (АТО) із залученням Збройних 
Сил України. Таким чином, АТО стала аж ніяк не відповіддю на 
“мирні акції”, а реакцією держави на збройне захоплення його на-
селених пунктів силовими органами Росії і бойовиками під їх конт-
ролем, що супроводжувався оголошеннями про “незалежність” ре-
гіонів, і реакцією, на жаль, запізнілою. Втративши час, українська 
влада дозволила противнику зміцнитися у військовому сенсі, що 
мало наслідком вже повномасштабну війну Російської Федерації 
проти України на території Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, що в Конвенції про попередження злочину гено-
циду і покарання за нього �9�8 р., під геноцидом розуміються 
наступні дії, вчинені з наміром знищити, повністю або частково, 
певну національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку:  
а) вбивство членів цієї групи; b) нанесення тяжких тілесних  
ушкоджень або психічних ушкоджень членам такої групи; c) нав-
мисне створення для певної групи таких життєвих умов, які розра-
ховані на повне або часткове фізичне знищення групи; d) дії, розра-
ховані на унеможливлення народження дітей в середовищі такої 
групи; e) насильницька передача дітей з однієї людської групи в 
іншу�. Виходячи з цього, очевидно, що абсурдно стверджувати про 
проведення Україною “геноциду російськомовного населення” і з 
фактологічної, і правової точки зору.

� Ukraine: Rebel Forces Detain, Torture Civilians. Dire Concern for Safety of Captives 
// Human Rights Watch. – �8.08.�0��. – �5 p.

� В Донецке боевики «ДНР» продолжают грабить и угонять авто // Cегодня. –  
0�.07.�0��.

� Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Paris,  
9 December �9�8) // U.N.T.S. No. �0��. – �95�. – Vol. 78. – P. �77.
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Не відповідає дійсності і трактування подій, спрямоване на 
те, щоб продемонструвати “тотожність” між подіями “Євромай-
дану” і створенням “ДНР” і “ЛНР”: “На початку квітня �0�� р.  
Донецька і Луганська області проголосили себе народними респуб-
ліками. Вони стали створювати загони ополчення, які, наслідуючи 
більш ранні приклади націоналістів зі Заходу України, займали 
урядові будівлі і склади зброї, часто за сприяння місцевої міліції.  
Відбудовувалися також владні інститути”�. 

Офіційний Київ не вів з ними переговорів, а оголосив терорис-
тами. �� квітня сталися перші збройні сутички сил АТО (антитеро-
ристичної операції) й ополченців у районі м. Слов’янськ Донецької 
області. Сполучені Штати, роздуваючи осередок конфлікту, від-
правили до Києва директора ЦРУ Бреннана з групою військових 
фахівців для розробки тактики операції, яка отримала назву ан-
титерористичної. Вона зводилася до того, що особистий бойовий 
контакт треба звести до мінімуму. Донбас зазнав масованих бом-
бардувань і артилерійських обстрілів. В Україні спалахнула грома-
дянська війна�. 

За сучасних умов ситуація значно ускладнюється тим, що в 
конфлікт втягнуто цілий ряд держав. Захід підтримує нову київську  
владу, а Росія неофіційно симпатизує самопроголошеним республі-
кам і сусіднім російськомовним регіонам”�. 

Крім деяких фактичних даних, ці тези неправдиві. По-пер-
ше, під час “Євромайдану” його прихильники не проголошували 
створення суверенних держав, як зробили представники “ДНР”  
 
 

� Алексеев Д. Некоторые особенности политического процесса на Украине /  
Д. Алексеев, Т. Васильева, Е. Нечай // Гуманитарные, социально-экономические 
и общественные науки. – �0�5. – №7. – С. �9-��. 

� Пушкарёв Б.С. Украина, Россия, Америка / Б.С. Пушкарёв // Посев. – �0��. –  
№ �0. – С. 6–�0.

� Алексеев Д. Некоторые особенности политического процесса на Украине /  
Д. Алексеев, Т. Васильева, Е. Нечай // Гуманитарные, социально-экономичес- 
кие и общественные науки. – �0�5. – №7. – С. �9-�� [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-politicheskogo-
protsessa-na-ukraine
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і “ЛНР”. По-друге, терористами “проголошені” не мешканці  
Донецької та Луганської областей, а члени конкретних незаконних 
збройних формувань, які здійснювали терористичні акти на тери-
торії України. АТО почалася тільки після того, як ці формування 
і, перш за все, загони, створені російськими спецслужбами, на 
зразок загону Гіркіна, відмовилися звільняти захоплені ними міста 
України�,�. Представники РФ, наприклад, С. Лавров, навмисно 
перекручують факти, заявляючи, що причиною війни є застосу-
вання сили владою України�, хоча ситуація є прямо протилеж-
ною: сила була застосована після захоплення населених пунктів в  
Донецькій і Луганській областях.

По-третє, автори “забувають”, що під час війни у Чечні міс-
цевих “ополченців” Російська Федерація знищувала, у тому числі 
піддаючи обстрілу і бомбардуванню чеченські міста. Частину з них 
було здійснено після приходу до влади В. Путіна. У підсумку, за-
гинули сотні тисяч мирних жителів�,5.

По-четверте, теперішній конфлікт не є громадянською війною, 
в якій РФ лише “симпатизує” тій чи іншій стороні, а є агресив-
ною війною Російської Федерації проти України, участь в якій 
беруть Збройні Сили РФ. Так, зокрема, Росія здійснює постачання  
бойовикам великої кількості зброї, зокрема, важкого озброєн-

� Турчинов оголосив терористам ультиматум: скласти зброю до ранку // Пові- 
домлення Українскої правди. – ��.0�.�0��.

� Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборо-
ни України від �� квітня �0�� року «Про невідкладні заходи щодо подолан-
ня терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» від  
��.0�.�0�� г. № �05/�0�� // Офіційний вісник Президента України. – �0��. –  
№ ��. – С. �.

� Лавров: Ополченцы ответят взаимностью, если Киев прекратит АТО // Москов- 
ский комсомолец. – �0.06.�0��.

� Арифметика потерь. Ответы не сходятся // Новая газета. – �5.��.�005.
5 �60 000 жертв // Известия. – �6.08.�005.

О.В. Задорожній
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ня�,�,�,�,5; російська влада фінансує “збройні сили” “ДНР” і “ЛНР”6; 
бойовики проходять навчання на території Росії, про що, зокре-
ма, прямо заявляв один з ватажків “ДНР” О. Захарченко7; російсь-
ких офіційних осіб призначають “представниками “ДНР” і “ЛНР” 
в суб’єктах РФ8,9,�0; лідери “ДНР” і “ЛНР” підпорядковуються ви-
щим керівникам Росії і представникам найближчого оточення  
В. Путіна��; офіційно виражена, зокрема, в заявах вищих керів-
ників РФ, підтримка процесів “виходу” територій Донецької і Лу-
ганської областей зі складу України (наприклад, про повагу про-
ведених бойовиками “референдумів” у травні �0�� р.��,��, “виборів” 
� Iдеолог сепаратистів: Росія постачає «ДНР» сучасною бронетехнікою [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.hromadske.tv/society/boioviki-dnr-
zhaliyutsya-shcho-rosiya-pogano/.

� Nato reports sightings of Russian tanks and troops entering eastern Ukraine // 
The Guardian. – ��.��.�0��.

� Herszehorn D. Fears Rise as Russian Military Units Pour Into Ukraine / Herszehorn 
// New York Times. – ��.��.�0��.

� Press Availability With Ukrainian Prime Minister Arseniy Yatsenyuk After Meeting. 
Remarks by Secretary Kerry: February �0�5 // U.S. Department of State. –  
�0�5. – Р. �.

5 Donbass. Russian army // Bellingcat. – Available at : https://www.bellingcat.
com/?s=Russia+weapon+Donbass

6 Луганські терористи подякували російським комуністам за підтримку [Електронний 
ресурс] // Еспресо. – Режим доступу : http://espreso.tv/news/�0��/06/�5/
luhanski_terorysty_podyakuvaly_rosiyskym_komunistam_za_pidtrymku

7 Премьер ДНР заявил о пополнении в � �00 бойцов, проходивших обучение в 
России // Московский комсомолец. – �6.08.�0��.

8 Александров Д. Милонова назначили представителем ДНР в Петербурге //  
Слон. – 0�.06.�0��.

9 Представительство ДНР начинает работу в Москве // Коммерсант. – �9.06.�0��.
�0 Макаренко В. В Ростове-на-Дону создано представительство Донецкой Народной 

Республики // Новая газета. – �9.05.�0��.
�� Стрелков признал, что главарями террористов руководят напрямую из Кремля 

// Обозреватель. – ��.��.�0��.
�� Интервью Министра иностранных дел России С.В. Лаврова телеканалу «Блумберг», 

Москва, �� мая �0�� года [Электронный ресурс] // Министерство иностранных 
дел Российской Федерации. – Режим доступа: http://www.mid.ru

�� Миронов С. «Госдума может рекомендовать Путину признать итоги референдума 
на Украине» // Взгляд. – ��.05.�0��.
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у листопаді �0�� р.�) та інших дій проти територіальної цілісності  
України.

Відзначимо, що у будь-яких війнах між державами, до яких 
належить і теперішня російсько-українська, на жаль, гинуть мирне 
населення. Однак звинувачення у цьому на адресу держави – жер-
тви агресії можна зрозуміти, враховуючи те, що вони звучать від 
представників РФ, але виправдати складно.

Наведені тези є прикладом ще однієї риси, яка властива пра-
цям представників російської доктрини �0��–�0�6 рр. – дивовиж-
ної “обізнаності”. Автори “завжди обізнані” про таємні плани, опе-
рації і заходи, у тому числі ЦРУ і “глобальної олігархічної влади”, 
їх подробиці і деталі реалізації.

Таким чином, звинувачення у тому, що АТО нібито “є неправо-
мірною військовою операцією, розв’язаною Києвом у відповідь на 
законні вимоги жителів Південного Сходу України”, “каральною 
операцією в південно-східних областях”, “військовою операцією 
проти протестуючих”, “геноцидом російськомовного населення”, 
“агресивною, загарбницькою війною проти Новоросії”, “знищен-
ням росіян і російськомовних людей”, “прикладом репресій, етніч-
них чисток і етноциду”, “терором проти власного мирного населен-
ня”, “витісненням місцевого населення Південного Сходу з місць  
проживання, яке супроводжується його фізичним знищенням”,  
суперечать і фактичним обставинам, і нормам права. 

Вони супроводжуються неправдивими тезами про те, що “нова 
влада в �0�� р. оголосила українську мову єдиною державною мо-
вою і мовою навчання в усіх школах і вишах, а також усіх засобів 
масової інформації” (українська мова є державною за Конститу-
цією �996 р., але ніколи не оголошувалась єдиною мовою навчання 
і ЗМI; російська мова продовжує домінувати в ЗМI); “відбулася 
розправа націоналістів над протестуючими” (таких фактів не було); 
“мешканці Південного Сходу відмовилися взяти участь у виборах 
нового президента України” (насправді, не змогли взяти участь  
 

� Заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации России о выбо-
рах � ноября в Донецкой и Луганской областях // Пресс-служба Министерства 
иностранных дел Российской Федерации России. – �.��.�0��. – � с.

О.В. Задорожній
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у виборах �5.05.�0�� р. мешканці захоплених російськими сило-
вими органами населених пунктів Донецької і Луганської облас-
тей).

Фактичні обставини подій �0��–�0�6 рр. свідчать про те, що 
дії Російської Федерації на території Донецької та Луганської об-
ластей України є, згідно з нормами Резолюції ГА ООН “Визначен-
ня агресії” �97� р. і ст. 8-bis Статуту Міжнародного кримінального 
суду, агресією, а саме:

– вторгнення або напад збройних сил держави на територію 
іншої держави або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий 
характер вона не мала, що є результатом такого вторгнення або 
нападу, або будь-яка анексія із застосуванням сили території іншої 
держави або її частини;

– бомбардування збройними силами держави території іншої 
держави або застосування будь-якої зброї державою проти тери-
торії іншої держави;

– напад збройними силами держави на сухопутні, морські або 
повітряні сили, або морські і повітряні флоти іншої держави;

– засилання державою або від імені держави збройних банд, 
груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти засто-
сування збройної сили проти іншої держави, що носять настільки 
серйозний характер, що це рівнозначно переліченим вище актам, 
або її значну участь в них�,�.

Звинувачення на адресу української влади, Збройних Сил 
України, добровольчих батальйонів у здійсненні геноциду проти  
населення Донецької і Луганської областей, неправомірності про-
ведення АТО, відкриття Слідчим комітетом Російської Федерації 
відповідних кримінальних справ не можна розглядати у відриві 
від загального контексту агресивної війни РФ проти України.  
Зазначені дії спрямовані на: збільшення кількості російських доб-
ровольців, які беруть участь у війні проти України; мотивування 

� General Assembly Resolution [Adopted without a vote on a Repoort from the Sixth 
Committee] ���� (XXIX). Definition of Aggression. – A/RES/�9/���� // United 
Nations. – �97�. – � p.

� The Review Conference, Resolution RC/Res.6. Adopted at the ��th plenary meeting, 
on �� June �0�0, by consensus // IСС. – �0�0. – Р. �.
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військовослужбовців Збройних Сил РФ, які не бажають воювати 
проти сусідньої держави; пояснення щодо застосування широкого 
спектра дій проти України для населення РФ; тиск на учасників 
бойових дій з боку України; підрив міжнародного іміджу Украї-
ни; надання “аргументів” “друзям” РФ на Заході й інші подібні  
цілі.

О.В. Задорожній
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�.�. осоБЛиВостi застосуВання 
    Мiжнародної криМiнаЛьно-ПраВоВої 
    ЮрисдикЦiї: доктринаЛьнi ПiдХоди 
    Професора М.В. БуроМенського 
    та iнШиХ учениХ

    О.В. Столярський*

Як зауважує професор М.В. Буроменський, виникнення між-
народної кримінальної юрисдикції пов’язане зі створенням міжна-
родних судових органів і закріпленням у міжнародних договорах 
права таких органів розглядати кримінальні справи по суті�. Однак 
на його тверде переконання навряд чи можна розглядати як виник-
нення міжнародної кримінальної юрисдикції спробу притягнення 
після Першої світової війни до міжнародної кримінальної відпові-
дальності кайзера Німеччини Вільгельма II, оскільки будь-яких до-
говірних підстав для цього не було, а апеляція до природно-право-
вих принципів гуманізму не мала наслідків�.

В іншій своїй науковій статті М.В. Буроменський наголошує 
на тому, що міжнародну кримінально-правову юрисдикцію додали 
до національної й екстериторіальної юрисдикції тому, що вони не 
забезпечували повністю виконання завдань боротьби з міжнарод-
ною організованою злочинністю�.

*  Столярський Олег Васильович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри між-
народного права Львівського національного університету імені Iвана Франка.

�  Буроменський М.В. Деякі судження про поняття міжнародного кримінально-
го права / М.В. Буроменський // Вісник Академії правових наук України. –  
№ �(��)–�(��) – �00�. – С. �65.

�  Там само. – С. �66.
�  Буроменский М.В. Значение международной уголовно-правовой юрисдикции в 

борьбе с организованной преступностью / М.В. Буроменский // Збірник науко-
вих праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності: спільно з 
Американським Університетом у Вашингтоні. – Харків, �00�. – Вип. �. – С. �8–�9.



�5�

Щодо визначення поняття “міжнародна кримінально-правова 
юрисдикція” та його розуміння в науковій доктрині міжнародного 
кримінального права, то воно є неоднозначним. У той же час більшість 
учених юрисдикцію найчастіше ототожнюють із судочинством, право-
суддям (лат. jurisdictio – судочинство: від jus – право і dico – говорю).

У зарубіжній науці юрисдикція держави, її органи та посадовці 
– це характер (зміст і обсяг) належних публічно-владних повно-
важень, а також їхня предметна, територіальна і суб’єктна сфери 
поширення� або як державно-владна діяльність, суть якої полягає 
у застосуванні закону до юридичних конфліктів і прийняття щодо 
них правових актів�.

Отже, юрисдикція держав – це одне з найбільш спірних пи-
тань міжнародного права, що стосується можливості застосування 
внутрішнього закону держави до подій і індивідів, які перебувають 
за межами її території, за обставин, що торкаються інтересів ін-
ших держав”�.

I.I. Лукашук юрисдикцію держави визначає як прояв її суве-
ренітету, вираженого в самостійній реалізації державної влади, і 
поваги її суверенних прав з боку інших держав, невтручання в їхнє 
здійснення�.

А.Р. Каюмова розглядає юрисдикцію як елемент субінститута 
міжнародної правосуб’єктності. На її думку, ця формула є най-
більш логічною, адже відомо, що юрисдикцію визначають, насам-
перед, як одну з основних властивостей держави. Будучи первин-
ним суб’єктом міжнародного права, держава володіє такою політи-
ко-правовою властивістю як суверенітет5.

� Merriam. Websier’s Dictionary of Law / Merriam. – Springfield. – �996. – P. �7�.
� Prisacaru V. Jurisdictiile spezial in Repablica Sozialista Pomania / V. Prisacaru // 

Bucuresti. – �97�. – Р. ��.
� Schachter О. International Law in Theory and Practice / О. Schachter // Dordrecht. –  

Boston. – London, �997. – P. �50.
� Лукашук И.И. Международное право / И.И. Лукашук. – Учебник. // Общая 

часть : М. – �996. – С. �98.
5 Каюмова А.Р. К вопросу о месте юрисдикции в системе международного права / 

А.Р. Каюмова // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные 
науки. – �007. – Т. ��9. – № 6. – С. ���.

О.В. Столярський
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Можна стверджувати, що поняття “юрисдикція” використову-
ють при визначенні сфери дії закону як прояву державного суве-
ренітету.

Глибше дефініційну специфіку цього терміна аналізує профе-
сор М.В. Буроменський, стверджуючи, що за допомогою понят-
тя “юрисдикція” не лише характеризують державний суверені-
тет, а й визначають як просторові межі дії державної влади, так і  
межі її дії щодо кола осіб. З огляду на сказане, більшість питань,  
віднесених до кримінально-правової юрисдикції, держави вирішу-
ють за допомогою й відповідно до міжнародного права�.

Для того, щоб визначити особливості застосування міжнарод-
ної кримінально-правової юрисдикції, потрібно дослідити її окремі 
види. 

Згідно з позицією Л.Н. Галенської, види юрисдикції можливо 
визначити на підставі різних критеріїв. Так, якщо взяти за основу 
критерій дії законів у просторі, юрисдикцію варто розділити на 
територіальну й екстериторіальну. Використовуючи критерій дії 
норм права щодо кола осіб, говорять про персональну й універ-
сальну юрисдикцію. Нарешті, за предметом регулювання розріз-
няють юрисдикцію кримінальну, цивільну та адміністративну�.

Окрім того, на думку I.I. Лукашука, за обсягом дії права розріз-
няють: а) наказову юрисдикцію – держава вправі встановлювати 
обов’язкові для фізичних і юридичних осіб норми; б) судову юрис-
дикцію – держава зобов’язує фізичних і юридичних осіб викону-
вати винесені її судами й іншими органами рішення, тобто акти 
застосування права; в) юрисдикцію примусу – держава змушує 
дотримуватися прав і актів його застосування�.

� Буроменский М.В. Значение международной уголовно-правовой юрисдикции в 
борьбе с организованной преступностью / М.В. Буроменский // Збірник науко-
вих праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності: спільно з 
Американським Університетом у Вашингтоні. – Харків, �00�. – Вип. �. – С. �9.

� Галенская Л.Н. Правовые проблемы сотрудничества государств в борьбе с пре-
ступностью / Л.Н. Галенская // Ленинград: Изд. Ленинградского университета. –  
�978. – С. �6–�7.

� Лукашук И.И. Уголовная юрисдикция / И.И. Лукашук // Государство и право. –  
�998. – № �. – С. ���.
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Р. Хіггінс з Великобританії класифікує юрисдикцію з погляду  
загальновизнаних підстав для її здійснення: територіальні (territorial 
jurisdiction), національні (nationality jurisdiction), захисні (protective 
jurisdiction), пасивні персональні (passive personality jurisdiction), 
універсальні (universal jurisdiction), і досить спірна доктрина на-
слідків (effects doctrine)�.

Проаналізуємо детальніше окремі види юрисдикції. Зокрема, 
почнемо з критерію дії законів у просторі, згідно з яким юрисдик-
цію поділено на територіальну та екстериторіальну.

Як слушно стверджує професор М.В. Буроменський, у межах 
державної території держава забезпечує територіальну юрисдик-
цію. Юрисдикція, здійснювана за межами державної території, є 
екстериторіальною. Якщо в основі територіальної юрисдикції –  
територіальний принцип, то в основі екстериторіальної юрис- 
дикції лежить персональний, за яким держава може зобов’язувати 
своїх громадян та організації, зареєстровані в цій державі, дотри-
муватися законів держави за кордоном�.

Ґрунтована на цьому принципі юрисдикція має загалом обме-
жений характер, вона є лише такою, що приписує. Що ж до юрис-
дикції примусу, то її застосовують тоді, коли суб’єкт перебуває 
у сфері повної юрисдикції. Особливим випадком є застосування 
такої міри покарання щодо особи, яка перебуває за кордоном, як 
конфіскація її майна, яке знаходиться на території цієї держави. 
Держава може застосовувати повну юрисдикцію і щодо злочинів, 
скоєних її громадянами за кордоном, як тільки вони будуть у сфері 
її повної юрисдикції�.

� Higgins R. Problems and Process / R. Higgins // International Law and How We 
Use It. – Oxford, Clarendon Press – �998. – P. 56–58.

� Буроменский М.В. Значение международной уголовно-правовой юрисдикции в 
борьбе с организованной преступностью / М.В. Буроменский // Збірник науко-
вих праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності: спільно з  
Американським Університетом у Вашингтоні. – Харків, �00�. – Вип. �. –  
С. �9.

� Лукашук И.И. Уголовная юрисдикция / И.И. Лукашук // Государство и право. –  
�998. – № �. – С. ���.

О.В. Столярський
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На думку А. Касезе, переслідування кримінально караних діянь 
переважно чинять відповідно до принципу територіальної юрис-
дикції�.

Оскільки територіальність кримінального закону не є винят-
ковою, то застосування цього виду юрисдикційної компетенції не 
означає, що особи, які перебувають за межами держави, на тери-
торії якої скоєний злочин, залишаються безкарними. Прикладом, 
що підтверджує сказане, вважають розглянуту �9�7 р. Постійною 
палатою міжнародного правосуддя справу Лотоса. Під час розгля-
ду справи Палата зауважила: “якщо правильне те, що принцип 
територіальності в кримінальному праві основоположний для за-
конодавства усіх держав, так само справедливе й те, що всі, або 
майже всі, правові системи поширюють свою дію на правопору-
шення, здійснені за межами території цієї країни; це залежить і 
від систем, що утворилися в різних державах... Територіальність 
кримінального права не є абсолютним принципом міжнародного  
права і жодним способом не збігається з територіальним суверені-
тетом”�.

Особливістю застосування тут юрисдикції є те, що разом з 
територіальним принципом сучасне міжнародне кримінальне право 
і національне законодавство передбачають можливість застосуван-
ня різних видів екстериторіальної юрисдикції.

З огляду на сказане, професор М.В. Буроменський зазначає, 
що у разі екстериторіальної юрисдикції держава не може повніс-
тю вчинити примус, не використовуючи, втім, додаткові механізми 
владної дії. Саме сприянню проведення державою екстериторіаль-
ної юрисдикції передусім слугують міжнародні договори про право-
ву допомогу, за допомогою яких, з метою здійснення кримінально-
правової юрисдикції, особу видають або визнають правочинність 
іноземного судового рішення. Проте оскільки повну юрисдикцію 
застосовують все-таки відповідно до територіального принципу,  
 

� Cassese A. International Criminal Law / A. Cassese // Oxford : Oxford University 
Press. – �00�. – P. �77.

� Harris D.J. Cases and Materials on International Law / D.J. Harris // Sweet & 
Maxwell. – London, �998. – P. �67.
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то і колізію цього принципу разом з принципом персональної  
юрисдикції вирішують на користь першого. Це означає, що іно-
земне право чинне настільки, наскільки воно не суперечить націо- 
нальному. Ось тут і виникне конфлікт, який не можуть поки що ви-
рішити ні договори про уніфікацію кримінального законодавства, 
ні договори про правову допомогу�.

Так, Конвенція держав СНД про правову допомогу і правові 
відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від �995 р. 
зобов’язує кожного учасника проводити таку юрисдикцію на про-
хання будь-якого іншого учасника: кожна сторона “зобов’язується 
за дорученням іншої Договірної Сторони чинити відповідно до сво-
го законодавства кримінальне переслідування власних громадян, 
підозрюваних у тому, що вони скоїли на території Договірної Сто-
рони злочин” (ч. � ст. 7�)�. Проте та Конвенція не є чинною на під-
ставі п. � ст. ��0 Конвенцій про правову допомогу і правові відно-
сини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 07 жовтня  
�00� р. Однак з використанням її досвіду була потреба звернути 
на неї увагу.

Згідно з Конвенцією про правову допомогу і правові відно-
сини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 07 жовтня  
�00� року кожна Договірна Сторона зобов’язується за доручен-
ням іншої договірної Сторони чинити відповідно до законодавства  
Договірної Сторони кримінальне переслідування проти власних 
громадян, підозрюваних, обвинувачених у скоєнні злочинів на те-
риторії іншої Договірної Сторони. Кримінальне переслідування 
здійснюється Договірними Сторонами також щодо осіб без гро-
мадянства й іноземних громадян, які перебувають на їхніх тери-
торіях, у випадках відмови в їхній видачі. Кримінальне переслі-
дування в запитуваній Договірній Стороні може здійснюватися  
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за умови, що діяння є кримінально караним і в цій Договірній 
Стороні. У разі засудження призначене покарання за вчинений 
злочин не має бути більш суворим, ніж покарання, передбачене 
законодавством Договірної Сторони, що надіслала запит (ч. �,  
ч. �, ст. 9�)�.

Зокрема, держава може провести кримінальну юрисдикцію, 
якщо злочин скоєний за межами національної території одним з 
її громадян (активна персональна юрисдикція або принцип грома-
дянства) або спрямований проти її інтересів (протективна юрис-
дикція або принцип захисту), або якщо серед потерпілих є власні 
громадяни (пасивна персональна юрисдикція). Крім того, щодо об-
меженого кола злочинних діянь передбачено можливість застосу-
вання універсальної кримінальної юрисдикції�.

Якщо ж повну юрисдикцію застосовують відповідно до тери-
торіального принципу, то конфлікт цього принципу з принципом 
персональним вирішують на користь територіального. Це означає, 
що іноземне право чинне настільки, наскільки це не суперечить 
місцевому праву. Держава не може потребувати від своїх грома-
дян і організацій дій, заборонених місцевим правом. З іншого боку, 
держава перебування може зобов’язувати іноземних громадян  
вчиняти дії, що суперечать праву їхньої держави. За подібні дії  
особи, що їх вчинили, не несуть відповідальності. Винятком є діян-
ня, що є злочинами проти безпеки й інших важливих інтересів 
своєї держави. Так, відомі випадки, коли особи, які мешкають на 
спірній території, були мобілізовані в армію однією державою і 
брали участь у військових діях проти іншої держави, що вважала 
спірну територію своєю; після захоплення їх у полон вони постали 
перед судами останньої за звинуваченням у зраді�.

� Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей-
ным и уголовным делам от 7 октября �00� года. – [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа : http://zakon�.rada.gov.ua/laws/show/997_6�9/page

� Сафаров Н.А. Универсальная юрисдикция в механизме преследования междуна-
родных преступлений / Н.А. Сафаров // Московский журнал международного 
права. – �005. – № �. – С. �90.

� Лукашук И.И. Уголовная юрисдикция / И.И. Лукашук // Государство и право. –  
�998. – №�. – С. ���.

III. Проблеми мiжнародного гуманiтарного та мiжнародного кримiнального права



�57

Крім того, на думку відомого британського юриста Я. Броунлі, 
“майже всі держави проводять юрисдикцію над іноземцями, що 
вчинили дії за межею держави, що стосуються безпеки. Ця кон-
цепція стосується різних політичних злочинів, проте вона не обме-
жена тільки політичними діями. У такому порядку часто карають 
за валютні, імміграційні й економічні злочини”�.

З таким підходом узгоджується позиція Ф.А. Манн, який роз-
глядає, наприклад, універсальний принцип проведення юрисдикції 
як виняток із загального принципу, відповідно до якого держава 
не має права застосовувати норми щодо дій, вчинених іноземцями 
за кордоном�.

На важливості цієї тези акцентує увагу професор М.В. Бу-
роменський, з позиції якого зрозуміло, що найрадикальнішою 
спробою ефективної боротьби з деякими небезпечними злочи-
нами, зберігаючи водночас перевагу національної кримінальної 
юрисдикції, є визнання державами принципу універсалізму, що 
поєднав у собі елементи територіальної і персональної юрисдик-
ції. Принцип універсалізму дає змогу поширювати кримінальну 
юрисдикцію держави на діяння, визнані відповідно до міжнарод-
них договорів злочинними, незалежно від громадянства особи, яка 
скоїла злочин, і незалежно від місця (держави), де було скоєно  
злочин�.

З таким підходом узгоджується і позиція Р. Хіггінс, яка вва-
жає, що універсальний принцип є не винятком, а самостійною під-
ставою до проведення юрисдикції�.
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Отже, застосування універсальності – це можливість поши-
рення кримінальної юрисдикції держави на діяння, визнані злочин-
ними, міжнародним правом незалежно від громадянства осіб, які 
вчинили їх, і місця їхнього здійснення. Раніше він стосувався лише 
піратства. Особи, винні у здійсненні цього діяння, підлягали пере-
слідуванню і покаранню з боку будь-якої держави незалежно від 
місця скоєння злочину і громадянства злочинця�.

Відтак, універсальну юрисдикцію варто розуміти як юрисдик-
цію над злочинами, що вчинені за кордоном особами, які під час 
вчинення протиправного діяння не були ні резидентами, ні грома-
дянами цієї держави і діяння яких не є загрозою для фундаменталь-
них інтересів держави, що здійснює подібний вид юрисдикції”�.

Проте зі зростанням кількості і ступеня небезпеки деяких 
видів злочинності універсальна юрисдикція стала більш поширю-
ватися в міжнародному договірному праві і кримінальному зако-
нодавстві більшості країн. Зокрема, в період після Другої світової 
війни перелік злочинів, щодо яких могла бути застосована універ-
сальна юрисдикція, був доповнений злочинами проти людяності, 
геноцидом, військовими злочинами�.

Різні принципи проведення юрисдикції все ж найчіткіше про-
стежуються у сфері міжнародно-правової регламентації боротьби 
зі злочинністю. Відповідні конвенції містять спеціальні правила про 
встановлення державами юрисдикції (і, отже, про встановлення 
меж дії правових норм) щодо деяких злочинів, боротьба з якими є 
особливо важливою з точки зору міжнародного права. Прикладом 
таких конвенцій можуть бути такі: Конвенція про запобігання і 
покарання злочинів проти осіб, що користуються міжнародним за-
хистом, у тому числі дипломатичних агентів, від �� грудня �97� р.;  
Міжнародна конвенція про боротьбу з захопленням заручників від 
�7 грудня �979 р.; Конвенція про безпеку персоналу Організа-
ції Об’єднаних Націй і пов’язаного з нею персоналу від 9 грудня 
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�99� р.; Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу 
наркотичних засобів і психотропних речовин від �9 грудня �988 р. 
Юрисдикційні статті розглянутих конвенцій досить подібні. Так, 
усі вони визнають юрисдикцію держави, на території якої скоєний 
злочин. До території держави як місця скоєння злочину за право-
вими наслідками прирівнюють борт судна або літака, зареєстрова-
ного в цій державі. Загальною підставою до проведення юрисдик-
ції є громадянство злочинця. Зазвичай припустима юрисдикція дер-
жави, проти представників або громадян яких спрямовано злочин. 
Конвенції про боротьбу з захопленням заручників і про безпеку 
персоналу ООН містять також таку основу як скоєння злочину з 
метою змусити державу вчинити який-небудь акт або утриматися 
від його проведення (такий злочин, по суті, спрямований не лише 
проти осіб, що є заручниками, а й проти інтересів держави, що за-
тверджує юрисдикцію, оскільки він стосується суверенітету, само-
стійності держави, містить елемент неправомірного примусу щодо 
суб’єкта міжнародного права)�.

Приклад універсальної юрисдикції щодо злочину піратства 
можна знайти в Конвенції про відкрите море від �958 р. Згідно зі 
ст. �9 цього документа, у відкритому морі або у будь-якому іншо-
му місці, що знаходиться за межами юрисдикції певної держави, 
будь-яка держава може захопити піратське судно або піратський 
літальний апарат або судно, що захоплене за допомогою піратсь-
ких дій і є у владі піратів, заарештувати тих, хто перебуває на 
цьому судні або літальному апараті, і захопити майно, що є на 
ньому. Судові установи тієї держави, яка вчинила це захоплення, 
можуть постановляти про накладення покарань і визначати, які 
заходи потрібно вжити щодо таких суден, літальних апаратів або 
майна, не порушуючи прав доброчинних третіх осіб�.
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Перелік підстав проведення юрисдикції, прописаний у конвен-
ціях, не є вичерпним і залишає можливість для встановлення ін-
ших підстав внутрішньодержавним правом. Крім того, національне 
кримінальне законодавство багатьох держав також допускає за-
стосування універсальної кримінальної юрисдикції щодо злочинів, 
що порушують інтереси міжнародного співтовариства загалом.

Наприклад, германський Кодекс злочинів проти міжнародного 
права, прийнятий �6 червня �00� р., застосовують до всіх перед-
бачених ним кримінально караних діянь проти міжнародного права 
навіть тоді, коли діяння було здійснене за кордоном і не має відно-
шення до території Німеччини�.

Так само територіальний принцип, на якому ґрунтується пра-
во держави проводити приписну юрисдикцію на своїй території, 
відображений у Кодексі Iспанії, згідно з яким закони кримінальні, 
поліцейські і регламентуючі державну безпеку зобов’язують усіх 
осіб, що перебувають на іспанській території, дотримуватися їх�.

Виняткова важливість впровадження у кримінальні закони різ-
них держав тих або інших принципів юрисдикції разом з іншими 
обставинами зумовлена необхідністю реалізації такої конвенційної 
максими як aut dedere autjudicare (або видай, або суди)�.

Специфікою є те, що загальновизнаний у міжнародному праві 
принцип aut dedere autjudicare був закріплений у багатьох між-
народних договорах. Наприклад, у Конвенції про боротьбу з фі-
нансуванням тероризму від 9 грудня �999 р. передбачено, що 
держава-учасниця, на території якої перебуває особа, що вчини-
ла або ймовірно вчинила злочин, якщо вона не видає цю особу, 
зобов’язана без будь-яких винятків і незалежно від того, чи скоє-
ний злочин на її території, без зайвих затримок передати справу  
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своїм компетентним органам для судового переслідування шляхом 
розгляду відповідно до законодавства цієї держави (ст. �0)�.

Крім того професор М.В. Буроменський наголошує, що остан-
німи роками виникає можливість говорити й про інші прояви між-
народно-правової кримінальної юрисдикції. Це пов’язано передусім 
з діяльністю міжнародних судових органів із захисту прав людини. 
Такі органи, як відомо, не завершують національні судові системи 
окремих держав, а є самостійними, незалежними. Міжнародні су-
дові органи з захисту прав людини не розглядають і не вирішують 
кримінальні справи і, нібито, не мають повноважень відміняти рі-
шення (вироки) національних судів�.

Цю ідею було узагальнено і цілісно відображено у багатьох 
міжнародних актах, спрямованих на захист прав людини. Так, у 
ст. � Конвенції про захист прав людини і основних свобод від  
� листопада �950 р. зазначено, що Договірні Сторони забезпе-
чують кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права і 
свободи, визначені в розділі I. Згідно зі ст. � Міжнародного пакту 
про громадянські і політичні права від �6 грудня �966 р., кожна 
держава-учасниця зобов’язана поважати і забезпечувати всіх, хто 
перебуває на її території і під її юрисдикцією, права, визнані в 
Пакті, без будь-якої відмінності, як-от: щодо раси, кольору шкіри, 
статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національно-
го або соціального походження, майнового положення, народжен-
ня або іншої обставини (п. �). Аналогічне формулювання містить 
ст. � Американської конвенції про права людини від �� листопада 
�969 р.

Однак для України практично найбільше зацікавлення має 
розуміння юрисдикції держави в контексті її обов’язку поважати 
права і свободи людини, вироблені Європейським Судом з прав  
 
� Конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря �999 года –  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.un.org/ru/documents/ 
decl_conv/conventions/terfin.shtml

� Буроменский М.В. Значение международной уголовно-правовой юрисдикции в 
борьбе с организованной преступностью / М.В. Буроменский // Збірник науко-
вих праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності: спільно з 
Американським Університетом у Вашингтоні. – Харків, �00�. – Вип. �. – С. 5�.

О.В. Столярський
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людини в процесі обговорення і застосування ст. � Конвенції про 
захист прав людини і основних свобод, оскільки наша держава ра-
тифікувала цю Конвенцію і визнала для себе обов’язковою юрис-
дикцію Європейського суду.

Отже, можна зробити висновок про те, що сьогодні розумін-
ня особливостей застосування міжнародної кримінально-правової 
юрисдикції є різностороннім і неоднозначним. Важливий науковий 
доктринальний внесок в конкретизацію цих проблемних питань 
зробив професор М.В. Буроменський, який чітко акцентує на тому, 
що виникнення та сфера застосування міжнародної кримінально-
правової юрисдикції є якісно новим кроком, головним, по суті, на 
територіальному принципі, проте не в національно-державному, а 
в міжнародному масштабі. У разі міжнародної кримінально-пра-
вової юрисдикції територія, в межах якої проводять юрисдикцію, 
або не обмежена однією або декількома державами, або якщо й 
обмежена територією держави, то тільки з точки зору місця скоєн-
ня злочину, а в іншому особа, обвинувачена в скоєнні злочину, 
теоретично перебуває в межах досяжності міжнародних слідчих 
і судових органів незалежно від державних кордонів – зауважує 
професор М.В. Буроменський�.

Разом з тим, більшість учених розглядають особливості засто-
сування міжнародної кримінально-правової юрисдикції, насампе-
ред, як можливість реалізації суверенних прав держави в частині, 
що стосується встановлення правових повноважень та їх забезпе-
чення за допомогою застосування механізму державного примусу. 
Така інтерпретація містить як позначення меж дії правових норм, 
так і правозастосовну діяльність органів держави.

� Буроменский М.В. Значение международной уголовно-правовой юрисдикции в 
борьбе с организованной преступностью / М.В. Буроменский // Збірник науко-
вих праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності: спільно з 
Американським Університетом у Вашингтоні. – Харків, �00�. – Вип. �. – С. 50.
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�.�. Питання Використання унiВерсаЛьниХ
    угод Мiжнародного гуМанiтарного
    та криМiнаЛьного ПраВа
    В наЦiонаЛьноМу криМiнаЛьноМу
    ПроВадженнi

    Б.В. Бабін*�

В умовах російсько-українського конфлікту, пов’язаних з цим 
ситуацій антитерористичної операції та тимчасової окупації низ-
ки територій України, виникла практична потреба процесуального 
доведення у національному кримінальному провадженні вини осіб 
у вчиненні воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Це ста-
вить перед слідством та судом вимоги щодо встановлення чинності 
як для України, так і для держави-агресора Гаазьких конвенцій 
�907 р., Женевських конвенцій �9�9 р. та Додаткових протоколів 
до них �977 р., а також Римського статуту Міжнародного кримі-
нального суду. Таке доведення не є легким для окремих постра-
дянських держав, адже приєднання СРСР та його окремих респуб-
лік, таких як Українська РСР, до цих угод права Женеви відбулося 
до �99� р., а до Гаазьких конвенцій та Римського статуту – узагалі 
не відбулося належним шляхом. 

Тому, серед іншого, виникає практичне питання розгляду цих 
актів у якості “законів та звичаїв війни, що передбачені міжнарод-
ними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України”, адже незалежна Україна не приєднувалася до 
жодної з вищенаведених міжнародних угод шляхом схвалення за-
кону про ратифікацію (приєднання). Відповідне питання, за умов 
дії у кримінальному праві та процесі презумпції невинуватості, не 

*  Бабін Борис Володимирович, доктор юридичних наук, професор, професор кафед-
ри міжнародного права та порівняльного правознавства Міжнародного гуманітар-
ного університету.
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має очевидного на перший погляд рішення. Воно б залишилося ка-
зусом для теоретиків міжнародного гуманітарного права, якщо б 
умови поточного міждержавного конфлікту не зробили нагальною 
актуальною потребою вирішення питання можливості та форма-
ту застосування вказаних міжнародних угод у кримінальному про-
вадженні за законодавствами сторін конфлікту.

Отже, встановлення необхідного механізму реалізації уні-
версальних міжнародних договорів з гуманітарного та криміналь-
ного права у національному правовому полі України та РФ під 
час кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів та злочинів 
проти людяності може бути визначено метою цієї роботи. До її  
завдань варто віднести визначення специфіки процедур приєднан-
ня СРСР та УРСР до Гаазьких конвенцій �907 р., Женевських 
конвенцій �9�9 р. та Додаткових протоколів до них �977 р., аналіз 
правових наслідків такого приєднання, характеристику правової 
природи правонаступництва РФ та України за відповідними міжна-
родними угодами, аналіз практики імплементації цих актів у націо-
нальне законодавство цих держав, визначення ставлення України 
та РФ до підписаного цими країнами Римського статуту Міжна-
родного кримінального суду �998 р. Питання правової природи та 
національної реалізації та імплементації зазначених міжнародних 
актів підіймалися у роботах М.В. Буроменського, М.М. Гнатовсь-
кого, О.В. Задорожного, А.О. Кориневича, згадувалися в чисель-
них оглядових працях з міжнародного гуманітарного права. Але 
практичним питанням процедури приєднання України до вказаних 
договорів в останні роки було присвячено лише декілька робіт, 
серед яких варто виділити статтю Є.М. Борисова, який дослідив 
питання чинності для сучасної України VIII Гаазької конвенції�. 

Починаючи з права Гааги, варто вказати, що сьогодні збері-
гають чинність I–IХ, ХI та ХIII Гаазькі конвенції: Конвенція про 
мирне вирішення міжнародних зіткнень; Конвенція про обмежен-
ня в застосуванні сили при стягненні за договірними борговими  
 

� Борисов Є.М. Аспекти правової кваліфікації використання державою-агресором 
у Азовському морі плавучих мін / Є.М. Борисов // Український часопис міжна-
родного права. – �0�5. – № �. – С. �6–�0.
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зобов’язаннями; Конвенція про відкриття військових дій; Конвен-
ція про закони і звичаї сухопутної війни; Конвенція про права і 
обов’язки нейтральних держав і осіб у випадку сухопутної війни; 
Конвенція про становище ворожих торгових суден при початку 
воєнних дій; Конвенція про обернення торгових судів у судна вій-
ськові; Конвенція про постановку підводних мін, що автоматично 
вибухають від зіткнення; Конвенція про бомбардування морськими 
силами під час війни; Конвенція про деякі обмеження в користу-
ванні правом захоплення під час морської війни та Конвенція про 
права і обов’язки нейтральних держав у випадку морської війни.

Як відзначав Є.М. Борисов, СРСР у спеціальній ноті уряду 
Нідерландів від 7 березня �955 р. повідомив, що визнає для себе 
обов’язковими Гаазькі конвенції, раніше ратифіковані Росією�,  
тобто I–VII, IХ, ХI та ХIII Гаазькі конвенції. РФ, починаючи з  
�99� р., ніяк не висловлювала офіційну позицію щодо Гаазьких 
конвенцій, не приєднувалася до них та не робила відповідних 
заяв. Аналогічно до ескалації російсько-українського конфлікту 
поводила себе й Україна; пізніше у відповідній ноті МЗС України  
№ 7�/6���9-6��/�-��09 від �5 травня �0�5 р. відзначалося, що 
Україна підтверджує чинність для України в порядку правонас-
тупництва та від дати правонаступництва �� серпня �99� р. тих 
Гаазьких конвенцій, чинність яких СРСР визнав вказаною дипло-
матичною нотою �955 р. 

Є.М. Борисов уважає, що ця позиція МЗС України, що по-
силалася в ноті на ст. 7 закону України “Про правонаступниц-
тво України” від �� вересня �99� р. № �5��-XII, було повністю 
сприйнята державою-депозитарієм (нота МЗС Нідерландів від � 
червня �0�5 р.). Водночас, як додає цей автор, за вказаною нор-
мою закону �99� р. “Україна є правонаступником прав і обов’язків 
за міжнародними договорами СРСР, які не суперечать Конститу-
ції України та інтересам республіки”, але саме Гаазькі конвенції  
 

� Относительно Гаагских конвенций и деклараций �899 и �907 гг. : нота МИД 
СССР от 7 марта �955 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.
lawrussia.ru/texts/legal_7��/doc7��a��8x�95.htm

Б.В. Бабін
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не можна розглядати stricto sensu як міжнародні договори СРСР�. 
Отже, усі Гаазькі конвенції �907 р. не можна визнати міжнарод-
ними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України. Публікацій цих угод у офіційних виданнях України 
та їх перекладу на українську мову досі не здійснено.

Переходячи до права Женеви, слід констатувати, що саме  
I–IV Женевські конвенції, Додаткові протоколи до них I–III�  
становлять загальновизнану та загальноприйняту міжнародну до-
говірну кодифікацію сучасних норм міжнародного гуманітарного 
права або законів та звичаїв війни. Депозитарієм цих угод є Швей-
царська Конфедерація.

Наприклад, III Женевська конвенція вступила в силу �� жовтня 
�950 р., станом на �0�6 р. до неї приєдналося, шляхом підписання 
та наступної ратифікації, �96 країн світу. Протокол I вступив у силу 
7 грудня �978 р. та станом на �0�� р. станом на �0�6 р. до нього 
приєдналося, шляхом підписання та наступної ратифікації, �7� дер-
жави світу. Усі чотири Женевські конвенції �9�9 р. були ратифі-
ковані Указом Президії Верховної Ради УРСР від � липня �95� р. 
“Про ратифікацію Женевських конвенцій від �� серпня �9�9 року 

� Борисов Є.М. Вказ. праця, С. �6–�8.
� Конвенція про захист цивільного населення під час війни від �� серпня �9�9 р.  

(I Женевська конвенція) // Офіційний вісник України. – �0��. – № �7. – Ст. 9��;  
Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих і осіб, що потерпіли в  
корабельних аваріях, зі складу збройних сил на морі від �� серпня �9�9 р.  
(II Женевська конвенція) // Офіційний вісник України. – �0�0. – № 6�. –  
Ст. ��8�; Женевська конвенція про поводження з військовополоненими від  
�� серпня �9�9 р. (III Женевська конвенція) // Офіційний вісник України. – 
�0�0. – № 6�. – Ст. ��79; Конвенція про захист цивільного населення під час 
війни від �� серпня �9�9 р. (IV Женевська конвенція) // Офіційний вісник 
України. – �0��. – № �7. – Ст. 9��; Додатковий протокол до Женевських 
конвенцій від �� серпня �9�9 року, що стосується захисту жертв міжнародних 
збройних конфліктів, від 8 червня �977 р. (Протокол I) // Зібрання чинних між-
народних договорів України. – К., �00�. – Т. �. – �990–�99� рр. – С. �5-�0; 
Додатковий протокол до Женевських конвенцій від �� серпня �9�9 року, що 
стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру, від  
8 червня �977 р. (Протокол II) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
zakon�.rada.gov.ua/laws/show/995_�00; Додатковий протокол до Женевських 
конвенцій від �� серпня �9�9 року, що стосується прийняття додаткової відміт-
ної емблеми, від 8 грудня �005 р. (Протокол III) // Офіційний вісник України. –  
�0�0. – № 55. – Ст. �898.
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про захист жертв війни”� із застереженнями, які були зроблені 
УРСР при підписанні конвенцій в Женеві �� грудня �9�9 р. Зазна-
чений Указ був схвалений відповідно до п. “б” ст. �0 Конституції 
УРСР від �0 січня �9�7 р. в чинній станом на �95� рік редакції та 
оприлюднений в офіційному виданні – Відомостях Верховної Ради 
УРСР за �95� рік. За офіційними відомостями депозитарія (Швей-
царської Конфедерації) Женевські конвенції набули чинності для 
УРСР � лютого �955 р. �

Ці угоди були ратифіковані УРСР із застереженнями, ана- 
логічними застереженням, які надав під час їх ратифікації  
СРСР. Наприклад, єдине застереження, зроблене УРСР при під-
писанні III Женевської конвенції, стосувалося ст. �0 конвенції та  
передбачало невизнання УРСР чинності запитів держави, що три-
має в полоні, до нейтральної держави або до гуманітарної органі-
зації щодо виконання гуманітарних функцій, які виконує держава-
покровителька, наданих без згоди на те уряду держави, грома-
дянами якої є відповідні військовополонені. Законом України від  
8 лютого �006 р. № ����-IV, оприлюдненим у Відомостях Вер-
ховної Ради України (ВВРУ) за �006 рік, відповідні застережен-
ня до усіх Женевських конвенцій було знято, із заявою про те, 
що відповідні положення зазначеної статті поширюватимуться 
на випадки, які можуть виникнути, починаючи з дати отриман-
ня депозитарієм (Швейцарською Конфедерацією) повідомлення 
про зняття застережень України�. Відповідне зняття застережень 
було визнано депозитарієм як вчинене правомірною стороною  
Женевських конвенцій належним шляхом, про що серед іншого  

� Про ратифікацію Женевських конвенцій від �� серпня �9�9 року про захист 
жертв війни : Указ Президії Верховної Ради Української РСР від � липня �95� р.  
// Відомості Верховної Ради Української РСР. – �95�. – № 5. – Ст. ���.

� Notifications du dйpositaire, communes aux Conventions de Genиve et aux Protocoles 
additionnels / DFAE. – Available at : https://www.fdfa.admin.ch/eda/fr/dfae/
politique-exterieure/droit-international-public/traites-internationaux/depositaire/
protection-des-victimes-de-la-guerre/notifications-du-depositaire-communes-aux-
conventions-de-gen%C�%A8ve-et-aux-protocoles-additionnels.html

� Про зняття застережень України до Женевських конвенцій про захист жертв 
війни від �� серпня �9�9 року : Закон України від 8 лютого �006 р. № ����-IV  
// Відомості Верховної Ради України. – �006. – № ��. – Ст. �98.
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свідчить лист Федерального департаменту закордонних справ (ФДЗС)  
Швейцарської Конфедерації P.���.5��.0 GEN 9/06 від 7 серпня 
�006 р.� 

Протоколи I та II були ратифіковані Указом Президії Верхов-
ної Ради УРСР № 7960-XI від �8 серпня �989 р. без застережень. 
Цей Указ був схвалений відповідно до п. �5 ст. 7�, ст. 7�, п. �� 
ст. �08 Конституції УРСР від �0 квітня �978 р. у чинній станом 
на �989 рік редакції та оприлюднений в офіційному виданні – Ві-
домостях Верховної Ради Української РСР за �989 рік�. Як випли-
ває з листа ФДЗС Швейцарської Конфедерації р.о. ���.6�9 URSS 
від �0 травня �990 р. “Ратифікація Додаткових протоколів I та 
II Україною”, відповідний інструмент ратифікації був отриманий  
Швейцарською Конфедерацію �5 січня �990 р. I та II Протоколи 
набули чинності для УРСР �5 липня �990 р.�

Таким чином Женевські конвенції та Протоколи I, II станом 
на �99� рік були міжнародними договорами, укладеними УРСР 
відповідно до її повноважень, установлених законодавством СРСР 
та УРСР та згідно з вимогами міжнародного права. У ст. 6 Закону 
України “Про правонаступництво України” від �� вересня �99� р. 
№ �5��-XII�, оприлюдненим у ВВРУ за �99� рік, Україна підтвер-

� Withdrawal of reservations by Ukraine : Notification to the Governments of the 
States parties to the Geneva Conventions of �� August �9�9 for the Protection 
of War Victims P.���.5��.0 GEN 9/06. FDFA, Berne, 7 August �006. – Available 
at : https://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/fr/documents/aussenpolitik/
voelkerrecht/geneve/060807-GENEVE_e.pdf

� Про ратифікацію Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від �� сер-
пня �9�9 р., що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів 
(Протокол I), і Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від �� серп-
ня �9�9 р., що стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного 
характеру (Протокол II) : Указ Президії Верховної Ради Української РСР від  
�8 серпня �989 р. № 7960-XI // Відомості Верховної Ради Української РСР. 
– �989. – № �5. – Ст. �09.

� Ratification of the Additional Protocols I and II by the Ukraine: Notification to 
the Governments of the States parties to the Geneva Conventions of �� August 
�9�9 for the Protection of War Victims р.о. ���.6�9 URSS. FDFA, Berne, �� May 
�990. – Available at : https://www.fdfa.admin.ch/content/dam/eda/fr/documents/
aussenpolitik/voelkerrecht/geneve/9005��_�-GENEVE_e.pdf

� Про правонаступництво України : Закон України від �� вересня �99� р.  
№ �5��-XII // Відомості Верховної Ради України. – �99�. – № �6. – Ст. 6�7.
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дила свої зобов’язання за міжнародними договорами, укладеними 
УРСР до проголошення незалежності України. Відповідне право-
наступництво України не охоплюється автоматично Віденською 
конвенцією про правонаступництво держав від �� серпня �978 р., 
до якої Україна приєдналася постановою Верховної Ради України  
від �7 вересня �99� р. № �608-XII (оприлюднена у ВВРУ за  
�99� рік)�, адже ця конвенція набула чинності, зокрема для Ук-
раїни, лише 6 листопада �996 р. При цьому згідно ч. � ст. 7 цієї 
конвенції вона застосовується виключно щодо правонаступництва 
держав, що наступило після її набрання сили, якщо не досягнута 
інша домовленість. 

За ч. � ст. 7 цієї угоди держава-спадкоємниця може після при-
єднання до неї зробити заяву, що вона буде застосовувати її поло-
ження до свого власного правонаступництва держав, що наступи-
ло до набрання цієї конвенції сили, у своїх відносинах з будь-якою 
іншою договірною державою або з будь-якою іншою державою-
учасницею цієї конвенції, що також зробить заяву про свою згоду 
з зазначеною заявою цієї держави-спадкоємниці. Водночас РФ не 
є учасницею Віденської конвенції �978 р., і загалом до неї станом 
на �0�6 р. приєдналося тільки �� країни світу.

У той же час правонаступництво України передбачене у  
ст. �� Віденської конвенції про право міжнародних договорів від  
�� травня �969 р. “Способи вираження згоди на обов’язковість 
договору”, за якою згоду держави на обов’язковість для неї до-
говору може бути виражено підписанням договору, обміном до-
кументами, затвердженням, приєднанням до нього або будь-яким 
іншим способом, про який домовились�. Підтвердження Україною 
власного правонаступництва щодо міжнародних договорів, укла-
дених УРСР, здійснене у ст. 6 Закону України “Про правонаступ-

� Віденська конвенція про правонаступництво держав від �� серпня �978 р. // 
Офіційний вісник України. – �008. – № �0. – Ст. 58�; Про приєднання України 
до Віденської конвенції про правонаступництво держав щодо договорів : поста-
нова Верховної Ради України від �7 вересня �99� р. № �608-XII // Відомості 
Верховної Ради України. – �99�. – № ��. – Ст. 60�.

� Віденська конвенція про право міжнародних договорів від �� травня �969 р.  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/
show/995_��8
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ництво України” від �� вересня �99� р. № �5��-XII, не викликало 
у �99�–�0�6 рр. заперечень з боку жодної міжнародної організа-
ції або іноземної держави і тому охоплюється наведеною нормою  
Віденської конвенції �969 р. саме як інший спосіб приєднання, 
про який домовились. Віденська конвенція про право міжнародних 
договорів від �� травня �969 р. вступила в силу �7 січня �980 р. та 
містить зобов’язання для ��� держав-учасниць. УРСР приєдналася 
до Віденської конвенції �969 р. Указом Президії Верховної Ради 
УРСР № �077-XI від �� квітня �986 р., оприлюдненим у Відомос-
тях Верховної Ради Української РСР за �986 рік, із застереження-
ми, які не стосуються змісту ст. �� цієї угоди�.

Варто додати, що усі чотири Женевські конвенції, Протоколи 
I та III були оприлюднені в офіційних виданнях незалежної Украї-
ни. Так, наприклад, III Женевська конвенція була оприлюднена в 
офіційному перекладі державною (українською) мовою в офіцій-
ному виданні – Офіційному віснику України за �0�0 рік № 6�,  
стор. ���, ст. ��79, з наданням коду акту 5��70/�0�0. Протокол I 
був оприлюднений в офіційному перекладі державною (українсь-
кою) мовою в офіційному виданні – Зібранні чинних міжнарод-
них договорів України, виданому МЗС України у �00� році (Т. �,  
�990–�99� рр.); на жаль, Протокол II в офіційних друкованих ви-
даннях України досі не оприлюднений.

Визнання України як належної сторони Женевських конвенцій 
та Протоколів I та II містяться у вищезазначених листах уповно- 
важеного органу депозитарію – ФДЗС ДЗС Швейцарської Кон-
федерації від �0 травня �990 р. та 7 серпня �006 р. Крім того, 
посилання на Женевські конвенції та на Протоколи I та II як на 
джерела права містяться у преамбулі, абз. � ст. �, абз. �, � ст. �,  
абз. � ст. �-� та ч. � ст. �8 Закону України “Про символіку Чер-
воного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в Ук-
раїні” від 8 липня �999 р. № 86�-XIV в редакції Закону України від  

� Про приєднання Української Радянської Соціалістичної Республіки до Віденської 
конвенції про право міжнародних договорів : Указ Президії Верховної Ради 
Української РСР № �077-XI від �� квітня �986 р. // Відомості Верховної Ради 
Української РСР. – �986. – № �7. – Ст. ���.
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�� жовтня �009 р. № �675-VI�. Пряме посилання на III Женевську 
конвенцію як на джерело права, що містить зобов’язання для Ук-
раїни, міститься в урядовій постанові від �9 липня �005 р. № 595�.

Крім того, у ст. � Закону України від �8 листопада �00� р.  
№ ��0-IV “Про Товариство Червоного Хреста України” вказано, 
що “законодавство України про Товариство Червоного Хреста Ук-
раїни та про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, 
Червоного Кристала ґрунтується на Конституції України, Женев-
ських конвенціях про захист жертв війни від �� серпня �9�9 року 
та Додаткових протоколах до них, складається з інших міжнарод-
них договорів України, згода на обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України”�. Тим самим у цьому законі додатково 
підтверджено статус Женевських конвенцій �9�9 р. та Додаткових 
протоколів до них саме як міжнародних договорів України, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Варто вказати, що Протокол III був ратифікований зако-
ном України від �� жовтня �009 р. № �67�-VI без застережень�, 
його набуття чинності для України визнано депозитарієм у листі 
P.242.512.0 – GEN 1/10 від 9 квітня �0�0 р.5, тому його статус 

� Про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в 
Україні : Закон України від 8 липня �999 р. № 86�-XIV // Відомості Верховної 
Ради України. – �999. – № �6. – Ст. ��6; Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України Закон України від �� жовтня �009 р. № �675-VI // 
Відомості Верховної Ради України. – �0�0. – № �. – Ст. �8.

� Про передачу Урядові Японії особистого прапора колишнього військовополо-
неного : постанова Кабінету Міністрів України від �9 липня �005 р. № 595  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon�.rada.gov.ua/laws/
show/595-�005-п

� Про Товариство Червоного Хреста України : Закон України від �8 листопада  
�00� р. № ��0-IV // Відомості Верховної Ради України. – �00�. – № 5. – Ст. �7.

� Про ратифікацію Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від  
�� серпня �9�9 року, що стосується прийняття додаткової відмітної емблеми  
(Протоколу III) : Закон України від �� жовтня �009 р. № �67�–VI // Відомості 
Верховної Ради України. – �0�0. – № �. – Ст. �7.

5 Ratification by Ukraine: Notification to the Governments of the States parties  
to the Geneva Conventions of �� August �9�9 for the Protection of War Victims 
P.���.5��.0 – GEN �/�0. Bern, 9 April �0�0. – Available at : https://www.fdfa.admin.
ch/content/dam/eda/fr/documents/aussenpolitik/voelkerrecht/geneve/�00�09-
GENEVE_e.pdf
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як “міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надана 
Верховною Радою України”, не потребує на особливе процесуаль-
не доведення.

Отже, усі чотири Женевські конвенції �9�9 р. та усі До-
даткові протоколи до них є міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема 
шляхом схвалення законів України “Про правонаступництво Ук-
раїни” від �� вересня �99� р. № �5��-XII та від 8 лютого �006 р. 
№ ����-IV, а їх норми та принципи є законами та звичаями війни, 
що передбачені такими міжнародними договорами. Вкрай бажаним 
є видання офіційного перекладу Протоколу II українською мовою 
у друкованому офіційному виданні України, такому як “Офіційний 
вісник України”. 

Певною мірою інша ситуація стосується участі РФ у Же-
невських конвенціях та протоколах до них. Усі чотири Женевсь-
кі конвенції від імені СРСР були ратифіковані Указом Президії 
Верховної Ради СРСР від �7 квітня �95� р., із застереженнями, 
аналогічними застереженням, здійсненим при ратифікації цих угод 
Українською РСР�. Процедура ратифікації СРСР цих угод від-
повідала законодавству СРСР того часу, зокрема приписам п. “п”  
ст. �9 Конституції СРСР �9�6 р. у чинній станом на �95� р. редак-
ції�. За офіційними відомостями депозитарія Женевські конвенції 
набули сили для СРСР �� листопада �95� р. 

До Додаткових протоколів �977 р. СРСР приєднався поста-
новою Верховної ради СРСР від � серпня �989 р. № ��0-I без 
застережень; ця процедура в цілому відповідала законодавству  
СРСР того часу, зокрема п. �� ст. ��� Конституції СРСР �977 р.  
 

� О ратификации Женевских Конвенций от �� августа �9�9 г. о защите жертв 
войны : Указ Президиума Верховного Совета СССР от �7 апреля �95� г. // 
Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. –  
�9�8 г. – июль �956 г. – М. : Госюриздат, �956. – С. �60–�6�.

� Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик : 
утверждена 5 декабря �9�6 года (с последующими изменениями и дополнениями) 
// Ю.С. Кукушкин, О.И. Чистяков. Очерк истории Советской Конституции. – М., 
Политиздат, �987. – С. �85–���.
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у редакції станом на �989 р.� Належну ратифікацію з боку СРСР 
Протоколів I та II було підтверджено у листі ФДЗС Швейцарської 
Конфедерації р.о. 411.619 URSS від �0 листопада �989 р.�;  
Протокол I набув чинності для СРСР �9 березня �990 р. 

До розпаду СРСР Російська РФСР не приєдналася до цих між-
народних угод окремо від СРСР; після розпаду СРСР МЗС РФ но-
тою від �� січня �99� р. проголосило, що РФ “продовжує здійсню-
вати права та виконувати обов’язки, що випливають з міжнарод-
них угод, укладених СРСР”, і просило “розглядати РФ як Сторону 
усіх чинних міжнародних договорів замість СРСР”. Серед іншого 
цю ноту, оприлюднену в офіційному виданні МЗС РФ (“Диплома-
тический вестник” за �99� рік)�, було спрямовано МЗС РФ до 
Швейцарської Конфедерації, як до депозитарію Женевських угод 
та Додаткових протоколів до них. Після чого зміст цієї ноти МЗС 
РФ був офіційно відображений у листі ФДЗС Швейцарської Кон-
федерації р.о.411.61.R. p.o.411.61.0. p.o.411.619.0 “Повідомлення 
державам-учасницям Женевських конвенцій про захист жертв вій-
ни від �� серпня �9�9 року” від 7 липня �99� р.�

У цьому листі ФДЗК Швейцарської Конфедерації серед іншого 
повідомив про заміну ним на правах депозитарію напису “СРСР” 
на напис “Російська Федерація” в офіційному переліку держав-
учасниць як Женевських конвенцій, так і Додаткових протоколів 
до них, що не викликало у наступному ніяких заперечень або  

� Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик  
от 7 октября �977 г. в редакции от � декабря �988 г. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа : http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/�977/red_
�977/5�787��/

� Notification to the Governments of the States parties to the Geneva Conventions 
of �� August �9�9 for the Protection of War Victims р.о. ���.6�9 URSS. FDFA, 
Berne, �0 November �989. – Available at : https://www.fdfa.admin.ch/content/dam/
eda/fr/documents/aussenpolitik/voelkerrecht/geneve/89���0_�-GENEVE_e.pdf

� Нота Министерства иностранных дел Российской Федерации от �� января �99� г.  
// Дипломатический вестник. – �99�. – № �–�. – С. ��.

� Continuity of the Russian Federation Communication to the Governments of the 
States parties to the Geneva Conventions of �� August �9�9 for the Protection of 
War Victims р.о.���.6�.R. p.o.���.6�.0. p.o.���.6�9.0. FDFA, Berne, 7 July �99�.  
– Available at : https://www.fdfa.admin.ch/content/dam/eda/fr/documents/
aussenpolitik/voelkerrecht/geneve/9�0707_�-GENEVE_e.pdf
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зауважень з боку держав-учасниць цих конвенцій. За ч. � ст. � 
чинного Федерального закону РФ “Про міжнародні договори РФ” 
від �5 липня �995 р. № �0�-ФЗ, текст якої залишається незмінною  
з дати схвалення, цей акт “поширюється на міжнародні договори, 
у яких РФ є стороною в ролі держави – продовжувача СРСР”�, 
без будь-якого тлумачення цієї тези або розбудови певного пра-
вового механізму. Загалом така правова конструкція є не дуже 
поширеною для міжнародного права.

Варто наголосити на тому, що в радянській та пострадянській 
період Женевські конвенції та Протоколи до них не друкувалися, 
відповідно, в офіційних виданнях СРСР та РФ. Проблеми їх пе-
рекладу на російську мову не існувало через спільну норму усіх 
чотирьох Женевських конвенцій (ч. � ст. 55 I, ч. � ст. 5� II, ч. � 
ст. ��� III та ч. � ст. �50 IV Женевської конвенції, відповідно) про 
те, що Швейцарська Федеральна Рада має забезпечити офіційні 
переклади вказаних конвенцій на російську та іспанську мови. На 
відміну від Женевських конвенцій I-III Протоколи до них вчиняли-
ся серед інших російською мовою, про що йдеться, відповідно, в 
їх ст. �0�, �8 та �7. Видання російськомовних текстів Женевських 
конвенцій та Протоколів до них досі здійснюється насамперед ор-
ганами ООН та Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

Тем не менш, Женевські конвенції та Протоколи I, II до них 
містилися у додатках до наказу міністра оборони СРСР від �8 
лютого �990 р. № 75 “Про оголошення Женевських конвенцій 
про захист жертв війни та Додаткових протоколів до них”, яким 
було затверджено Керівництво із застосування Збройними Силами 
СРСР норм міжнародного гуманітарного права�. Згадка про ці акти  
та цитування їх норм (але не наведення повних текстів) містяться 

� О международных договорах Российской Федерации : Федеральный закон РФ  
от �5 июля �995 г. № �0�-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – �995. – № �9. – Ст. �757; редакция с изменениями и дополнениями  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://base.garant.ru/�0�0�790/

� Об объявлении Женевских конвенций о защите жертв войны от �� августа  
�9�9 года и Дополнительных протоколов к ним : приказ Министра обороны 
СССР от �8 лютого �990 р № 75; Руководство по применению Вооруженными 
Силами СССР норм международного гуманитарного права (приложение к приказу  
№ 75). – М. : МО СССР, �990. – 56 с.
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у Настанові з міжнародного гуманітарного права для Збройних 
сил РФ, затвердженій наказом Міністра оборони РФ “Про заходи 
з дотримання норм міжнародного гуманітарного права у Зброй-
них силах РФ” № �60 від 8 серпня �00� р. У якості додатку �, до 
цієї настанови додано Перелік основних міжнародних договорів, 
що відносяться та (або) стосуються міжнародного гуманітарного 
права, учасницею яких є РФ (на � квітня �00� р.), якій вказує як 
на Женевські конвенції, так і на I та II Протоколи до них�. РФ 
підписала III Протокол 7 грудня �006 р.�, але досі його не ратифі-
кувала.

Таким чином можна констатувати, що РФ послідовно заявляє 
про статус себе як сторони чотирьох Женевських конвенцій та 
I й II Протоколів до них, визнається у якості держави-учасниці 
цих міжнародних договорів депозитарієм та іншими державами-
учасницями, тому вони мають розглядатися в якості “міжнарод-
них договорів Російської Федерації” у контексті ст. �56 КК РФ  
“Застосування заборонених засобів та методів ведення війни”�.  
На практиці відсутність у РФ офіційних друкованих видань  
Женевських конвенцій та Протоколів до них в умовах наявних 
офіційних російськомовних перекладів конвенцій, здійснених 
Швейцарською Конфедерацією, та автентичних текстів Протоколів 
російською мовою може певною мірою ускладнити їх застосування 
у кримінальних провадженнях в РФ, але не може розглядатися як 
формальна перешкода такому застосуванню.

� О мерах по соблюдению норм международного гуманитарного права в Воору- 
женных Силах Российской Федерации : приказ Министра обороны РФ от 8 ав-
густа �00� г. № �60 ; Наставление по международному гуманитарному праву 
для Вооруженных Сил Российской Федерации (приложение к приказу). – М. : 
��-я Центр. тип-я МО РФ, �00�. – 9� с.

� Signatures of the Protocol III: Notification to the Governments of the States parties 
to the Geneva Conventions of �� August �9�9 for the Protection of War Victims 
P.���.5��.0 GEN ��/06. FDFA, Berne, �5 December �006. – Available at : https://
www.fdfa.admin.ch/content/dam/eda/fr/documents/aussenpolitik/voelkerrecht/
geneve/06���5-GENEVE_e.pdf

� Уголовный кодекс РФ от �� июня �996 г. № 6�-ФЗ [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://base.garant.ru/�0�08000/
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Також вартим уваги є статус Римського статуту (РС) Міжна-
родного кримінального суду (МКС) від �7 липня �998 р., який був 
підписаний Україною �0 січня �000 р., а РФ – �� вересня �000 р.� 
Україна досі не ратифікувала РС МКС, але �5 лютого �0�� р. Вер-
ховна Ради України зробила Заяву № 790-VII до МКС про визнан-
ня Україною юрисдикції цього суду “щодо скоєння злочинів про-
ти людяності вищими посадовими особами держави, які призвели 
до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських  
громадян під час мирних акцій протестів у період з �� листопада 
�0�� р. по �� лютого �0�� р.”, відповідно до п. � ст. �� та п.п. �, �  
ст. �� РС МКС�. Пізніш, парламентською постановою від � лю-
того �0�5 р. № ��5-VIII було затверджено іншу Заяву Верховної 
Ради України, якою визнавалася юрисдикція МКС “щодо скоє-
них злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими по-
садовими особами РФ та керівниками терористичних організацій 
“ДНР” та “ЛНР”, які призвели до особливо тяжких наслідків та 
масового вбивства українських громадян, починаючи з �0 лютого  
�0�� року і по теперішній час” згідно з п. � ст. �� та п.п. �, �  
ст. �� РС МКС�. 

Ці заяви були сприйняті МКС як належні за процедурою та, 
як вказувалося у Звіті Канцелярії Прокурора МКС від �� листо-
пада �0�6 р., суд може здійснити юрисдикцію злочинів, скоєних на 

� Statut de Rome de la Cour pйnale internationale, �7 juillet �998. – Available at :  
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-�0&
chapter=�8&lang=fr&clang=_fr

� Заява Верховної Ради України до Міжнародного кримінального суду про визнання 
Україною юрисдикції міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів 
проти людяності вищими посадовими особами держави, які призвели до особли-
во тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян під час мирних 
акцій протестів у період з �� листопада �0�� року по �� лютого �0�� року  
від �5 лютого �0�� р. № 790-VII // Відомості Верховної Ради України. – �0��. –  
№ ��. – Ст. ��0.

� Про Заяву Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції 
Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та 
воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівника-
ми терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяж-
ких наслідків та масового вбивства українських громадян» від � лютого �0�5 р. : 
постанова Верховної Ради України від � лютого �0�5 р. № ��5-VIII // Відомості 
Верховної Ради України. – �0�5. – № ��. – Ст. 77.
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території України в період з �� листопада �0�� р., що підпадають 
під дію РС в обох випадках, коли прийняття здійснення юрисдикції 
МКС було зроблено на підставі декларацій Верховної Ради Украї-
ни, “що спонукають прийняття здійснення юрисдикції Суду щодо 
злочинів, можливо скоєних протягом відповідних періодів часу”. 

Цікаво, що хоча у Заяві від � лютого �0�5 р. юрисдикція МКС 
визнавалася станом “по теперішній час”, це не заважає Україні та 
МКС поширювати її на подальші відповідні події. Зокрема у вка-
заному Звіті наводяться фактичні відомості “з квітня �0�� року 
по червень �0�6 року” та вказується, що “зазначена база даних 
оновлюється по мірі надходження додаткової або нової інформа-
ції і являє собою підставу для наступних кроків у попередньому 
розслідуванні, яке включає попередній системний аналіз злочинної  
практики і подальше дослідження певних характеристик конфлікту 
і передбачуваних діянь сторін конфлікту, зокрема, найбільш зачеп-
лених конфліктом територій, тимчасових рамок, типових жертв, 
різних образів дій, а також числа вбитих і поранених, поряд з  
іншим”�.

Наведені парламентські Заяви від �5 лютого �0�� р. та від  
� лютого �0�5 р. безумовно є своєрідною формою згоди на обов’яз- 
ковість для України конкретного міжнародного договору, а саме 
РС МКС �998 р. Отже, після їх схвалення РС МКС є міжнарод-
ним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною 
Радою України”, у вимірі текстуального змісту ст. ��8 КК України 
“Порушення законів та звичаїв війни”�. Тому порушення норм 
РС МКС як мінімум у ситуаціях, наведених у заявах від �5 лютого 
�0�� р. та від � лютого �0�5 р., є злочином, передбаченим ст. ��8 
КК України.

Цікаво, що позиція РФ щодо дії РС МКС є діаметрально про-
тилежною. Розпорядженням Президента РФ від �6 листопада  

� Отчет о действиях по предварительному расследованию (�0�6 г.) �� ноября  
�0�6 г. [Канцелярия Прокурора Международного уголовного суда] [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/�6����-otp-rep-PE-
Ukraine.pdf

� Кримінальний кодекс України від 5 квітня �00� р. № ����-III [Електронний ресурс].  
– Режим доступу : http://zakon�.rada.gov.ua/laws/show/����-��
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�0�6 р. № �6�-рп було доручено МЗС РФ офіційно повідомити 
генерального секретяра ООН про намір РФ “не стати учасником 
РС МКС”�. Вочевидь це повідомлення є заходом, передбаченим 
нормою ч. “а” ст. �8 Віденської конвенції про право міжнародних 
договорів �969 р., за якою “держава зобов’язана утримуватись від 
дій, які позбавили б договір його об’єкта й мети, коли вона підпи-
сала договір... з умовою ратифікації... доти, доки вона не виразить 
ясно свого наміру не стати учасником цього договору”� та є фак-
тичним відкликанням РФ підпису з РС МКС.

Таким чином слід констатувати наступне. У вимірі ст. ��8 КК 
України до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яко-
го надана Верховною Радою України, слід віднести усі чотири  
Женевські конвенції �9�9 р., усі три Додаткові протоколи до 
них, а також Римський статут Міжнародного кримінального суду  
�998 р. – в територіальному та часовому обсязі, визначеному зая-
вами Верховної Ради України �0��–�0�5 рр. про визнання юрис-
дикції цього суду. Доцільним вбачається друк офіційного перекла-
ду II Додаткового протоколу �977 р. та Римського статуту �998 р. 
на українську мову у офіційних виданнях України. 

Чинні для України I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI та XII Гаазькі 
конвенції �907 р. водночас не є міжнародними договорами, згада-
ними у ст. ��8 КК України, тому для притягнення до відповідаль-
ності винних у порушенні їх норм необхідним є акт Верховної Ради 
України про визнання їх обов’язковості (у будь-якому форматі), 
а для VIII Гаазької конвенції – необхідною є її ратифікація за-
коном України; доцільним вбачається друк офіційного перекладу 
усіх Гаазьких конвенцій на українську мову в офіційних виданнях 
України.

� О намерении Российской Федерации не стать участником Римского статута 
Международного уголовного суда : распоряжение Президента РФ от �6 но-
ября �0�6 г. № �6�-рп / Официальный интернет-портал правовой информа-
ции [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/000��0�6���600�8

� Віденська конвенція про право міжнародних договорів від �� травня �969 р.  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/
show/995_��8
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У форматі ст. ��8 КК РФ міжнародними договорами РФ є  
чотири Женевські конвенції �9�9 р. та Додаткові протоколи до 
них �977 р. Питання охоплення ст. ��8 КК РФ Гаазьких конвенцій 
�907 р. може стати предметом окремих наукових досліджень.

Б.В. Бабін
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�.4. уПозитиВнi зоБоВ’язання за ЄкПЛ 
    та “ПозитиВна коМПЛеМентарнiсть” 
    за риМськиМ статутоМ: 
    МожЛиВостi ВзаЄМодiї

    М.М. Гнатовський*

Процеси гуманізації міжнародного права, що інтенсифікували-
ся на початку 90-х років ХХ ст., призвели до бурхливого розвитку 
міжнародного гуманітарного права, міжнародного права прав лю-
дини та міжнародного кримінального права. I хоча протягом ос-
танніх років розвиток цих галузей не тільки дещо уповільнився, а 
й значною мірою втратив політичну популярність у багатьох дер-
жавах світу, саме вони залишаються втіленням надії людства на 
збереження основ гуманності та здорового глузду в часи посилен-
ня національного егоїзму та виникнення нових, ще кривавіших си-
туацій збройних конфліктів. Ці “гуманістичні” галузі міжнародного 
права мають значну кількість точок дотику, однією з найбільш зна-
чущих з яких є обов’язки держав у ситуаціях масового насильства 
та серйозних порушень прав людини, що їх зазвичай супроводжу-
ють. Кожна з названих галузей міжнародного права підходить до 
цих ситуацій зі своєї власної перспективи, які подекуди можуть 
здаватися не дуже тісно пов’язаними одна з одною. 

Тоді як міжнародне гуманітарне право визначає права та 
обов’язки сторін збройного конфлікту з метою гуманізації його 
ведення, положення конвенцій про за\хист прав людини сформу-
льовано як права індивідів у їхніх взаєминах з державами. У свою  
 

*  Гнатовський Микола Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 
кафедри міжнародного права Iнституту міжнародних відносин Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка, Голова Європейського комітету із 
запобігання катуванням, нелюдському чи такому, що принижує людську гідність, 
поводженню або покаранню.
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чергу, міжнародне кримінальне право розглядається насамперед 
як “вторинна” галузь міжнародного права, що доповнює традиційні 
норми про міжнародно-правову відповідальність держав положен-
нями про кримінальну відповідальність окремо взятих індивідів за 
порушення ними “первинних” норм міжнародного гуманітарного 
права, міжнародного права прав людини та норм міжнародного 
права, що регулюють застосування сили у міжнародних відноси-
нах (і у вітчизняній науці традиційно відносяться до галузі “пра-
ва міжнародної безпеки”). Разом з тим, екстремальні ситуації, на 
які ці галузі розраховані, вимагають їхнього гармонійного засто-
сування як на рівні матеріального права, так і на рівні діяльності 
міжнародних судових органів, які оперують у рамках відповідних 
правових режимів. Iншими словами, людство не може дозволити 
собі “розкіш” ні нормативної, ні інституціональної фрагментації 
міжнародного права, що покликане зберігати його обличчя під час 
найтяжчих випробувань.

Протягом останніх трьох десятиліть проблемам міжнародного 
захисту прав людини, міжнародного гуманітарного права та між-
народного кримінального права присвячено тисячі томів наукових 
монографій та періодики. Разом з тим, відчувається очевидний 
брак досліджень, у яких здійснювався б функціональний аналіз 
інститутів цих трьох галузей з точки зору держави, яка є носієм 
зобов’язань, за відповідними звичаєвими та договірними нормами. 
Між тим, саме від поведінки держави та виконання нею приписів 
норм міжнародного права гуманістичної спрямованості залежить, 
чи будуть останні втілені у життя. Такий кут зору на взаємодію 
норм міжнародного гуманітарного права, прав людини та міжна-
родного кримінального права також має перевагу практичності, 
оскільки може безпосередньо використовуватися державою, на те-
риторії якої відбувається відповідна кризова ситуація та вчиняють-
ся масові та серйозні порушення основних прав людини.

Особлива актуальність окресленого комплексу питань для Ук-
раїни з огляду на збройний конфлікт, що триває на її території 
з �0�� р., не потребує додаткових обґрунтувань. Ба більше, те,  
як Україна впорається (чи не впорається) із численними викли-
ками, що стоять перед нею, є безпосередньо важливим і для  

М.М. Гнатовський
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інших держав, а надто – держав, що, як і Україна, беруть участь  
у Європейській конвенції про захист прав людини і основних сво-
бод. Нарешті, визнання Україною юрисдикції Міжнародного кри-
мінального суду щодо всіх подій на її території від �� листопада  
�0�� р. згідно зі ст. �� (�) Римського статуту (нехай і без ратифі-
кації цього міжнародного договору) ставить нові запитання щодо 
обсягу міжнародно-правових зобов’язань держави у сфері захис-
ту жертв збройних конфліктів та інших ситуацій масового насиль-
ства.

У цій статті ми зосередимося лише на одному практично важ-
ливому для України аспекті взаємодії зобов’язань держави за між-
народним гуманітарним правом, європейським правом прав людини 
та міжнародним кримінальним правом, а саме обов’язку держави 
здійснювати переслідування за найтяжчі злочини проти міжнарод-
ного права. 

Важливість цього зобов’язання добре простежується в усіх 
цих галузях міжнародного права, хоч і приймає різні форми та 
підкреслює різні його аспекти. Так, у міжнародному гуманітарно-
му праві спільна стаття �9/50/��9/��6 Женевських конвенцій від 
�� серпня �9�9 р. у пункті другому передбачає: “Кожна Висока 
Договірна Сторона зобов’язується розшукувати осіб, яких обвину-
вачено у вчиненні або в наказі вчинити серйозні порушення [від-
повідної конвенції], і віддають таких осіб, незалежно від їхнього 
громадянства, до своїх судів. Вона може також, якщо вона вва-
жає це потрібним, і відповідно до положень свого законодавства, 
передати таких осіб для судового процесу іншій заінтересованій 
Високій Договірній Стороні за умови, що така Висока Договірна 
Сторона не має доказів, які давали б підстави для обвинувачення 
таких осіб”. 

Саме Женевські конвенції �9�9 р. були першим міжнародним 
договором, що встановив безумовне зобов’язання держав-учасни-
ць розшукувати осіб, які вчинили серйозні порушення, незалежно 
від їхнього громадянства та/або піддавати їх судовому пересліду-
ванню, або видати до інших держав. Зобов’язання здійснювати 
розшук таких осіб та їхнє судове переслідування існує паралельно  
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з можливістю їхньої видачі і не зумовлено нею (чи, наприклад, існу-
ванням запиту на екстрадицію)�.

Отже, міжнародне гуманітарне право вимагає, щоб усі дер-
жави встановили у своєму національному законодавстві механізми 
та процедури, які забезпечать розшук підозрюваних у вчиненні 
воєнних злочинів, проведення попереднього розслідування фак-
тів та, у разі потреби, передачу цих справ до відповідного суду.  
Ці зобов’язання стосуються не тільки держави, яка бере участь  
у збройному конфлікті (хоча від неї його виконання, природно, 
буде очікуватися насамперед), але й усіх держав, що беруть участь 
у Женевських конвенціях (за сьогоднішніх реалій – усіх держав 
світу).

Звичайно, рішення про кримінальну відповідальність тих чи 
інших осіб ухвалюватиметься судовими органами на основі націо-
нального кримінального та кримінально-процесуального законо-
давства. Міжнародне гуманітарне право не може встановлювати 
обов’язку, скажімо, визнавати всіх підозрюваних у воєнних зло-
чинах винними. Справедливий судовий розгляд може заверши-
тися висновком, що особа не вчиняла інкриміновані діяння, або 
бракує доказів для того, щоб дійти однозначного висновку про її 
вину�.

Важливим аспектом обов’язку розшукувати та притягати до 
відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах, є те, що грома- 
дянство підозрюваної особи значення не має. Iмплементація цього  
зобов’язання вимагає, щоб у кримінальному законодавстві дер-
жави було передбачено не тільки територіальну юрисдикцію або 
такі підстави для її встановлення, як громадянство виконавця зло-
чину або жертви (відповідно, принципи “активного” та “пасивно-
го” громадянства), але й універсальний принцип, згідно з яким 
держава встановлює свою кримінальну юрисдикцію суто виходячи 

� Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in  
Armed Forces in the Field. Geneva, �� August �9�9. Commentary of �0�6. Article �9 :  
Penal Sanctions. Para. �859. – Available at : https://ihl-databases.icrc.org

� Roger O’Keefe, The Grave Breaches Regime and Universal Jurisdiction / 
O’Keefe, Roger // Journal of International Criminal Justice. – �009. – Vol. 7. –  
P. 8�6.

М.М. Гнатовський
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з природи злочину, яка не обмежується національними кордонами 
та має універсальне значення�. 

Безумовно, здоровий глузд вимагає, щоб універсальний при-
нцип встановлення кримінальної юрисдикції використовувався 
лише тоді, коли зі своїми обов’язками щодо переслідування пі-
дозрюваних у воєнних злочинах не впоралися держави, які ма-
ють безпосередній зв’язок з відповідними подіями чи то на під-
ставі територіального принципу (зрештою, не слід забувати про 
загальний принцип права щодо встановлення юрисдикції щодо 
будь-якого правопорушення, який віддає перевагу саме пра-
вовій системі місця його вчинення – locus delicti commissi), чи 
то на підставі громадянства правопорушника або жертв злочину.  
Такому підходу віддає перевагу і Міжнародний комітет Червного 
Хреста �. Зауважимо також, що на практиці вирішальною обста-
виною є присутність підозрюваної особи на території держави, що 
здійснює розслідування. Хоча такої вимоги Женевські конвенції 
не встановлюють, саме у цьому напрямку розвивається практика 
держав�. 

Обов’язок здійснювати розшук та переслідування винних 
у воєнних злочинах поступово вийшов за межі встановленого  
Женевськими конвенціями �9�9 р. режиму “серйозних порушень” 
цих конвенцій в умовах міжнародних збройних конфліктів. У під-
готовленому під орудою Міжнародного комітету Червоного Хреста 
дослідженні звичаєвого міжнародного гуманітарного права анало-
гічна норма розглядається як така, що діє в обох типах збройних 
конфліктів – міжнародному та неміжнародному, а також поши-
рюється на всі серйозні порушення норм цієї галузі (тобто всі 
воєнні злочини), а не лише на відповідні порушення Женевських 
конвенцій. Норма �58 цього дослідження говорить: “Держави  

� Див.: Princeton Project on Universal Jurisdiction. – Available at : http://lapa.
princeton.edu/hosteddocs/unive_jur.pdf

� ICRC Statement to the UN on the scope and application of the principle of 
universal jurisdiction, UN General Assembly, 67th session, Sixth Committee,  
�8 October �0��.

� Report of the Secretary-General on the scope and application of the principle of 
universal jurisdiction, UN Doc. A/66/9�, �0 June �0��. – Para. ��5.
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повинні розслідувати воєнні злочини, вчинені, як стверджуєть-
ся, їхніми громадянами, або їхніми збройними силами або на їхній  
території, і, за необхідності, здійснювати судове переслідування 
підозрюваних. Вони також повинні розслідувати інші воєнні зло- 
чини, щодо яких вони мають юрисдикцію, і, за необхідності, здійс-
нювати судове переслідування підозрюваних”�.

На відміну від міжнародного гуманітарного права, де відповід-
ні зобов’язання держави передбачені у тексті конвенцій, у євро-
пейському праві прав людини обов’язок переслідувати осіб, вин-
них у найтяжчих порушеннях прав людини, було сформульова-
но у практиці Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) як так 
зване “процедурне зобов’язання” за ст. � та � Конвенції. Воно 
включає обов’язок “проводити ефективне розслідування порушень 
матеріальних аспектів цих норм”�. Кримінальна складова цього 
процедурного обов’язку також безпосередньо згадується Судом: 
“Суд багато разів зазначав, шо ефективна судова система, якої 
вимагає ст. �, за певних обставин повинна включати звернення до 
кримінального права”�. 

Як вказує В. Шабас�, вимоги до розслідувань порушень  
ст. � і � у контексті збройного конфлікту були вперше вказані  
Великою палатою ЄСПЛ ще у справі Varnava and Others v. 
Turkey, що стосувалася зникнень людей �97� р. під час вторгнення 
Туреччини на Кіпр. Велика палата підкреслила, що розслідування 
не лише повинно бути незалежним, доступним для родини жертви, 
проводитися із розумною швидкістю та оперативністю і включа-
ти елементи громадського контролю самого розслідування та його 
результатів, а й бути ефективним у тому сенсі, що воно повинно  
 
� Customary International Humanitarian Law. Volume I. Rules / Jean-Marie 

Henckaerts and Louise Doswald-Beck. – Oxford University Press, �009. – P. 607.
� Silih v. Slovenia [GC], European Court of Human Rigths, App. No. 7��6�/0�,  

9 April �009. – Para. �5�.
� Ibid., para. �9�; Mastromatteo v. Italy, European Court of Human Rigths,  

App. No. �770�/97, �� October �00�, para. 90.
� Schabas William A. Synergy or Fragmentation? International Criminal Law and 

the European Convention on Human Rights // Journal of International Criminal 
Justice 9. – �0��. – P. 609-6��.
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мати здатність призвести до визначення того, чи було спричинено 
смерть неправомірно, і, якщо так, до встановлення відповідальних 
та їхнього покарання�. 

ЄСПЛ не проводить розрізнення між злочинами, вчиненими 
у контексті масового насильства (наприклад, примусовими зник-
неннями як злочинами проти людяності) та іншими серйозними 
злочинами проти особи. Наприклад, у справі MC v. Bulgaria було 
встановлено порушення державою її зобов’язань стосовно ефек-
тивного розслідування у справі про зґвалтування через застарілі 
норми національного законодавства�. 

У міжнародному кримінальному праві обов’язок здійснювати 
розслідування певних злочинів та судове переслідування за них 
формулюється інакше і охоплює злочини проти загального міжна-
родного права. Такі злочини пов’язуються з порушенням імпера-
тивних норм міжнародного права, тобто заборони геноциду, зло-
чинів проти людяності, а також воєнних злочинів. Iдеться, по суті, 
про специфічні вторинні норми міжнародного права, які забезпе-
чують кримінальну відповідальність індивідів за порушення його 
основоположних первинних норм.

Те, що обов’язок здійснювати кримінальне переслідування 
осіб, які підозрюються у злочинах проти загального міжнародно-
го права, стосується всіх держав без винятку, ясно зрозуміло з 
формулювань абзацу шостого преамбули Римського статуту Між-
народного кримінального суду (далі – МКС): “обов’язком кожної  
держави є здійснення її кримінальної юрисдикції над особами,  
які несуть відповідальність за вчинення міжнародних злочинів”. 
Продовжує цю логіку абзац десятий преамбули, який говорить 
про комплементарний характер МКС до національних органів 
кримінальної юстиції, та ст. � та �7 Статуту, у яких принцип ком-
плементарності знаходить конкретне визначення. Iншими слова-
ми, очевидно, що Міжнародний кримінальний суд діє тоді, коли  
 

� Varnava and Others v. Turkey [GC], European Court of Human Rigths, App. Nos 
�606�/90, �6065/90, �6066/90, �6068/90, �6069/90, �6070/90, �607�/90, �607�/90 
and �607�/90, �8 September �009. – Para. �9�.

� MC v. Bulgaria, App. No. �9�7�/98, � December �00�.
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держава не виконує свій міжнародно-правовий обов’язок переслі-
дувати осіб, винних у найтяжчих злочинах проти міжнародного 
права.

Видається, що докорінно неправильно тлумачити принцип ком-
плементарності як такий, що порушує суверенітет держави. Цю 
помилку зробив Конституційний Суд України �00� р., коли дійшов 
висновку про те, що цей міжнародний договір є “таким, що не від-
повідає Конституції України, в частині, що стосується положень 
абзацу десятого преамбули та ст. � Статуту, за якими “Міжнарод-
ний кримінальний суд ... доповнює національні органи кримінальної 
юстиції””�. Навпаки, основною метою МКС є забезпечення пов-
ної поваги до суверенітету держави та, зокрема, її судової влади.  
Проте суверенітет держави згідно з міжнародним правом не є абсо- 
лютним, і його обсяг у кожному конкретному випадку залежить 
від дотримання державою її міжнародних зобов’язань у відповід-
ній сфері. У випадку Римського статуту йдеться про зобов’язання 
всіх без винятку держав світу боротися з найтяжчими злочина-
ми проти міжнародного права, що порушують його основоположні 
імперативні норми та посягають на цінності, спільні для всього 
міжнародного співтовариства. Виходячи з максимально поважно-
го ставлення до суверенітету держав, а також того, що основ-
на відповідальність у справі забезпеченні міжнародного право-
порядку має покладатися саме на держави, абзац десятий пре-
амбули Римського статуту наголошує, що Міжнародний кримі- 
нальний суд не замінює собою національні судові системи, а лише 
доповнює їх.

Принцип комплементарності (доповнюваності), закріплений у 
Римському статуті, спрямований на встановлення тонкого балан-
су між суверенітетом держав та незалежністю міжнародної судо-
вої установи, якою є Міжнародний кримінальний суд. Первинною  
метою, яку переслідувала формула комплементарності, закріплена 
у статті �7 Римського статуту, було визначення такої моделі пара-

� Висновок Конституційного Суду України у справі за конституційним подан-
ням Президента України про надання висновку щодо відповідності Конституції 
України Римського Статуту Міжнародного кримінального суду (справа про 
Римський Статут). № �-в/�00� від �� липня �00� року. Справа № �-�5/�00�.

М.М. Гнатовський



�88

лельної юрисдикції, за якої держави несуть первинну відповідаль-
ність за розслідування міжнародних злочинів та судове пересліду-
вання за них. При цьому Статут виходить з очевидної істини про 
те, що є держави, у яких судові системи здатні добре функціону-
вати, а є ті, де це з різних причин не є можливим. Утім, навіть ті 
держави, де судова система не здатна забезпечити судове переслі-
дування осіб, які вчинили найтяжчі злочини проти міжнародного 
права, не звільняються від міжнародно-правових зобов’язань таке 
переслідування здійснювати. З огляду на це, принцип комплемен-
тарності у Римському статуті визначає ситуації, коли держава з 
об’єктивних чи суб’єктивних причин не виконує свої міжнародно-
правові зобов’язання із судового переслідування винних у найтяж-
чих злочинах проти міжнародного права, і, як наслідок, коли Між-
народний кримінальний суд може взяти до свого провадження ту 
чи іншу конкретну справу. 

Для вирішення питання про обсяг зобов’язань держави за між-
народним кримінальним правом здійснювати переслідування осіб, 
підозрюваних у найтяжчих злочинах проти міжнародного права, 
саме принцип комплементарності має вирішальне значення. Тут 
важливо, що ст. �7 Римського статуту встановлює механізм, згід-
но з яким забезпечується дія принципу комплементарності через 
визнання неприйнятними справ, у яких держава, що має юрисдик-
цію стосовно одного з чотирьох найтяжчих міжнародних злочинів, 
належним чином виконує свої міжнародно-правові зобов’язання 
з розслідування такого злочину та переслідування осіб, що не-
суть за ним відповідальність. У пункті першому цієї статті йдеться 
про чотири головні ситуації: �) коли ведеться розслідування або 
кримінальне переслідування за відповідною справою; �) коли за 
результатами розслідування або кримінального провадження дер-
жава дійшла висновку про відсутність підстав для кримінально-
го переслідування; �) коли особа вже поставала перед судом у 
справі, щодо якої Міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію;  
�) коли обвинувачення є недостатньо тяжкими для того, щоб спра-
ва розглядалася Міжнародним кримінальним судом. Власне при-
нципу комплементарності стосуються перші три з цих чотирьох 
ситуацій. Підхід до їхнього практичного вирішення вперше було 
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сформульовано Палатою попереднього провадження Міжнародного  
кримінального суду у справі Томаса Лубанги Д’їло у �006 р.�  
У цьому рішенні підкреслюється важливість ретельного окремого 
аналізу кожного з критеріїв, що стосуються комплементарності, а 
також питання про достатню тяжкість відповідного злочину.

Загальний зміст принципу комплементарності найповніше 
викладений у заяві про прокурорську політику, яка була зробле-
на �006 р. Канцелярією Прокурора Міжнародного кримінального 
суду, – ключовим органом у питаннях про початок розслідування 
тієї чи іншої справи – у такий спосіб сформулював ставлення до 
принципу комплементарності, сформулювавши концепцію “актив-
ної комплементарності”: 

“Що стосується комплементарності, Офіс наголошує, що згід-
но зі Статутом держави мають основну відповідальність за запобі-
гання звірствам на їхній власній території та покарання за них.  
У цій схемі втручання з боку Офісу Прокурора має бути винятко-
вим – воно матиме місце лише там, де держави не зможуть прово-
дити розслідування та переслідування, або там, де вони мають та-
кий намір, але у реальності вони нездатні або неспроможні справді 
вести провадження. Суд, що ґрунтується на принципі комплемен-
тарності, забезпечує верховенство права на міжнародному рівні. 
Це означає, що він заохочує справжні національні провадження 
там, де це можливо; покладається на національні та міжнародні 
мережі; а також бере участь у системі міжнародного співробітниц-
тва”�.

Якщо повернутися до процедурних зобов’язань, про які веде 
мову ЄСПЛ, то вони є правом конкретної жертви порушення прав 
людини. При розгляді цих зобов’язань Суд може врахувати інші 
міркування, зокрема відмову від користування цим правом з боку 
особи, яка його має. Натомість у міжнародному кримінальному 

� Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, International Criminal Court, Decision on the 
Prosecutor’s Application for a Warrant of Arrest, Art. 58, No. ICC-0�/0�-0�/06-8-
US-Corr, �0/0�/�006. – Para. �9.

� ICC-Office of the Prosecutor, Report on Prosecutorial Strategy, September �006. –  
Available at : http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/D67�DD8C-D��7-�5�7-BC69-
�D�6�E07�7�B/���708/ProsecutorialStrategy�00609��_English.pdf
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праві держави зобов’язані здійснювати переслідування осіб, вин-
них у злочинах проти міжнародного права, з огляду на вимоги 
імперативних норм загального міжнародного права, незалежно від 
волі жертв таких злочинів. 

З цим, серед інших, пов’язано питання можливих меж амніс- 
тії за злочини, вчинені за ситуацій масового насильства. За всіх 
складних нюансів у різних конфліктних ситуаціях загальний вис-
новок про те, що міжнародне право забороняє проводити амністію 
за геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини, не викли-
кає серйозних сумнівів�. Категоричну позицію з цього приводу не-
одноразово займав Міжамериканський суд з прав людини, який 
відкидав амністію за серйозні порушення прав людини, такі як 
катування, позасудові, самочинні та свавільні страти, а також на-
сильницькі зникнення, оскільки всі вони становлять порушення 
невідступних прав, визнаних у міжнародному праві прав людини. 
Цю позицію Міжамериканський суд започаткував у знаменитому 
рішенні у справі Velasquez-Rodriguez v. Honduras� та розвинув у 
справі Barrios Altos�.

Для відповіді на питання про взаємодію європейського пра-
ва прав людини та міжнародного кримінального права у справах 
про амністії за злочини, вчинені під час збройного конфлікту, не-
можливо пройти повз рішення Великої палати ЄСПЛ �0�� р. у 
справі Marguš v. Croatia�, у якому Суд встановив, що висунення  
нових обвинувачень у воєнних злочинах амністованій за них особі 
не тільки не порушувало зобов’язань Хорватії за ЄКПЛ, але й 
“відповідало ст. � та � Конвенції та вимогам і рекомендаціям /…/  
 
� Напр.: O’Shea A. Amnesty for Crime in International Law and Practice / Andreas 

O’Shea. – The Hague : Kluwer Law International, �00�. – P. ���; Ntoubandi F.Z.  
Amnesty for Crimes against Humanity under International Law / Faustin Z. 
Ntoubandi. – Leiden : Brill, �007. – P. ��6.

� Velasquez Rodriguez v. Honduras, Inter-American Court of Human Rigths, Series 
C. – No. �

� Barrios Altos Case, Inter-American Court of Human Rigths, Series C. – No. 75. –  
Para. ��.

� Marguð v. Croatia [GC], European Court of Human Rigths, App. No. ��55/�0,  
�7 May �0��.
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міжнародних механізмів та документів”. Ключові положення рі-
шення, покладені в основу аргументації такого висновку, варті  
дослівного цитування:

“��7. Зобов’язання держав переслідувати за такі дії, як кату-
вання та навмисні вбивства, добре усталені у практиці Суду. Ця 
практика підтверджує, що надання амністії за вбивства та неналеж-
не поводження з цивільними особами суперечитиме зобов’язанням 
держави за статтями � та � Конвенції, оскільки це перешкоджатиме 
розслідуванню таких дій та однозначно призведе до безкарності 
тих, хто несе відповідальність за них. Такий наслідок принизить 
мету захисту, гарантовану ст. � та � Конвенції, та перетворить на 
ілюзорні гарантії права індивіда на життя та право не зазнавати 
неналежного поводження. Об’єкт і мета Конвенції як інструменту 
захисту індивідів вимагають такого тлумачення та застосування її 
положень, щоб зробити встановлені у ній гарантії практичними та 
ефективними /…/.

��9. У цій справі заявник був амністований за дії, що стано-
вили серйозні порушення основоположних прав людини, таких як 
навмисне вбивство цивільних осіб та завдання тяжких тілесних 
ушкоджень дитині /…/. У міжнародному праві зростає тенденція 
розглядати такі амністії як неприйнятні, оскільки вони несуміс-
ні з одностайно визнаними зобов’язаннями держав забезпечувати 
переслідування та покарання серйозних порушень основополож-
них прав людини. Навіть якщо прийняти, що амністії можливі у 
випадках, коли наявні певні конкретні обставини, такі як процес 
примирення та/або певна форма компенсації жертвам, надана за-
явнику амністія у цій справі була б неприйнятною, оскільки нічого 
не вказує на наявність таких обставин”.

З такої аргументації складається враження до потенційної 
гнучкості ЄСПЛ при розгляді подібних ситуацій у майбутньому, 
якщо йтиметься про амністію разом з механізмами національного 
примирення та компенсацій жертвам. У цьому сенсі ЄСПЛ зали-
шається доволі послідовним, оскільки ще �009 р. у справі Ould 
Dah v. France він відзначав, що можливий конфлікт між інтере-
сами суспільного примирення та кримінального переслідування у 
контексті ст. � та � ЄКПЛ. Разом з тим, на нашу думку, немає  

М.М. Гнатовський
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підстав вважати, що ЄСПЛ допускає можливість амністії за най-
тяжчі злочини проти міжнародного права. 

Як бачимо, немає занадто вагомих підстав говорити про роз-
біжності між європейським правом прав людини та міжнарод-
ним кримінальним правом стосовно наявності у кожної держави 
зобов’язання розслідувати найтяжчі злочини проти міжнародного 
права (як мінімум, геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочи-
ни) та здійснювати кримінальне переслідування винних у них осіб. 
Проте важливо відзначити, що у зв’язку з російсько-грузинським 
збройним конфліктом �008 р. та російсько-українським збройним 
конфліктом, що почався �0�� р., а також визнанням юрисдикції 
Міжнародного кримінального суду Грузією (шляхом ратифікації 
Римського статуту) та Україною (через використання процедури 
ad hoc, передбаченої у ст. �� (�) Римського статуту), питання 
взаємодії МКС та ЄСПЛ вперше набувають не тільки теоретично-
го, а й конкретного практичного значення.

Не буде перебільшенням стверджувати, що за перші �� років 
своєї діяльності МКС не зміг вразити міжнародне співтовариство 
своєю ефективністю. У перші роки існування МКС, коли ситуації, 
що він розглядав, обмежувалися лише Африкою, цей міжнародний 
судовий орган швидко охрестили колоніалістським судом білих. 
Утім, навіть на тому континенті вплив МКС залишається доволі 
обмеженим. Спірною є і позиція МКС щодо застосування принци-
пу комплементарності, адже Суд фактично чекає, склавши руки, 
на виконання державами їхнього обов’язку здійснювати кримі-
нальне переслідування осіб, підозрюваних у воєнних злочинах та 
злочинах проти міжнародного права. Уявляється, що у зв’язку із 
розслідуванням Судом злочинів, вчинених протягом останніх років 
на території України, він мусив би зайняти активнішу позицію, 
спонукаючи держави, які насамперед мають юрисдикцію, викону-
вати свої обов’язки за міжнародним правом у сфері розшуку та 
притягнення винних до відповідальності. 

Так чи інакше, з огляду на злочини проти міжнародного права, 
вчинені під час на території Грузії та України, для МКС не має 
іншого вибору, як зайнятися європейським континентом. У січні  
�0�6 року Палата попереднього провадження МКС затвердила 
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ініціативу Прокурора Суду почати розслідування злочинів, вчине-
них під час збройного конфлікту �008 р.�, а ситуація в Україні, 
пов’язана з можливими злочинами проти міжнародного права, вчи-
неними під час подій Революції Гідності (листопад �0�� р. – лютий 
�0�� р.) та збройного конфлікту з Російською Федерацією (після 
�0 лютого �0�� р.), залишається на етапі попереднього розгляду 
Канцелярією Прокурора МКС�. 

Отже, за підсумками �0�6 року можна констатувати, що МКС 
увійшов на територію ЄСПЛ, до його l’espace juridique (правового 
простору). З огляду на викладене вище не викликає сумніву, що 
держава, яка одночасно є стороною ЄКПЛ та Римського стату-
ту МКС (або принаймні визнала юрисдикцію останнього ad hoc),  
може вважатися такою, що виконує свої міжнародні зобов’язання, 
лише якщо вона здійснює ефективні розслідування міжнародних 
злочинів та притягає до кримінальної відповідальності винних у 
них осіб як згідно з позитивними процедурними зобов’язаннями, 
сформульованими ЄСПЛ щодо статей � і � ЄКПЛ, так і відповідно 
до доктрини “активної комплементарності”, сформульованої Про-
курором МКС. Так само подвійні вимоги висуваються до будь-яких 
законів про амністію, що мають відповідати як вимогам ЄКПЛ, 
так і міжнародного кримінального права. Частиною рівняння тут 
будуть і будь-які спроби організації органів постконфліктного (пе-
рехідного) правосуддя, так само як і спроби інших держав (на-
самперед держав-членів Ради Європи) здійснювати універсальну 
кримінальну юрисдикцію над особами, які вчинили злочини проти 
міжнародного права на території Грузії та України відповідно. 

Така ситуація, на наш погляд, не тільки є складною, а й від-
криває нові можливості для конструктивного діалогу між ЄСПЛ 
та МКС і, можливо, допомоги другому з боку першого у вирішен-
ні питання прийнятності справи у світлі принципу комплементар-
ності юрисдикції МКС. Видається, що МКС повинен розглядати 
критерії комплементарності за ст. �7 Римського статуту (тобто  
 
� Decision on the Prosecutor’s request for authorization of an investigation. 

International Criminal Court, ICC-0�/�5-��, �7 January �0�6 / Pre-Trial Chamber I.
� Детальніше див.: https://www.icc-cpi.int/ukraine

М.М. Гнатовський
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питання про наявність у держави можливості та бажання здійс-
нювати кримінальне переслідування злочинця) у світлі критеріїв 
ефективності розслідування, розроблених ЄСПЛ. Можливість і 
доцільність такого підходу вже ставала предметом розгляду в лі-
тературі, нехай і лише на теоретичному рівні�. Ба більше, на нашу 
думку, МКС повинен займати активнішу позицію у спонуканні дер-
жав до виконання їхніх зобов’язань за міжнародним правом щодо 
розшуку та переслідування винних у найтяжчих міжнародних зло-
чинах, а не лише пасивно спостерігати за тим, чи виконує держава 
свою частину роботи, передбачену принципом комплементарності. 

У свою чергу, ЄСПЛ, до якого вже надійшли (та продовжу-
ватимуть надходити) сотні заяв щодо згаданих вище ситуацій, по-
винен мати на увазі наявність Міжнародного кримінального суду 
як важливого актора на Європейському континенті та, наскільки  
це можливо, сприяти його роботі шляхом проведення тіснішого 
зв’язку між позитивними зобов’язаннями держав за ст. � і � ЄКПЛ 
та обов’язком розслідувати злочини проти загального міжнародно-
го права та притягати до відповідальності винних за них. Зрештою, 
окрім загальної мети забезпечення поваги до прав людини, обидві 
міжнародні судові інституції поєднує спільна боротьба з безкарніс-
тю за найтяжчі їх порушення.

� Van der Wilt H., Lyngdorf S. Procedural Obligations Under the European Convention 
on Human Rights: Useful Guidelines for the Assessment of ‘Unwillingness’ and 
‘Inability’ in the Context of the Complementarity Principle / Harmen van der  
Wilt, Sandra Lyngdorf // International Criminal Law Review. – �009. – Vol. 9. –  
P. �9–75.
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�.5. Мiжнародно-ПраВоВе регуЛЮВання 
    сфери iнфорМаЦiЙно-коМунiкаЦiЙниХ
    теХноЛогiЙ i Протидiя
    кiБерзЛочинностi

    Т.Л. Сироїд*

Практично кожний аспект сучасного життя на рівні державного 
чи приватного сектору залежить від інформаційно-комунікаційних 
технологій (далі – IКТ). Глобальний міжнародний телекомуніка-
ційний зв’язок є самим великим і складним технічним подвигом, 
який коли-небудь було зроблено. IКТ здатні забезпечити знаход-
ження нових рішень проблем у галузі розвитку, особливо в умовах 
глобалізації, і можуть сприяти активізації поступового всеохоплю-
ючого і справедливого економічного росту та стійкого розвитку, 
підвищенню конкурентоздатності, розширенню доступу до інфор-
мації і знанням, ліквідації бідності і забезпечення соціальної згур-
тованості, що сприятиме прискоренню інтеграції усіх держав, у 
першу чергу тих, що розвиваються, і зокрема найменш розвинутих 
держав у світову економіку.

На жаль, стрімкий розвиток інформаційних технологій відоб-
ражається і на діяльності “традиційної” організованої злочинності. 
Такі досягнення прогресу, як система обробки даних і комп’ютерні 
мережі, просуваючи наше суспільство уперед, одночасно роблять 
його більш вразливим. Діяльність терористичних угруповань, роз-
повсюдження порнографії, торгівля зброєю, наркотичними речо-
винами і людьми, відмивання брудних грошей – комп’ютерні зло-
чинці знаходять вразливі місця комунікаційних технологій і вико-
ристовують їх у своїх цілях. Основним фактором, який сприяє як 

*  Сироїд Тетяна Леонідівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
міжнародного і європейського права юридичного факультету Харківського націо-
нального університету імені В.Н. Каразіна.
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підвищенню рівня сучасної кіберзлочинності, так і більш активно-
му використанню електронних доказів, є розвиток систем підклю-
чення до глобальних мереж. Станом на �0�5 рік налічено майже 
� млрд користувачів Iнтернету, на долю яких припадає близько 
�0% всього населення світу. Більшість користувачів отримують 
доступ до Iнтернету за допомогою мобільних широкосмугових сис-
тем, якими користуються близько ��% всього населення світу,  
що майже у чотири рази більше, ніж �009 р. Очікується, що до 
�0�8 р. кількість пристроїв, підключених до мереж з інтрнет-про-
токолом (IP), буде майже перевищувати чисельність усього насе-
лення світу (п. �7)�.

Встановлення ефективних норм, що регулюють поведінку у 
місці, яке всі відвідують, але яке нікому не належить, – дуже 
важке завдання. Однак наявність норм необхідна для забезпечен-
ня максимального рівня свободи і зниження ризиків, пов’язаних 
із знаходженням у кіберпросторі. Враховуючи ту обставину, що 
технології розвиваються швидше, ніж норми, що регулюють їх за-
стосування, необхідно постійно знаходити шляхи вирішення нових 
задач, частіше пов’язаних із такими сферами, як захист даних, 
трансграничний доступ правоохоронних служб до даних і обмін ін-
формацією між державами-членами і приватними структурами. 

Питання правового регулювання інформаційного простору, 
захисту осіб у кіберпросторі, протидії злочинам, які скоюються 
з використанням можливостей кіберпростору тощо, є обговорю-
ваними як на універсальному, так і на регіональному міжнарод-
ному рівні. Зокрема, в рамках ООН вони знаходяться в центрі 
уваги головних органів організації, інституцій, спеціалізованих ор-
ганізацій, установ, форумів, які діють під егідою організації тощо.  
Ще �99� р. ООН опублікувала Керівництво з попередження зло-
чинності, пов’язаною із застосуванням комп’ютерів і боротьби  

� Семинар-практикум �: Укрепление мер реагирования систем предупреждения 
преступности и уголовного правосудия на появляющиеся формы преступности, 
такие как киберпреступность и незаконный оборот культурных ценностей, в 
том числе извлеченные уроки и международное сотрудничество A/CONF.���/�� 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.unodc.org/documents/
congress//Documentation/A-CONF.���-��_Workshop�/ACONF���_��_r_
V�500665.pdf
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з нею, в якій зазначалось, що “потенційна сфера охоплення 
комп’ютерної злочинності така ж широка, як і сфера охоплення 
міжнародних телекомунікаційних систем”. Хоча в Керівництві сло-
во “Iнтернет” згадується одноразово, а термін “кіберзлочинність” 
взагалі не використовується, висновки, які воно містить, є дале-
коглядними. Основну увагу приділено поняттю “комп’ютерний 
злочин”, формулюванню терміну “кіберзлочинність”�. 

Рішучість щодо прийняття заходів задля того, щоб усі могли 
користуватися благами нових технологій, особливо інформаційних 
і комунікаційних технологій, відповідно до рекомендацій, зазначе-
них у Декларації міністрів на сесії ЕКОСОР �000 р., було вислов-
лено Декларацією тисячоліття ООН �000 р. (ст. �0)�.

Суттєвий внесок у сферу регулювання IКТ, забезпечення без-
пеки її учасників тощо роблять головні органи ООН. Перш за все, 
необхідно акцентувати увагу на діяльності Генеральної Асамблеї, 
якою розглянуто широке коло питань, зокрема: створення пра-
вової основи для боротьби зі злочинним використанням інформа-
ційних технологій, створення глобальної культури кібербезпеки, 
досягнення у сфері інформатизації і телекомунікацій у контексті  
міжнародної безпеки, використання інформаційно-комунікацій-
них технологій з метою розвитку тощо (рез. 5�/70, 5�/�9, 55/�8, 
55/6�, 56/�9, 56/��� 57/5�, 57/�7�, 57/��9, 58/��6, 59/6�60/�5, 
6�/5�, 6�/�7, 6�/�7, 6�/�5, 65/��, 66/��, 67/�7, 68/���, 69/�8, 
69/�0� 70/��7).

У �000 р. Генеральна Асамблея прийняла резолюцію A/RES/55/6� 
з боротьби зі злочинним використанням інформаційних технологій, 
яка містить низку пропозицій, зокрема: створення на національ-
ному рівні умов, що не дають змоги сховатися особам, які злов-
живають інформаційними технологіями; розвиток співробітництва  
 
� UN Manual on the Prevention and Control of Computer-Related Crime (United 

Nations publication. Sales No. Е. 9�. IV.5). – Available at : www.uncjin.org /
Documents/EighthCongress.html

� Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций (принята резолю-
цией A/RES/55/� Генеральной Ассамблеи от 8 сентября �000 года [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
declarations/summitdecl.shtml

Т.Л. Сироїд
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правоохоронних органів у розслідуванні випадків транскордонного 
злочинного використання інформаційних технологій; обмін між дер-
жавами інформацією щодо проблем, з якими стикаються держави 
у боротьбі з цими злочинами; належна професійна підготовка спів-
робітників правоохоронних органів для боротьби зі злочинним зло-
вживанням інформаційними технологіями; спроможність правових 
систем щодо забезпечення конфіденційності, цілісності і доступ-
ності даних комп’ютерних систем від несанкціонованого втручан-
ня, і закріплення у національному законодавстві покарання за зло-
вживання, скоєні у злочинних цілях тощо�.

У �00� р. Генеральна Асамблея прийняла резолюцію  
A/RES/56/��� про боротьбу зі злочинним використанням інфор-
маційних технологій, у якій йдеться про існуючі міжнародно-пра-
вові підходи боротьби з кіберзлочинністю і висвітлюються різні 
рішення. Підкреслено значення міжнародних і регіональних між-
народних організацій з боротьби зі злочинністю у сфері високих 
технологій, акцентовано увагу на діяльності Ради Європи; вказано 
на необхідність розробки національного законодавства, політики і 
практики у справі боротьби зі злочинним використанням інформа-
ційних технологій і врахування міжнародного досвіду в цій сфері�. 

�00� рік ознаменовано також прийняттям резолюції Гене- 
ральної Асамблеї A/RES/57/��9, якою акцентовано увагу на до-
триманні культури кібербезпеки державними органами, іншими ор-
ганізаціями, індивідуальними користувачами, які розробляють ін-
формаційні системи і мережі, володіють і надають їх у користуван-
ня, керують ними, обслуговують і використовують їх (“учасники”). 
На означених осіб покладається зобов’язання щодо дотримання 
наступних взаємодоповнюючих елементів: a) поінформованість 
учасників про необхідність безпеки інформаційних систем і мереж 

� Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/55/6� «Борьба с преступным 
использованием информационных технологий» от �� января �00� г. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N00/56�/�9/PDF/N0056��9.pdf?OpenElement

� Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН Борьба с преступным использованием 
информационных технологий A/RES/56/��� от �� января �00� г. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N0�/�8�/06/PDF/N0��8�06.pdf?OpenElement
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і про те, що вони можуть зробити для підвищення безпеки; b) від-
повідальність за безпеку інформаційних систем і мереж відповідно 
з роллю кожного з них. Їх політика, практика, заходи і процеду-
ри повинні бути доступними для регулярного огляду й оцінки на 
предмет відповідності середовищу їх застосування; c) прийняття 
своєчасних і сумісних заходів щодо попередження інцидентів, які 
зачіпають безпеку, їх виявлення і реагування на них; d) врахуван-
ня законні інтереси інших і розуміти, що їх дії або бездіяльність 
можуть зашкодити іншим учасникам; e) забезпечення безпеки та-
ким чином, щоб це відповідало цінностям, які визнаються демо-
кратичними суспільством, включаючи свободу обміну думками 
та ідеями, вільний потік інформації, конфіденційність інформації 
і комунікації, належний захист інформації особистого характеру, 
відкритість і гласність; f) здійснення учасниками періодичної оцін-
ки ризику, яка: дозволяє виявляти загрози і фактори вразливості;  
має достатньо широку базу, щоб охопити такі ключові внутрішні  
і зовнішні фактори, як технологія, фізичні і людські фактори,  
застосовна методика і послуги третіх осіб, які відображаються 
на безпеці; дає можливість визначити допустимий ступінь ризи-
ку; допомагає обрати належні інструменти контролю, що дозво-
ляють регулювати ризик потенційної шкоди інформаційним систе-
мам і мережам з урахуванням характеру і значимості інформації, 
що захищається; g) розглядати безпеку в якості найважливішого 
елемента планування і проектування, експлуатації і використання 
інформаційних систем і мереж; h) прийняти комплексний підхід 
до управління забезпеченням безпеки, спираючись на динамічну  
оцінку ризику, яка охоплює всі рівні діяльності учасників й усі 
аспекти діяльності; i) піддавати питання безпеки інформаційних 
систем і мереж огляду і повторній оцінці, і вносити належні зміни 
у політику, практику, заходи забезпечення безпеки, враховуючи 
при цьому появу нових і зміну попередніх загроз і факторів враз-
ливості�.

� Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/57/��9 «Элементы для со-
здания глобальной культуры кибербезопасности» от �0 декабря �00� года 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/elements.shtml

Т.Л. Сироїд
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Питанню протидії злочинним зловживанням інформаційними 
технологіями приділено увагу в резолюції Генеральної Асамблеї 
A/RES/58/��0 (с. �)�. 

У Резолюції Генеральної Асамблеї A/RES/58/�99 акцентовано 
увагу на необхідності захисту інформаційних інфраструктур, зап-
ропоновано низку елементів для захисту найважливіших інформа-
ційних інфраструктур серед яких: наявність мереж для негайного 
попередження про фактори вразливості, загрозах і інцидентах у 
кібернетичному середовищі; підвищення ступеню поінформованос-
ті зацікавлених сторін із тим, щоб вони глибше розуміли характер 
і масштаби своїх найважливіших інформаційних інфраструктур і 
ту роль, яку кожна з них повинна відігравати у захисті цих інф-
раструктур; наявність адекватних матеріальних і процесуальних 
законів і кваліфікованого персоналу для того, щоб держави мали  
змогу розслідувати спроби порушення захисту найважливіших  
інформаційних структур і притягнути до відповідальності причет-
них осіб; створення і забезпечення функціонування систем комуні-
кації і кризової ситуації та перевірка їх функціонування для забез-
печення їх надійної і стабільної роботи у надзвичайних ситуаціях; 
співпраця країн із метою відстеження спроб зламу найважливіших 
інформаційних структур тощо�. 

У своїй резолюції A/RES/6�/�95 Генеральна Асамблея звер-
нула увагу на кіберзлочинність як на одне з нових політичних пи-
тань у сфері попередження злочинності і кримінального правосуд-
дя і запропонувала Управлінню ООН із наркотиків і злочинності  
 
 

� Резолюция Генеральной Ассамблеей A/RES/58/��0 «Укрепление Программы 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия, в особенности ее потенциала в сфере технического со-
трудничества» от �� декабря �00� года [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N0�/50�/00/PDF/N0�50�00.
pdf?OpenElement

� Резолюция Генеральной Ассамблеей A/RES/58/�99 «Создание глобальной куль-
туры кибербезопасности и защита важнейших информационных инфраструктур» 
от �0 января �00� г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://documents-
ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N0�/506/5�/PDF/N0�5065�.pdf?OpenElement
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(ЮНОДК) дослідити в рамках свого мандату шляхи і засоби його 
вирішення�. 

Питання регулювання інформаційного простору, створення ін-
формаційного суспільства було винесено на обговорення Всесвіт-
ньої зустрічі на вищому рівні з питань інформаційного суспільства 
(Женева �00� – Туніс �005 рр.), яка мала за мету “побудову орієн-
тованого на інтереси людей, відкритого для всіх і направленого на 
розвиток інформаційного суспільства, в якому кожен зміг би ство-
рювати інформацію і знання, мати до них доступ, користуватися й 
обмінюватися ними з тим, щоб давати окремим особам, громадам 
і народам можливість у повній мірі реалізовувати свій потенціал, 
сприяючи своєму сталому розвитку і підвищуючи якість свого  
життя”�. За результатами женевського етапу Всесвітньої зуст-
річі на вищому рівні �� грудня �00� р. було прийнято Деклара-
цію принципів “Побудова інформаційного суспільства – глобаль-
на задача у новому тисячолітті”, якою було закладено фундамент  
інформаційного співтовариства, що зароджується�. У рамках цього 
ж етапу було прийнято План дій, що являє собою еволюціонуючу 
основу, яка забезпечує просунення до інформаційного суспільства 
на національному, регіональному і міжнародному рівнях”. Ним 
встановлено обмежені часовими рамками цілі, досягнення яких 
сприятиме втіленню в реальність концепції відкритого для всіх і 
справедливого інформаційного суспільства�.

� Укрепление Программы Организации Объединенных Наций в области предуп-
реждения преступности и уголовного правосудия, в особенности ее потенциала 
в сфере технического сотрудничества A/RES/6�/�95 [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа : http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/�8�/5�/
PDF/N08�8�5�.pdf?OpenElement

� Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества. 
Материалы офиц. сайта [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.
un.org/ru/events/pastevents/wsis.shtml

� Декларация принципов Построение информационного общества – глобальная 
задача в новом тысячелетии. Документ WSIS-0�/GENEVA/DOC/�-R от �� де- 
кабря �00� года [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.un.org/
ru/events/pastevents/pdf/dec_wsis.pdf

� План действий. Док. WSIS-0�/GENEVA/DOC/5-R от �� декабря �00� года 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.un.org/ru/events/
pastevents/pdf/plan_wsis.pdf

Т.Л. Сироїд
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Туніський етап Всесвітньої зустрічі на вищому рівні �005 р. 
ознаменовано прийняттям Туніської програми для інформаційного 
суспільства, якою констатовано перехід від принципів до дій з ура-
хуванням Женевського плану дій, зосереджено увагу на фінансо-
вих механізмах для подолання “цифрового розриву”, на управлінні 
користуванням Iнтернету і пов’язаних із цим питань, виконанні 
рішень, прийнятих у Женеві і Тунісі�.

Для координації виконання рішень Всесвітньої зустрічі на ви-
щому рівні, Координаційною радою керівників системи ООН було 
засновано Групу з питань інформаційного суспільства (�006 р.) 
у якості міжустановчого механізму. У своєму плані роботи на  
�0��–�0�5 рр. вона постановила зосередити свою діяльність на 
координації пропаганди IКТ у повістці дня у галузі розвитку на 
період після �0�5 р. (п. ��).�

Резолюцією 65/��0 Генеральна Асамблея просила Комісію з 
попередження злочинності і кримінального правосуддя створити 
міжурядову групу експертів відкритого складу, відповідно до п. ��  
Салвадорської декларації про комплексні заходи для відповіді на 
глобальні виклики: системи попередження злочинності і кримі-
нального правосуддя та їх розвиток у світі, який змінюється, 
для проведення всебічного дослідження проблеми кіберзлочин-
ності і відповідних заходів з боку держав-членів, міжнародного 
співтовариства і приватного сектора, включаючи обмін інформа-
цією про національне законодавство, передовий досвід, технічну 
допомогу і міжнародну співпрацю, з метою вивчення можливих 
шляхів укріплення існуючих і вироблення нових пропозицій сто-
совно національних і міжнародних правових або інших заходів  
 

� Тунисская программа для информационного общества. Документ WSIS-05/TUNIS/
DOC/6(Rev.�)-R от �5 ноября �005 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  
http://www.un.org/ru/events/pastevents/pdf/agenda_wsis.pdf

� Доклад Генерального секретаря А/70/6�- Е/�0�5/�0 «Прогресс, достигнутый 
в осуществлении решений и последующей деятельности по итогам Всемирной 
встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества на ре-
гиональном и международном уровнях» от �5 февраля �0�5 г. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/a70d6�_ 
ru.pdf
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протидії кіберзлочинності (п. 9)�. Перша сесія міжурядової гру-
пи експертів відбулася �0�� р. у Відні, нею було розглянуто і 
затверджено коло питань і методологію проведення досліджен-
ня. До питань розгляду в рамках всебічного дослідження про-
блем кіберзлочинності віднесено: питання кіберзлочинності, пра-
вові заходи протидії кіберзлочинності, попередження злочинів, 
можливості кримінального правосуддя, інші заходи протидії кі-
берзлочинності, діяльність міжнародних організації у цій сфері і 
технічна допомога. Слід вказати, що задля належного виконання 
поставлених перед нею задач, міжурядова група експертів плід-
но співпрацює з Управлінням ООН з наркотиків і злочинності.  
Результати діяльності групи експертів викладаються у її доповідях 
(напр., UNODC/CCPCJ/EG.�/�0��/�). 

�5 січня �0�5 р. Генеральна Асамблея прийняла резолюцію  
A/RES/69/�0� про використання інформаційно-комунікаційних тех-
нологій з метою розвитку, у якій підкреслено позитивну динаміку 
у підвищенні технічної і фінансової доступності IКТ, зокрема, неук-
лінне розширення доступу до мережі Iнтернет, швидке розповсюд-
ження мобільного телефонного зв’язку і підвищення нових послуг 
і додатків, однак при цьому висловила занепокоєння з приводу 
великого розриву між розвинутими державами і державами, що 
розвиваються, щодо охоплення широкосмуговим зв’язком, гендер-
ними відмінностями у доступі до IКТ і проблемами, які створюють 
для інвестиційної діяльності несприятливі економічні умови �.

Резолюцією A/RES/70/��7 �0�5 р. Генеральна Асамблея ООН 
закликала держави-члени сприяти розгляду на багатосторонньому  
рівні існуючих і потенційних загроз у сфері інформаційної безпеки, 
а також можливих стратегій, що виникають у цій сфері, виходячи 
з необхідності зберегти вільний потік інформації; продовжувати  
 
� Резолюция A/RES/65/��0, принятая Генеральной Ассамблеей �� декабря �0�0 

года [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://documents-dds-ny.un.org/
doc/UNDOC/GEN/N�0/5�6/�6/PDF/N�05�6�6.pdf?OpenElement

� Резолюция Генеральной Ассамблеи A/RES/69/�0� «Использование информа-
ционно-коммуникационных технологий в целях развития» от �5 января �05 г. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://documents-dds-ny.un.org/doc/
UNDOC/GEN/N��/7��/�5/PDF/N��7���5.pdf?OpenElement
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вивчення відповідних міжнародних концепцій, які були б направ-
лені на укріплення безпеки глобальних інформаційних і телеко-
мунікаційних систем�.

Питання IКТ також стоять на повістці дня Економічної і Со-
ціальної Ради ООН (далі – ЕКОСОР), зокрема, у �00� р. Рада 
прийняла резолюцію про міжнародну співпрацю у справі попе-
редження, розслідування, судового переслідування і покарання за 
злочини, пов’язані з шахрайством, злочинним неправомірним вико-
ристанням і фальсифікацією особистих даних �00�/�6�. У цьому 
ж році Рада прийняла резолюцію �00�/�� про законну торгівлю 
лікарськими засобами через мережу Iнтернет, яка безпосеред-
ньо зачіпає таке явище, як комп’ютерні злочини�. У �007 році  
Радою було прийнято резолюцію про міжнародне співробітництво 
у справі попередження, розслідування, судового переслідування і 
покарання економічного шахрайства і злочинів, пов’язаних зі вста-
новленням ідентичності �007/�0�. 

У своїй резолюції �009/�� ЕКОСОР просила ЮНОДК у кон-
сультації з державами-членами з урахуванням внеску відповідних 
міжурядових організацій й у відповідності з правилами і процеду-
рами Ради, експертів з наукових закладів, неурядових організа-
цій і приватного сектора, збирати, розробляти, розповсюджувати  
 

� Резолюция Генеральной Ассамблеи A/RES/70/��7 «Достижения в сфере  
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопас-
ности» от �� декабря �0�5 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N�5/�57/60/PDF/N�5�5760.
pdf?OpenElement.

� ECOSOC Resolution �00�/�6 «International cooperation in the prevention, 
investigation, prosecution and punishment of fraud, the criminal misuse and 
falsification of identity and related crimes». – Available at : https://www.un.org/
ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/documents/�00�/resolution-�00�-�6.pdf

� ECOSOC Resolution �00�/�� «Sale of internationally controlled licit drugs to 
individuals via the Internet». – Available at : https://www.un.org/ecosoc/sites/
www.un.org.ecosoc/files/documents/�00�/resolution-�00�-��.pdf

� ECOSOC Resolution �007/�0 «International cooperation in the prevention, 
investigation, prosecution and punishment of economic fraud and identityrelated 
crime». – Available at : https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/
documents/�007/resolution-�007-�0.pdf
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навчальні матеріали щодо різних аспектів злочинів із вико-
ристанням особистих даних. Крім того, Рада просила Управління 
продовжити, консультуючись із Комісією ООН з права міжнарод-
ної торгівлі, свої зусилля у сприянні виробленню загального ро-
зуміння й обміну думками між суб’єктами публічного і приват-
ного секторів із питань, пов’язаних з економічним шахрайством 
і злочинами з використанням особистих даних, із метою сприян-
ня співробітництва між різними зацікавленими сторонами з обох  
секторів�. 

У �0�� р. ЕКОСОР мала можливість привернути увагу до 
ролі науки, техніки й інновацій, а також потенціалу культури – й 
відповідної національної і міжнародної політики – задля забезпе-
чення стійкого розвитку і досягнення Цілей розвитку тисячоліття.  
У цьому напрямі ЕКОСОР ефективно використовує функцію ко-
ординаційного органу, забезпечуючи приділення уваги питан-
ням, що стосуються науки і техніки, а також інновацій, пріо-
ритетної уваги в рамках національних і міжнародних повісток  
дня�.

 �7 серпня �0�� р. ЕКОСОР прийняла резолюцію �0��/�7, в 
якій дала оцінку прогресу у виконанні рішень Всесвітньої зустрічі 
на вищому рівні з питань інформаційного суспільства і здійснен-
ня подальшої діяльності. Вона підкреслила незмінний прогрес у  
доступі до інформаційно-комунікаційних технологій та їх застосу-
вання з метою розвитку, але при цьому вказала на їх неоднако-
ву наявність і якість; зазначила появу нових технологій і послуг 
і зміну у моделях ведення бізнесу, пов’язаних із переходом на 
зв’язок із використанням мобільних пристроїв; настійливо закли-
кала установи ООН включити рекомендації Всесвітньої зустрічі до  

� Резолюция �009/�� Экономического и Социального Совета ООН «Международное 
сотрудничество в деле предупреждения и расследования случаев экономическо-
го мошенничества и преступлений с использованием личных данных, а также 
преследования и наказания за такие деяния» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://www.un.org/ru/ecosoc/docs/�009/r�009-��.pdf

� ЭКОСОС «Наука, техника и инновации, а также потенциал культуры в целях 
устойчивого развития и достижения ЦРТ». Материалы офиц. сайта [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : https://www.un.org/ecosoc/ru/content/science-
technology-and-innovation-sti-and-culture-sustainable-development-and-mdgs
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Рамочної програми ООН із надання допомоги з метою розвитку 
(п. ��)�.

Спеціалізована установа ООН Міжнародний союз електро-
зв’язку (далі – МСЕ) відіграє провідну роль у галузі стандарти-
зації і розвитку електрозв’язку, а також у питаннях кіберзлочин-
ності. Для прийняття конкретних заходів, спрямованих на обме-
ження комп’ютерних загроз, МСЕ розробив Глобальну програму 
кібербезпеки, яка забезпечує рамки для координації зусиль щодо 
задоволення юридичних, технічних, організаційних і навчальних 
потреб у всьому світі. Програма визначила основні принципи, 
цілі та стратегії розробки моделей законодавства у сфері бороть-
би з кіберзлочинністю та базується на п’яти стратегічних при-
нципах, а саме: �) правові заходи; �) технічні та процедурні захо-
ди; �) організаційні структури; �) створення потенціалу; 5) між-
народне співробітництво. Щоб отримати допомогу в розробці 
стратегічних пропозицій для держав-членів, Генеральний секретар 
МСЕ звернувся до Групи експертів високого рівня (HLEG), які 
займаються розробкою стратегій в усіх п’яти напрямах роботи.  
Згідно цілей програми, вона передбачає залучення до роботи яко-
мога більшої кількості експертів із різних країн світу, а також 
використання передових технічних засобів для спостереження, ре-
агування та оповіщення про інциденти, пов’язані з порушенням  
кібербезпеки�.

Нагальною проблемою сучасності є захист неповнолітніх. 
Особливе значення мають заходи боротьби зі злочинами стосов-
но дітей, які скоюються в Iнтернеті. У багатьох державах непов-
ноцінність і несумісність законодавства у цій сфері залишаються 
головною перепоною для успішного міжнародного переслідування  
 

� Доклад Генерального секретаря А/70/6�- Е/�0�5/�0 «Прогресс, достиг-
нутый в осуществлении решений и последующей деятельности по итогам 
Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества  
на региональном и международном уровнях» от �5 февраля �0�5 г. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/a70d6�_
ru.pdf

� Глобальная программа кибербезопасности (ГПК) МСЭ р. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа : www.ifap.ru/pr/�008/080908aa.pdf
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осіб, які скоюють ці злочини. Під егідою МСЕ у �009 р. було  
розроблено Керівні вказівки для дітей щодо захисту дитини в он-
лайновому середовищі�; Керівні вказівки для батьків, опікунів і 
вчителів щодо захисту дітей в онлайновому середовищі�; Керівні 
вказівки для галузі стосовно захисту дітей в онлайновому середо-
вищі�; Керівні вказівки для директивних органів стосовно захис-
ту дитини в онлайновому середовищі�. Означені керівні вказівки 
мають за мету створення основи для безпечного і надійного кі-
берпростору не тільки для дітей, які живуть сьогодні, але й для  
прийдешніх поколінь.

Значну увагу МСЕ приділяє проблемі забезпечення кібербез-
пеки в країнах, що розвиваються. Зокрема, �009 р. було запропо-
новано проект документа під назвою “Розуміння кіберзлочинності: 
керівництво для держав, які розвиваються” (далі – Керівництво). 
Документ має за мету сприяння державам у розумінні законодав-
чих аспектів кіберзлочинності і надання допомоги в гармонізації 
законодавчих основ. Керівництво містить огляд явища кіберзло-
чинності, включаючи характеристику широко розповсюджених 
протиправних діянь у сфері кіберзлочинності (хакерство, неза-
конний перехват тощо); містить огляд задач, пов’язаних із розслі-
дуванням і покаранням за кіберзлочини; огляд діяльності міжна-
родних міждержавних організацій універсального і регіонального 
характеру у сфері боротьби з кіберзлочинністю; аналіз різних за-
конодавчих підходів, пов’язаних із матеріальним (кримінальним),  
 

� Руководящие указания для защиты ребенка в онлайновой среде [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : http://www.un.org/ru/ecosoc/itu/guidelines_for_children.
pdf

� Руководящие указания для родителей, опекунов и учителей по защите ребенка в 
онлайновой среде [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.un.org/
ru/ecosoc/itu/guidelines_for_educators.pdf.

� Руководящие указания для отрясли по защите ребенка в онлайновой среде 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.un.org/ru/ecosoc/itu/
guidelines_for_industry.pdf

� Руководящие указания для директивных органов по защите ребенка в онлайновой 
среде [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.un.org/ru/ecosoc/
itu/guidelines_for_policymakers.pdf
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процесуальним правом, міжнародним співробітництвом і відпові-
дальністю постачальників послуг Iнтернету�. 

Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і куль-
тури (ЮНЕСКО) у своїй діяльності акцентує увагу на стратегіч-
ному використанні IКТ з метою прискорення набуття нових знань 
і надання сучасних послуг, які розширюють життєві горизонти�. 
ЮНЕСКО втілює в життя концепцію обізнаного (поінформова-
ного) суспільства, яка заснована на принципах свободи слова, 
розширення доступу до інформації, знанням, сприяння культур-
ній різноманітності, рівного доступу до якісної совіти. Ця концеп-
ція визнана одним із ключових напрямків на шляху досягнення  
цілей розвитку тисячоліття. Запроваджена під егідою ЮНЕСКО 
Міжнародна програма розвитку комунікацій (МПРК) відіграє у цій 
галузі ключову роль, оскільки її діяльність направлена на посилен-
ня інформаційних обмінів на основі вільного доступу до інформації. 
Зокрема МПРК сприяє укріпленню потенціалу засобів комунікації 
в державах, що розвиваються, на основі новаторських проектів 
та інших інновацій, які дозволяють найбільш ефективно реалізо-
вувати національні потенціали. Головні орієнтири у цій діяльності 
– свобода висловлення думок і забезпечення плюралізму засобів 
масової інформації.

Уся діяльність ЮНЕСКО в галузі комунікації та інформації 
покликана скоротити існуючий сьогодні цифровий розрив між роз-
винутими державами і державами, що розвиваються. Задля ре-
алізації цієї мети Організація робить акцент на людський фактор: 
культурне і мовне розмаїття інформації, доступ до неї та вико-
ристання суспільством.

МПРК надає державам, що розвиваються і державам із пе-
рехідною економікою сприяння у розвитку кадрового і технічного  
 
� Понимание киберпреступности: Руководство для развивающихся стран 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/oth/
0�/0B/D0�0B000007��0�PDFR.pdf

� ЮНЕСКО. Информационно-коммуникационные технологии в борьбе с нищетой. 
Материалы офиц. сайта [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.
unesco.org/new/ru/media-services/single-view/news/harnessing_icts_to_alleviate_
poverty/

III. Проблеми мiжнародного гуманiтарного та мiжнародного кримiнального права



509

потенціалу незалежних і плюралістичних ЗМI. МПРК допомагає 
фінансувати низку проектів (від навчальних курсів до модернізації 
інформаційних агентств і радіостанцій та підтримки громадських 
ЗМI); стоїть на сторожі свободи преси і публічно засуджує злісні 
порушення цієї свободи, такі як вбивства і фізична розправа над 
співробітниками ЗМI�.

Конференція ООН з торгівлі і розвитку (далі – ЮНКТАД), яв-
ляючись координаційним центром з проблем розвитку і суміжних 
питань торгівлі, фінансів, технологій, інвестицій і стійкого розвит-
ку, переймається питаннями інформаційної економіки, електронної 
торгівлі, що суттєво впливає на глобальну економіку, виробничі 
системи, соціальну інтеграцію і сприяння економічному зросту і 
стійкому розвитку. Центром уваги ЮНКТАД у цьому напрямку 
є питання удосконалення правової основи співпраці, захист спо-
живачів у мережевому середовищі, захист даних і кіберзлочин-
ність, посилення співпраці, сприяння обміну передовим досвідом 
розвитку регіонального законодавства тощо. Вона є платформою 
дискусій та обміну досвідом у питаннях, пов’язаних із кіберза-
конодавством, крім того, вона працює в тісному контакті з ін-
шими міжнародними організаціями в галузі електронної торгів-
лі та інформаційно-комунікаційній технології в інтересах захисту.  
Починаючи з �000 р., на засіданнях ЮНКТАД заслуховуються 
етапні доповіді експертів (наприклад, Доповідь про електронну 
торгівлю �000 р., Доповідь про інформаційну економіку �0�5 р.; 
Доповідь про кіберзаконодавство і регулювання з метою укріп-
лення електронної торгівлі, включаючи тематичні дослідження і 
зроблені висновки �0�5 р.). 

Управління ООН із наркотиків і злочинності (далі – ЮНОДК) 
– підрозділ ООН, який займається боротьбою з незаконним обо-
ротом наркотичних засобів, зброєю, організованою злочинністю, 
торгівлею людьми і міжнародним тероризмом, переймається й пи-
таннями IКТ, використання яких полегшує скоєння вказаних зло-
чинів. У �0�� р. Управлінням представлено широкомасштабний  
 
� ЮНЕСКО Коммуникация и информация [Электронный ресурс]. – Режим  

доступа : http://www.unesco.org/new/ru/communication-and-information

Т.Л. Сироїд
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проект “Всебічне дослідження проблеми кіберзлочинності”, в  
якому проаналізовано еволюцію підключення до глобальної ме-
режі, приділено увагу визначенню поняття “кіберзлочинність”, 
ознакам сучасної кіберзлочинності; представлено глобальну кар-
тину кіберзлочинності; охарактеризовано законодавство в галузі 
кіберзлочинності; досліджено криміналізацію; акцентовано увагу 
на діяльності правоохоронних органів і проведенні розслідувань; 
на електронних доказах і заходах у галузі кримінального правосуд-
дя; приділено увагу міжнародному співробітництву і попереджен-
ню кіберзлочинності�. У �0�� р. Управління розробило “Базовий 
посібник щодо виявлення і розслідування відмивання злочинних 
доходів, скоєного за допомогою віртуальних валют”, метою якого 
є надання слідчим і прокурорам практичної інформації щодо ви-
явлення, розслідування, кримінального переслідування відмивання 
грошей, скоєного за допомогою віртуальних валют, а також щодо 
арешту таких валют�.

Протидія зловживанням у сфері високих інформаційних тех-
нологій є невід’ємною складовою діяльності міжнародних фо-
румів та інституцій з боротьби зі злочинністю. Зокрема, в рам-
ках Восьмого Конгресу з попередження злочинності і поведінки  
з правопорушниками (Гавана, Куба, �7 серпня – 7 вересня �990 р.)  
було прийнято резолюцію стосовно законодавства у сфері злочинів 
із використанням комп’ютера�.

� Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступнос-
ти. Всестороннее исследование проблемы киберпреступности Проект, февраль 
�0�� года. – Организация Объединенных Наций. – Нью-Йорк, �0�� год. – �60 
с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.unodc.org/documents/
organized-crime/cybercrime/Cybercrime_Study_Russian.pdf

� UNODC Базовое пособие по выявлению и расследованию отмывания преступ-
ных доходов, совершенного посредством виртуальных валют, �0�� г. – �6� c. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.imolin.org/pdf/UNODC_
VirtualCurrencies_final_RU_Print.pdf

� Восьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа : https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/
NR0/570/�6/IMG/NR0570�6.pdf?OpenElement
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На Одинадцятому конгресі ООН (Бангкок, Таїланд, �005 р.) 
було прийнято Бангкокську декларацію, якою держави-члени виз-
нали важливий внесок ООН у проведенні регіональних та інших 
міжнародних форумів з боротьби з кіберзлочинністю; підтверди-
ли основоположну значимість виконання діючих актів і подальшої 
розробки національних заходів боротьби з кіберзлочинністю; віта-
ли зусилля, направлені на активізацію і розширення співробітниц-
тва в галузі попередження і розслідування злочинів, пов’язаних із 
використанням високих технологій і комп’ютерів. У цій Декларації 
Комісії з попередження злочинності і кримінального правосуддя 
було запропоновано вивчити можливість подальшого надання до-
помоги в боротьбі з кіберзлочинністю під егідою ООН й у парт-
нерстві з іншими організаціями, які займаються аналогічними пи-
таннями (п. 8)�.

На своїй вісімнадцятій сесії �009 р. Комісія з попередження 
злочинності і кримінального правосуддя провела тематичне обго-
ворення з питання економічного шахрайства і злочинів із вико-
ристанням особистих даних. Мета цього тематичного обговорення 
полягала у тому, щоб скористатися досвідом різних зацікавлених 
сторін у різних галузях, узагальнити існуючі види передової прак-
тики і накопичення досвіду, а також виявити прогалини і скласти 
точне і повне уявлення про проблему злочинності з використан-
ням особистих даних і пов’язаних із нею видів шахрайських дій 
(E/CN.�5/�009/�5).

Питання кіберзлочинності підіймались і на Дванадцятому кон-
гресі ООН із попередження злочинності і кримінального правосуд-
дя (Сальвадор, Бразилія, ��–�9 квітня �0�0 р.), в рамках якого  
було прийнято Робочий документ про останні тенденції у вико-
ристанні науково-технічних досягнень правопорушниками і компе-
тентними органами, які ведуть боротьбу зі злочинністю, у тому  
 
� Бангкокская декларация «Взаимодействие и ответные меры: стратегические сою-

зы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия» Принята на 
��-м Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
(Бангкок, Таиланд, �8-�5 апреля �005 г.) [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/bangkok_declaration.
shtml

Т.Л. Сироїд
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числі стосовно кіберзлочинності (A/CONF.���/9), який містить 
низку рекомендацій, зокрема: �) здійснення професійної підготов-
ки співробітників усіх відповідних органів, враховуючи складний  
характер даної проблеми і невпинного технічного прогресу;  
�) приділення уваги заповненню прогалин у діючому законодавстві 
і забезпечення непротиріччя, послідовності і сумісності законодав-
чих положень для того, щоб злочинці не мали змоги сховатися,  
а також із метою подальшого розвитку міжнародної співпраці;  
�) розглянути питання про розробку універсальної конвенції проти  
кіберзлочинності; �) до завдань ЮНОДК віднести: надання допо-
моги державам-членам у прийнятті законодавства, що дозволяє 
ефективно розслідувати комп’ютерні злочини і притягувати до 
відповідальності винних осіб; розширення прикладних і технічних 
знань суддів, прокурорів і співробітників правоохоронних органів 
у питаннях, пов’язаних із кіберзлочинністю, шляхом їхньої про-
фесійної підготовки, адаптації/розробки тематичних навчальних 
посібників із розслідування комп’ютерних злочинів і судового пе-
реслідування за них тощо; навчання посадових осіб правоохорон-
них органів ефективному використанню механізмів міжнародного 
співробітництва з метою протидії кіберзлочинності; підвищення 
обізнаності громадянського суспільства і спонукання керівників 
до об’єднання зусиль щодо профілактики і попередження кібер-
злочинності; а також виявлення і розповсюдження позитивного 
досвіду і розвиток державних, приватних партнерських ініціа-
тив із метою попередження кіберзлочинності і боротьби з нею  
(п.п. �5-�6, �8)�.

У матеріалах Тринадцятого конгресу ООН із попереджен-
ня злочинності і кримінального правосуддя (Доха, ��–�9 квітня 
�0�5 р.) акцентовано увагу на використанні злочинними угрупо-
ваннями сервісного характеру ринку кіберзлочинності для скоєн-
ня більш витончених видів злочинів, зокрема: незаконний обіг  

� Двенадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию (Сальвадор, Бразилия, ��-�9 апреля  
�0�0 г.) A/CONF.���/� [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://
www.unodc.org/documents/crime-congress/��th-Crime-Congress/Documents/A_
CONF.���_�_-_Agenda/V�0500��r.pdf
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культурних цінностей (A/CONF.���/��)�, жорстке поводження  
з дітьми та їх незаконна експлуатація, торгівля видами дикої  
фауни і флори, торгівля даними банківських кредитних карток 
тощо (A/CONF.���/8)�; розроблено низку рекомендації, направле-
них на попередження, виявлення і припинення злочинних діянь і 
підвищення рівня співпраці у цій сфері. 

Протидія комп’ютерній злочинності є невід’ємною складовою 
Iнтерполу, однією з функцій якого є збір, обробка й аналіз інфор-
мації, яка поступає з мережі Iнтернет із метою надання допомоги 
у виявленні протиправних діянь, скоєння яких полегшується за-
вдяки Iнтернету. 

Крім того, Цільовою групою по здійсненню контртерористич-
них операцій створено Робочу групу по боротьбі з використан-
ням Iнтернету в терористичних цілях. До завдань якої віднесено: 
виявлення і об’єднання зусиль зацікавлених сторін і партнерів з 
метою обміну інформацією, а також визначення можливих шляхів 
протидії цій загрозі на національному, регіональному і глобально-
му рівнях і вивчення питання щодо ролі ООН у координації дій 
держав-членів.

Суттєвий внесок у розвиток міжнародно-правового регулюван-
ня використання і забезпечення безпеки в сфері високих технологій 
зроблено на міжнародному регіональному рівні. Так, питання щодо 
комп’ютерних злочинів знаходиться в центрі уваги Ради Європи, 
починаючи з �976 р., зокрема: воно виносилося на обговорення 
конференцій з аспектів економічних злочинів; Комітетом міністрів 
було прийнято рекомендації щодо визнання міжнародного харак-

� Семинар-практикум �: Укрепление мер реагирования систем предупреждения 
преступности и уголовного правосудия на появляющиеся формы преступности, 
такие как киберпреступность и незаконный оборот культурных ценностей, в 
том числе извлеченные уроки и международное сотрудничество A/CONF.���/�� 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.unodc.org/documents/
congress//Documentation/A-CONF.���-��_Workshop�/ACONF���_��_r_
V�500665.pdf

� Всеобъемлющие и сбалансированные подходы в целях предупреждения но-
вых и появляющихся форм транснациональной преступности и надлежащего 
реагирования на них A/CONF.���/8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  
http://www.unodc.org/documents/congress//Documentation/A-CONF.���-8/
ACONF���_8_r_V�5005�0.pdf

Т.Л. Сироїд
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теру комп’ютерної злочинності (R(89)9), щодо вивчення проблем, 
які виникають із транснаціональними комп’ютерними злочинами 
(R(95)��); створено Комітет експертів для обговорення правових 
аспектів комп’ютерних злочинів (�985 р.); створено Комітет по  
боротьбі з кіберзлочинністю (�996 р.). 

У �98� р. у рамках Ради Європи укладено Конвенцію про за-
хист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних 
даних, метою якої є забезпечення на території кожної Сторони  
для кожної особи, незалежно від її громадянства або місця прожи-
вання, дотримання прав і основоположних свобод, зокрема, права  
на недоторканість приватного життя, у зв’язку з автоматизо-
ваною обробкою персональних даних, що її стосуються (ст. �).  
Сфера застосування – це файли персональних даних для автома-
тизованої обробки й автоматизована обробка персональних даних 
у державному та приватному секторах (ст. �). Конвенція містить 
положення щодо якості персональних даних, безпеки, гарантій; 
надання взаємної допомоги; передбачає створення Консультатив-
ного комітету з метою нагляду за дотриманням положень Конвен-
ції�. У �00� р. було прийнято Додатковий протокол до Конвен-
ції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою пер-
сональних даних щодо органів нагляду татранскордонних потоків  
даних�.

У �00� р. було прийнято Конвенцію про кіберзлочинність, яка 
містить норми матеріального кримінального права щодо видів пра-
вопорушень, які охоплюються цим договором серед яких: неза-
конний доступ, нелегальне перехоплення, підробка, пов’язана з 
комп’ютером, шахрайство, пов’язане з комп’ютером, правопору-
шення, пов’язані зі змістом, правопорушення, пов’язані з пору-
шенням авторських та суміжних прав тощо; норми кримінально- 
 
� Конвенція про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних 

даних від �8 січня �98� р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
zakon�.rada.gov.ua/laws/show/99�_��6

� Додатковий протокол до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою 
обробкою персональних даних щодо органів нагляду та транскордонних потоків 
даних від 8 листопада �00� р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
uazakon.com/documents/date_6t/pg_gcwaww.htm
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процесуального права щодо проведення процедури розслідування  
та переслідування; положення щодо міжнародного співробітниц-
тва, які регламентують процедуру екстрадиції, надання взаємної 
правової допомоги. З метою покращення співпраці, Конвенцією 
передбачено створення сторонами на національному рівні органу 
для здійснення контактів цілодобово з метою надання негайної 
допомоги для розслідування або переслідування стосовно кримі-
нальних правопорушень, пов’язаних із комп’ютерними системами  
і даними, або з метою збирання доказів у електронній формі, що 
стосуються кримінального правопорушення. Така допомога вклю-
чає сприяння або, якщо це дозволяється її внутрішньодержавним 
законодавством і практикою, пряме: a) надання технічних порад; 
b) збереження даних відповідно до статей �9 (Термінове збережен-
ня комп’ютерних даних, які зберігаються) і �0 (Термінове розкрит-
тя збережених даних про рух інформації); та c) збирання доказів, 
надання юридичної інформації і встановлення місцезнаходження 
підозрюваних (ст. �5)�. Конвенція відкрита для підписання для 
держав, які не є членами Ради Європи, і слугує основою для роз-
витку міжнародної співпраці у цій галузі. У �00� р. було прийнято 
Додатковий протокол до Конвенції, направлений на боротьбу з 
розповсюдженням через комп’ютерні мережі інформації расистсь- 
кого і ксенофобського характеру, які скоюються за допомогою  
інформаційних систем�. 

Європейським Союзом також докладено зусиль по узгоджен-
ню законодавства щодо кіберзлочинності, яке діє на території  
держав-членів організації. Задля цього були прийняті наступні 
акти: директива �000/��/ЄС Європейського парламенту і Ради  
ЄС про деякі юридичні аспекти послуг інформаційного співтова- 
риства, зокрема електронної торгівлі, на ринку Iнтернет; рамочне  
 

� Конвенция о киберпреступности [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://
conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/�85.htm

� Дополнительный протокол к Конвенции о киберпреступности относительно  
криминализации деяний расистского и ксенофобского характера, совершаемых 
при помощи информационных систем [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  
http://conventions.coe.int/Treaty/RUS/Treaties/Html/�89.htm

Т.Л. Сироїд
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рішення �000/��/JHA Ради ЄС про боротьбу з шахрайством  
і фальсифікацією безготівкових платіжних засобів; директива 
�00�/58/EC Європейського парламенту і Ради ЄС про обробку  
персональних даних і захист приватного життя у сфері електрон- 
них комунікацій; директива �006/��/EC Європейського парламенту і 
Ради ЄС про збереження зібраних або оброблених даних у зв’язку 
з наданням суспільно доступних послуг електронного зв’язку або 
використанням мереж зв’язку загального користування; кінцева 
пропозиція COM(�0�0) 5�7 щодо директиви Європейського парла-
менту і Ради ЄС про атаки на інформаційні системи, що відміняє 
рамочне рішення �005/���/JHA Ради ЄС; директива �0��/9�/EU  
Європейського парламенту і Ради ЄС по боротьбі з сексуаль-
ною експлуатацією дітей і дитячою порнографією, що відміняє  
Рамочне рішення �00�/68/ JHA Ради ЄС; директива �0��/�0/EU 
Європейського парламенту і Ради ЄС про атаки на інформаційні 
системи. 

Держави-члени Співдружності Незалежних Держав (далі –  
СНД) у рамках Бішкексько-Московської конференції з інфор-
маційного суспільства, яка проходила в два етапи (Бухарест,  
7–9 листопада �00� р. і Москва, ��-�� жовтня �00� р. ), приділи-
ли увагу інформаційному суспільству. Конференція заклала підва- 
лини процесу обговорення проблем і перспектив у формуванні ін-
формаційного суспільства в регіоні СНД і Туреччині. У рамках 
першого (Бішкекського) етапу конференції було обговорено ши-
рокий спектр питань з інформаційного суспільства за наступни-
ми напрямами: людина та інформаційне суспільство; розвиток ін-
фраструктури інформаційного суспільства; готовність до інформа-
ційного суспільства. Конференція розглянула основні проблеми 
створення інформаційного суспільства; нові регіональні ініціати-
ви, здійснила оцінку існуючих проблем і запропонувала шляхи їх  
вирішення. 

У рамках другого (Московського) етапу були проведені пле-
нарні засідання і засідання у секціях, зокрема: електронні послуги 
інформаційного суспільства, роль держави і громадських організа-
цій у розвитку і забезпеченні доступу до інформаційних і комуні-
каційних технологій, інформаційна безпека. 

III. Проблеми мiжнародного гуманiтарного та мiжнародного кримiнального права
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За результатами роботи Конференції було прийнято Декла-
рацію Бішкексько-Московської конференції з інформаційного сус-
пільства і дві резолюції�.

У �008 р. у рамках СНД прийнято Угоду про співробітництво 
держав-членів СНД по боротьбі зі злочинами у сфері комп’ютерної 
інформації, відповідно до якої держави здійснюють співробітниц-
тво на рівні компетентних органів із метою ефективного поперед-
ження, виявлення, розкриття і розслідування злочинів у сфері 
комп’ютерної інформації. Сторони зобов’язуються визнати на на-
ціональному рівні кримінально-караними наступні види навмисних 
діянь: здійснення неправомірного доступу до охороняємої законом 
комп’ютерної інформації, якщо це діяння потягло знищення, бло-
кування, модифікацію або копіювання інформації, порушення ро-
боти ЕОМ; створення використання або розповсюдження шкідли-
вих програм; порушення правил експлуатації ЕОМ, системи ЕОМ 
або їх мережі особою, яка має доступ до ЕОМ, системи ЄОМ  
або їх мереж, яке потягло за собою знищення, блокування або 
модифікацію охороняємої законом інформації ЕОМ, якщо це діян-
ня спричинило значну шкоду або тяжкі наслідки; гармонізувати 
національне законодавство в галузі боротьби зі злочинами в сфері 
комп’ютерної інформації. Угодою передбачено наступні форми 
співпраці: обмін інформацією щодо підготовки до скоєння злочинів 
чи скоєних злочинів у сфері комп’ютерної інформації; щодо форм 
і методів виявлення, попередження і розслідування злочинів у 
даній сфері; злочинів, способів скоєння таких злочинів; виконан-
ня запитів щодо проведення оперативно-розшукових заходів тощо.  
Компетентні органи Сторін гарантують прийняття необхідних за-
ходів із метою забезпечення конфіденційності інформації, отрима-
ної від інших компетентних органів держав-учасниць, якщо було 
висловлено бажання щодо небажаності її розголошення�.
� Декларация Бишкеско-Московской конференции по информационному обще-

ству [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.un.org/ru/events/
pastevents/pdf/bish_declaration_wsis.pdf

� Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества 
Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной ин-
формации �008 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://docs.cntd.
ru/document/90���09�8

Т.Л. Сироїд



5�8

Держави–члени Шанхайської організації співробітництва ук-
лали �009 р. Угоду між урядами держав-членів організації про 
співпрацю в галузі забезпечення міжнародної інформаційної безпе-
ки. Відповідно положенням договору держави, реалізуючи співпра-
цю, визначають наступні наявні основні загрози у сфері міжнарод-
ної інформаційної безпеки: розробка і застосування інформаційної 
зброї, підготовка і проведення інформаційної війни; інформаційний 
тероризм, інформаційна безпека; використання домінуючого ста-
новища в інформаційному просторі на шкоду інтересам і безпе-
ці інших держав; розповсюдження інформації, яка завдає шкоду 
суспільно-політичній і соціально-політичній системам, духовному, 
моральному і культурному середовищу інших держав; загрози без-
печному, стабільному функціонуванню глобальних і національних 
інформаційних інфраструктур, що мають природний і техногенний 
характер. 

Сторони здійснюють співпрацю і свою діяльність у міжна-
родному інформаційному просторі в рамках угоди таким чином, 
щоб така діяльність сприяла соціальному й економічному розвит-
ку і була сумісною з цілями підтримання міжнародної безпеки і 
стабільності, відповідала загальновизнаним принципам і нормам 
міжнародного права, включаючи принципи мирного врегулювання 
спорів і конфліктів, незастосування сили, невтручання у внутрішні 
справи, поваги прав людини й основоположних свобод, а також 
принципам регіональної співпраці і невтручання у внутрішні інфор-
маційні ресурси держав-учасниць (ст. �, �)�.

Низку заходів щодо протидії кіберзлочинності запроваджено 
в рамках Азіатсько-тихоокеанського економічного співробітниц-
тва (далі – АТЕС). Так, �00� р. лідери держав АТЕС прийняли  
“Заяву з боротьби з тероризмом і забезпеченням росту” задля 
прийняття всеохоплюючих законів, пов’язаних із кіберзлочинніс-
тю і розробки національних засобів розслідувань кіберзлочинів, 

� Соглашение между правительствами государств-членов Шанхайской организации 
сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной инфор-
мационной безопасности от �6 июня �009 г. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://docplayer.ru/�9�5��-O-sotrudnichestve-v-oblasti-obespecheniya-
mezhdunarodnoy-informacionnoy-bezopasnosti.html
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якою визначили наступне: докласти зусиль задля прийняття все-
охоплюючих законів стосовно кібербезпеки і кіберзлочинності; 
визначити національні підрозділи з кіберзлочинності і контактні 
центри міжнародної високотехнологічної допомоги; створити за-
клади для обміну інформацією про загрози й оцінку вразливості.  
Лідери держав АТЕС закликали до більш тісної співпраці по-
садових осіб, які беруть участь у боротьбі з кіберзлочинністю.  
У �005 році АТЕС організувала конференцію щодо законодавства в 
сфері кіберзлочинності, яка мала за мету: сприяння розробці ком-
плексної правової протидії кіберзлочинності і сприяння кібербез-
пеці; надання допомоги правоохоронним органам для реагування 
на сучасні проблеми, пов’язані з технологічним прогресом; спри-
яння співробітництву між органами, що здійснюють розслідування 
кіберзлочинів. У �00� р. була прийнята Стратегія кібербезпеки 
АТЕС. На зустрічі міністрів зв’язку та інформації держав-членів 
АТЕС у �008 р. було прийнято Декларацію, в якій підкреслено 
значимість продовження співробітництва у боротьбі з кіберзлочин-
ністю (с. �0�)�. 

У �00� р. Співдружністю націй розроблено Типовий закон про 
комп’ютерні та пов’язані з комп’ютерами злочинах, який має за 
мету удосконалення законодавчих норм держав-членів Співдруж-
ності в галузі боротьби з кіберзлочинністю і поглиблення між-
народної співпраці. За відсутності цього договору, для розвитку 
транскордонної співпраці в даній галузі, членам Співтоварист-
ва націй необхідно було б укласти між собою низку двосторон-
ніх договорів, які б набагато ускладнили процедуру співпраці.  
Типовий закон містить положення щодо матеріальних норм кримі-
нального права, а також процесуальні норми і положення про між-
народну співпрацю. Оскільки він має регіональну орієнтацію, по-
ложення закону стосуються тільки держав-членів Співдружності 
(с. �05)�.

� Понимание киберпреступности: Руководство для развивающихся стран 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/oth/
0�/0B/D0�0B000007��0�PDFR.pdf

� Там само.

Т.Л. Сироїд
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Враховуючи вищеозначене необхідно констатувати наступне:
�. Епоха інформаційно-комунікаційних технологій суттєво роз-

ширила можливості людства. Комунікація, інформація і знання – 
рушійні сили прогресу, які сприяють підвищенню рівня та якості 
життя. Традиційні і сучасні форми інформаційно-телекомунікацій-
них технологій надають людям в усьому світі нові і надійні можли-
вості розвитку. Повноцінний доступ до інформації та інформацій-
них обмінів надає можливість довгострокового і стійкого розвитку. 
Міжнародно-правове регулювання IКТ має за мету створення рів-
них можливостей для всіх учасників щодо належного користуван-
ня досягненнями сфери високих технологій і забезпечення безпеки 
користувачів.

�. У рамках міжнародних організацій універсального і регіо-
нального характеру створено потужну правову, інституційну ос-
нову у сфері регулювання IКТ, протидії злочинності і забезпечен-
ня кібербезпеки. Ця клопітка, безперервна робота здійснюєть-
ся на рівні органів міжнародних міждержавних організацій, до-
радчих органів, спеціалізованих інституцій, установ тощо. Разом  
із тим, слід зазначити, що регулювання цієї сфери правовідносин 
є динамічним процесом, який повинен ураховувати нові викли-
ки, пов’язані з удосконаленням засобів IКТ, враховуючи їх специ-
фіку.

�. Необхідно констатувати, що такі досягнення прогресу, як 
система обробки даних і комп’ютерні мережі, просуваючи наше 
суспільство уперед, одночасно роблять його більш вразливим. 
Кількість злочинів із використанням IКТ постійно зростає, крім 
того, злочинні угрупування використовують сервісний характер 
ринку кіберзлочинності для скоєння більш витончених видів зло-
чинів, зокрема: незаконний обіг культурних цінностей, жорстке по-
водження з дітьми та їх незаконна експлуатація, торгівля видами  
дикої фауни і флори, торгівля даними банківських кредитних кар-
ток тощо. Задля протистоянню скоєння злочинних, протиправних 
дій у сфері IКТ необхідна консолідація зусиль усіх зацікавлених 
сторін, всього світового співтовариства, адже вони зачіпають ін-
тереси не тільки окремих держав, групи держав, а й усіх користу-
вачів IКТ.
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�. Успішне вирішення проблеми залежить від якісного рівня 
правової основи співпраці, що потребує прийняття єдиного уні-
версального акта в рамках ООН, постійного моніторингу існую-
чої нормативної бази, внесення змін і доповнень, розробки нових 
стандартів; важливим є залучення до цього процесу відповідних 
фахівців у сфері ай-ті технологій, правників, міжнародні інституції 
по боротьбі зі злочинністю. 

5. Слід зазначити, що саме прийняття регіональних міжна-
родних актів, зокрема, Конвенції про кіберзлочинність �00� р. і 
Додаткового протоколу до Конвенції, направленого на боротьбу 
з розповсюдженням через комп’ютерні мережі інформації расист-
ського і ксенофобського характеру, скоєних за допомогою інфор-
маційних систем �00� р., було закладено правовий фундамент у 
сфері захисту свободи, безпеки і прав людини в мережі Iнтернет 
не тільки на регіональному рівні, оскільки Конвенція відкрита для 
підписання для держав, які не є членами Ради Європи. 

6. Суттєве значення має посилення міжнародної співпраці на 
всіх рівнях, зокрема: на рівні міжнародних міжурядових організа-
цій, спеціалізованих інституцій, органів, уповноважених осіб, дер-
жав та їх спеціально уповноважених національних структур, до 
компетенції яких віднесено боротьбу з кіберзлочинністю та забез-
печення кібербезпеки. Співпраця повинна включати усі напрями 
(надання взаємної правової допомоги у попередженні злочинів, у 
розслідуванні справ, обмін інформацією, здійснення належної під-
готовки фахівців для національних підрозділів по боротьбі з кібер-
злочинністю тощо) та включати держави, які не мають розширеної 
IКТ.

7. На національному рівні повинні прийматися законодавчі і 
політичні заходи щодо протидії злочинності, в тому числі в таких 
сферах, як: криміналізація і процесуальні повноваження, розши-
рення можливостей правоохоронних органів і органів кримінально-
го правосуддя в проведенні розслідування кіберзлочинів, цифрової 
судової експертизи і обробки електронних доказів тощо.

Т.Л. Сироїд
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�.6. ПраВо ВiЙни на Морi: 
    осноВні джереЛа та iнститути

    Т.Р. Короткий*, А.О. Кориневич**

Незважаючи на те, що в другій половині ХХ і на початку  
ХХI ст. великі морські битви, які характеризують міць і значення 
військово-морського флоту минулого не відбувалися, значення вій-
ськово-морських сил в сучасних збройних конфліктах досить вели-
ким. Прикладами є активне використання військово-морських сил: 
США під час війни у В’єтнамі �96�–�97� рр.; в індо-пакистанському  
конфлікті �97� р.; англо-аргентинському конфлікті �98� року  
через Фолклендські острови, ірано-іракській війні і при проведенні 
ВМС США захисту морських комунікацій в зоні військових дій; 
війні в Перській затоці, блокуванні Військово-морських сил Ук-
раїни кораблями і особовим складом Чорноморського флоту РФ 
під час подій березня �0�� р. щодо окупації Криму; використан-
ня ВМФ РФ в період сирійської компанії. Військово-морські сили 
активно використовувалися в процесі антипіратських операцій 
(“Аталанта”, “Океанський щит”), що також породжує правові  
аспекти їх проведення. 

У другій половині ХХ ст. в складі військово-морських сил від-
булися кардинальні зміни. З початком Холодної війни на перше 
місце вийшли підводні ракетоносці, військово-стратегічне значен-
ня яких визначалося політикою “стримування”. Не менш важливе 
значення мали авіаносці, які становлять ядро військово-морських 
сил США і активно використовуються у військово-морських опе-
раціях.
*  Короткий Тимур Робертович, кандидат юридичних наук, доцент, професор ка-

федри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету 
«Одеська юридична академія».

**  Кориневич Антон Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
міжнародного права Iнституту міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка.
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Таким чином, можна констатувати, по-перше, актуальність 
міжнародно-правового регулювання збройних конфліктів на морі; 
по-друге, специфіку збройних конфліктів на морі; по-третє, необхід-
ність врахування змін, що відбулися в характері, методах і засобах 
ведення збройних конфліктів на морі, що обґрунтовує значимість 
і актуальність даної теми. Ці обставини об’єктивного характеру 
доповнюються і специфікою правової регламентації ведення зброй-
них конфліктів на морі.

Необхідність спеціального регулювання ведення воєнних дій 
на морі пов’язана з розмежуванням збройних конфліктів на морі і 
на суші. У збройному конфлікті на морі районом військових опера-
цій є головним чином відкрите море, яке є вільним для торгового 
мореплавання і яке нейтральні держави мають повне право вико-
ристовувати, хоча всі судна, що знаходяться поза нейтральними 
водами, можуть підлягати огляду і їм може бути запропоновано 
надати відомості про себе. Ворожі торгові судна і ворожі ванта-
жі на морі можуть підлягати захопленню. У збройному конфлікті 
на морі торговельні моряки супротивної сторони, що перебувають 
на борту ворожого судна, можуть бути взяті в полон в разі за-
хоплення їх судна. У збройному конфлікті на морі воюючий може 
захопити нейтральне судно за спробу прорвати блокаду, за про-
везення контрабанди для ворога, за вчинення дій, що суперечать 
нейтралітету, в інтересах ворога. Таким чином, воюючий опиняєть-
ся в постійному протиріччі з претензіями нейтральних країн, які 
в збройних конфліктах на суші фактично не мають місця. Кожне 
захоплення ворожої і нейтральної власності на морі повинне бути 
підтверджене рішенням призових судів. У збройних конфліктах на 
морі діють спеціальні правила щодо дій підводних човнів, здійс-
нення морської блокади, бомбардування з моря. У той же час, до 
збройних конфліктів на морі застосовуються загальні правила су-
хопутної війни, в тому числі всі правила щодо обмеження засобів 
і методів ведення війни�.

Міжнародне гуманітарне право (МГП) регулює збройні конф-
лікти незалежно від того, де вони відбуваються: на суші, на морі 
� Коломбос Д. Международное морское право / Д. Коломбос. М. : Прогресс, �975.  

– С. ��9.

Т.Р. Короткий, А.О. Кориневич
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або в повітрі. Частиною МГП є інститут правового регулювання 
збройних конфліктів на морі, і він є досить детально кодифікова-
ним. Перш за все, це стосується захисту жертв війни. У сфері 
міжнародно-правового регулювання збройних конфліктів на морі 
договірні норми спрямовані передусім на захист жертв війни, а 
тому закріплюють лише основні принципи і регулюють лише певні 
аспекти воєнних дій на морі. Однак, міжнародно-правове регулю-
вання збройних конфліктів на морі пов’язано з наявністю досить  
специфічних правових інститутів, таких як воєнна контрабанда, 
корсарство, підводна війна, призове право. Міжнародні договори 
в цій сфері хоч і укладалися, проте значна їх кількість в силу 
не вступила. Більшість норм права збройних конфліктів на морі 
носять характер міжнародно-правових звичаїв, які є результатом 
політичних компромісів, відбивали потреби, уявлення, концепції, 
воєнну термінологію свого часу. Хоча норми права морської війни 
і систематизовані в Iнструкції Сан-Ремо з міжнародного права, що 
застосовується до збройних конфліктів на морі �99� р., проте ос-
кільки вона носить рекомендаційний характер, проблема договір-
ного регулювання ведення воєнних дій на морі залишається акту-
альним завданням. Тому метою цієї статті є аналіз особливостей 
сучасного міжнародно-правового регулювання збройних конфлік-
тів на морі.

джерела права збройних конфліктів на морі

Традиційно морська війна регулювалася сукупністю звичаїв, 
які характеризуються високим ступенем специфічності і стосують-
ся захисту жертв війни на морі, заборони невибіркових нападів і 
заборони завдавати надмірних страждань. У тій мірі, в якій ці зви-
чаї можуть стосуватися моря як театру збройного конфлікту, вони 
викладені в Гаазькому положенні про закони і звичаї суходільної 
війни �907 р.� Після виникнення права Женеви його положення 
щодо захисту жертв війни поступово були поширені і на морську 

� Green L.C. The contemporary law of armed conflict. Third Edition / Leslie  
C. Green // Melland Schill Studies in International Law. – Manchester University 
Press, �008. – P. �88.
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війну, зокрема на потерпілих від корабельної аварії, що відбилося 
в Женевській конвенції про поліпшення долі поранених, хворих 
та осіб, які зазнали корабельної аварії, зі складу збройних сил на 
морі �9�9 р. і Додатковому протоколі I (ДП I).

Разом з тим морська війна має свою специфіку і свої правила�, 
найбільш детальна спеціальна кодифікація яких була проведена 
під час Другої конференції миру і знайшла своє втілення в Гаазь-
ких конвенціях �907 р.�

Практично всі міжнародні договори з міжнародної регламента-
ції морської війни відносяться до �907 р., коли на Другій конфе-
ренції миру було прийнято вісім конвенцій з права морської війни. 
Однак не всі з них вступили в силу, а події Першої світової війни 
показали, що Гаазькі конвенції з права морської війни і традиційне 
звичаєве право почали відставати від розвитку методів і засобів 
ведення воєнних дій на морі. 

На Лондонській морській конференції (�908–�909 рр.) була 
прийнята Лондонська декларація про право морської війни від  
�6 лютого �909 р.� Декларація �909 р. не вступила в силу, проте  
її норми є загальновизнаними, і багато положень Декларації  

� Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручник. – 5-те вид., випр. і доп. /  
М.Ю. Черкес – К. : Знання, �006. – С. �78.

� Конвенція про звільнення госпітальних судів від портових та інших зборів �90� р.;  
Гаазька конвенція (VI) про становище ворожих торгових суден на початку воєн-
них дій від �8 жовтня �907 р.; Гаазька конвенція (VII) про перетворення тор-
гових суден в судна військові від �8 жовтня �907 р.; Гаазька конвенція (VIII)  
про встановлення підводних мін, що автоматично підриваються від зіткнення від 
�8 жовтня �907 р.; Гаазька конвенція (IX) про бомбардування морськими силами 
під час війни від �8 жовтня �907 р.; Гаазька конвенція (X) про застосування 
до морської війни засад Женевської конвенції �86� р. від �8 жовтня �907 р.; 
Гаазька конвенція (XI) про деякі обмеження в користуванні правом захоплення 
в морській війні від �8 жовтня �907 р.; Гаазька конвенція (XII) про створення 
Міжнародної призової палати від �8 жовтня �907 р.; Додатковий протокол до 
Конвенції про створення Міжнародної призової палати, Гаага, від �9 вересня 
�9�0 р.; Гаазька конвенція (XIII) про права і обов’язки нейтральних держав у 
разі морської війни від �8 жовтня �907 р. 

� Декларація складається з 70 статей, що стосуються таких питань: блокада під час 
війни (�-��); воєнна контрабанда (��-��); послуги воюючому (�5-�7); знищення 
нейтральних призів (�8-5�); перехід під нейтральний прапор (55-56); належність 
до супротивника (57-60); конвой (6�-6�); опір огляду (6�); винагорода за збитки 
(6�) і заключні положення (65-70).

Т.Р. Короткий, А.О. Кориневич
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визнаються в якості міжнародно-правових звичаїв. Це норми про 
блокаду під час війни, воєнну контрабанду, надання послуг воюю-
чому, знищення нейтральних призів, зміну прапору, опору огляду 
і т.д. У �9�� р. Iнститутом міжнародного права була розроблена і 
прийнята Оксфордська Iнструкція по веденню морської війни, що 
регулює відносини між воюючими сторонами від 9 серпня �9�� р, 
що є кодифікацією звичаєвого права в період, що передував Пер-
шій світовій війні. Такими вони є і в даний час, тобто вони входять 
в систему сучасного міжнародного права.�

У період між двома світовими війнами були прийняті Договір 
про використання підводних човнів і шкідливих газів під час воєн-
них дій від 6 лютого �9�� р., Лондонський договір про обмеження  
та скорочення морських озброєнь �9�0 р., Лондонський протокол 
про правила підводної війни від 6 листопада �9�6 р., Ніонська уго-
да про колективні засоби боротьби з нападами підводних човнів  
на торгові судна від �� вересня �9�7 р. з Додатковою угодою від 
�7 вересня �9�7 р.

Після Другої світової війни право збройних конфліктів на морі 
не отримало такого розвитку, як право збройних конфліктів на суші. 
Загальною тенденцією стало посилення захисту жертв війни, в тому 
числі в результаті збройних конфліктів на морі, яке отримало само-
стійне закріплення в II Женевської конвенції про захист поранених, 
хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, зі складу збройних 
сил на морі �9�9 р., яка в основному обмежується захистом пора-
нених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії на морі. В ДП  
I ряд положень безпосередньо відноситься до ведення воєнних дій 
на морі. Посилено вимоги щодо захисту санітарних суден та літаль-
них апаратів, що надається II ЖК, захисту цивільних осіб від на-
слідків воєнних дій (IV частина ДП I). Однак IV частина Протоко-
лу може бути застосована лише до воєнно-морських операцій, які 
зачіпають цивільних осіб та цивільні об’єкти на суші. Положення 
Протоколу не поширюються на випадки нападу морських сил на  

� Саваськов П.В. Организация Объединенных Наций и осуществление военно-мор-
ских миротворческих операций // Российская ассоциация международных иссле-
дований / П.В. Саваськов [Электронный ресурс] – Режим доступа : www.rami.
ru/publications/gorchakov/index.html

III. Проблеми мiжнародного гуманiтарного та мiжнародного кримiнального права
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об’єкти на морі, зокрема, на судна і літальні апарати. Ряд поло-
жень ДП I розвиває положення ЖК про використання спеціальних  
емблем�, в тому числі при веденні збройних дій на морі�. 

Також варто відзначити, що один з головних міжнародних до-
говорів сучасності, – Конвенція ООН з морського права �98� р., 
– не містить положень щодо статусу морських просторів під час 
війни. Як відзначають дослідники, при підготовці тексту конвенції 
розробники знали про наявність правового регулювання збройних 
конфліктів на морі і тому не включали в конвенцію відповідні по-
ложення�. У той же час конвенція вводить або закріплює статус 
морських просторів, які не були відомі під час підготовки Гаазьких 
конвенцій �907 р. (наприклад, континентальний шельф, виключна 
економічна зона). Примітно, що під час розгляду Міжнародним 
Судом ООН справи про військову діяльність в і проти Нікара-
гуа з питання встановлення мін в територіальному морі Нікарагуа, 
ні Міжнародний Суд ООН у своєму рішенні, ні судді в окремих 
думках не використали положення Конвенції ООН з морського  
 

� У ст. �8 I Додаткового протоколу забороняється використання не за призначен-
ням емблеми Червоного Хреста або Червоного Півмісяця, прапору перемир’я, 
а також емблеми Організації Об’єднаних Націй. У п. � ст. �9 забороняється 
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права �98� р. щодо розмежування морських просторів, але вико-
ристовували положення VIII Гаазької конвенції �907 р. про вста-
новлення мін (про це – нижче в окремому параграфі). Таким чи-
ном, введення нових категорій морських просторів не означає змі-
ни традиційних прав і обов’язків воюючих сторін під час збройного 
конфлікту на морі�.

Як ми вже відзначали, сучасне договірне МГП майже не міс-
тить специфічних норм (крім конвенцій першої половини ХХ ст.), 
які регулюють застосування особливої “морської” зброї. Яким чи-
ном тоді МГП може застосовуватися до нових видів озброєнь на 
морі, які, як уже зазначалося, сьогодні змінилися кардинальним 
чином? Абсолютно очевидно, що МГП не може регулювати ви-
користання всіх сучасних нових засобів і методів ведення війни, 
в спеціальних документах, воно просто “не встигає” за прогре-
сом. У більшості випадків, будучи не здатним передбачати тен-
денції розвитку озброєнь, МГП відповідає на нові загрози шля-
хом застосування своїх основних принципів. Зокрема, ми маємо 
приклад Санкт-Петербурзької Декларації – першого міжнародного 
документа, який стосувався питання розвитку озброєнь. Держави-
учасники декларації погодилися з пропозицією, що, “зважаючи 
на майбутнє удосконалення, завдяки якому наука може вплинути  
на розвиток озброєнь і збройних сил... потрібно узгодити потреби 
війни з законами гуманності”�.

Дослідження “Звичаєве міжнародне гуманітарне право”, під-
готовлене Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), 
включає ті положення, які МКЧХ вважає нормами звичаєвого 
МГП. Воно містить лише декілька норм, які можна застосувати 
до збройних конфліктів на морі. Це пов’язано з тим, що під час 
підготовки “Дослідження” проходив процес підготовки і встанов-
лення правил Iнструкції Сан-Ремо з міжнародного права, що засто-
совується до збройних конфліктів на морі і автори “Дослідження” 
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вважали, що вони не повинні створювати паралельних досліджень, 
щоб не пошкодити поширенню і авторитету Iнструкції Сан-Ремо�. 
Глава �� Дослідження має заголовок “Поранені, хворі і особи, які 
зазнали корабельної аварії” і містить три норми: �09, ��0, ���. 
Норма �09 передбачає, що завжди, коли дозволяють обставини, і 
особливо після кожного бою, кожна сторона, що перебуває в кон-
флікті, негайно вживе всіх можливих заходів для того, щоб розшу-
кати, підібрати і евакуювати поранених, хворих та осіб, які зазна-
ли корабельної аварії, без будь-якого розрізнення несприятливого 
характеру. Норма ��0 встановлює, що поранені, хворі і особи, які 
зазнали корабельної аварії, мають отримати медичну допомогу і дог-
ляд, якого потребує їх стан, в максимально можливій мірі і в най-
коротші строки. Між ними не повинно проводитися жодного розріз-
нення з яких би то не було міркувань, інших, ніж медичні показання.  
Нарешті, норма ��� закріплює, що кожна сторона в конфлікті по-
винна вжити всіх можливих заходів для того, щоб захистити пора-
нених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, від поганого 
поводження і розграбування їхнього особистого майна. Практика 
держав встановлює всі три перераховані норми в якості норм зви-
чаєвого міжнародного права, що застосовуються як під час міжна-
родних, так і під час неміжнародних збройних конфліктів�.

Таким чином, дослідження МКЧХ “Звичаєве міжнародне гу-
манітарне право” не містить специфічних звичаєвих норм, засто-
совних виключно до збройних конфліктів на морі, а містить лише 
норми, що стосуються захисту осіб, які зазнали корабельної аварії, 
поряд із захистом поранених і хворих. У цьому сенсі звичаєві нор-
ми в цілому повторюють положення I і II Женевських конвенцій 
про захист жертв війни �9�9 р. і не розширюють коло джерел, які 
можна застосувати виключно до війни на морі.

Остання кодифікація права збройних конфліктів на морі від-
булася в �99� р. в результаті прийняття Iнструкції Сан-Ремо з 
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міжнародного права, що застосовується до збройних конфліктів на 
морі�, положення якого в значно більшій мірі відображають су-
часні реалії ведення бойових дій військово-морськими силами, ніж 
Гаазькі конвенції про морську війну. Незважаючи на неофіційний 
характер зазначеної кодифікації, Iнструкція є значним кроком впе-
ред з розвитку даного напряму міжнародно-правового регулюван-
ня і відображає діючі в міжнародному праві звичаї. Причому, якщо 
в своїй більшості норми про ведення сухопутної війни і про захист 
цивільного населення кодифіковані в діючих Гаазьких і Женевсь-
ких конвенціях, то значна кількість спеціальних правил ведення 
воєнних дій на морі досі існує у формі звичаїв. Цей факт підтвер-
джує відносно нещодавня кодифікація цих норм в Iнструкцію з 
міжнародного права, що застосовується до збройних конфліктів 
на морі.

театр війни на морі

Військові дії розгортаються на певній території воюючих дер-
жав (сухопутній, морській, повітряній), на якій ці держави потен-
ційно можуть вести або вже ведуть воєнні операції. Залежно від 
цього розрізняють театр війни і театр воєнних дій. Під театром 
(або районом) війни розуміють весь територіальний простір (су-
хопутний, водний і повітряний), який не підпадає під суверенітет 
нейтральних держав, на якому воюючі потенційно можуть вести 
воєнні дії. Територія (сухопутна, морська, повітряна) нейтраль-
них та інших невоюючих держав не повинна використовуватися  
 

� У �988–�99� р. групою фахівців з міжнародного права і військово-морських екс-
пертів було підготовлено Iнструкцію Сан-Ремо з міжнародного права, що застосо-
вується до збройних конфліктів на морі. У �987 р в Сан-Ремо Міжнародним інс-
титутом гуманітарного права, Пізанським університетом (Iталія) і Сіракьюсськім 
університетом (Нью-Йорк) було організовано «круглий стіл» з питань міжнарод-
ного гуманітарного права, що застосовується до збройних конфліктів на морі. У 
�988 р. був вироблений План дій з метою складання проекту сучасного зведен-
ня правил, що стосуються збройного конфлікту на морі. Міжнародний інститут 
гуманітарного права щорічно проводив «круглі столи» – в Бохумі в �989 р., в 
Тулоні в �990 р., в Бергені у �99� р., в Оттаві в �99� р., в Женеві в �99� р., 
в Ліворно в �99� р. Iнструкцію було прийнято в Ліворно в �99� р.
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в якості театру війни. Таким чином, з театру війни на морі виклю-
чаються: внутрішні морські води, архіпелажні води і територіальне 
море нейтральних держав, нейтралізовані простори. Під театром 
воєнних дій розуміють ту територію, на якій збройні сили воюючих 
сторін фактично ведуть воєнні дії.

Театр війни на морі може включати в себе, за певним винят-
ком, територіальне море та внутрішні морські води воюючих дер-
жав, відкрите море і повітряний простір над ним. Однак ведення 
війни у відкритому морі не повинно порушувати свободи судно-
плавства держав, які не беруть участі у війні. Положення про 
включення в театр морської війни відкритого моря закріплювалося 
в Гаазьких конвенціях �907 р. і більш пізнії угодах про закони і 
звичаї війни на морі.

Театр воєнних дій на морі, як правило, розбивається на спе-
ціальні зони воєнних дій. У цих зонах встановлюється спеціальний 
режим для бойової діяльності родів сил військово-морського флоту 
і режим судноплавства як для воюючих, так і нейтральних держав. 
Воюючими на морі встановлюються такі зони в театрі морської 
війни: оборонні; закриті для торговельного мореплавства; опера-
ційні зони; зони патрулювання і огляду суден нейтральних дер-
жав; операційні зони підводних човнів і т.д. Норми міжнародного 
морського права не регулюють режим спеціальних морських зон 
в театрі воєнних дій і не встановлюють меж театру воєнних дій в 
водах Світового океану�.

Оголошення спеціальних воєнних зон у відкритому морі може 
вважатися правомірним лише в разі, якщо ці дії необхідні державі 
для здійснення нею права на самооборону в разі збройної агресії, 
і відповідають Статуту ООН і принципам сучасного міжнародного 
права.

Згідно з п.п. �05-�08 Iнструкції Сан-Ремо, встановлення воюю-
чою стороною зон, які можуть несприятливо вплинути на законне 
використання певних районів моря, не звільняє зазначену воюючу 
сторону від її зобов’язань відповідно до МГП. Однак якщо воююча  
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сторона, в якості заходу виняткового характеру, встановлює таку 
зону: a) одна і та ж сукупність правових норм застосовується як 
всередині такої зони, так і за її межами; b) розміри, місце розташу-
вання зони, термін, на який вона встановлена, і вжиті заходи ніяк 
не повинні перевищувати вимог воєнної необхідності і принципу 
пропорційності; c) беруться до уваги права нейтральних держав 
на законне використання моря; d) забезпечується необхідний без-
печний прохід через зону нейтральних суден і літальних апаратів: 
i) там, де географічна протяжність зони в значній мірі перешкод-
жає вільному і безпечному доступу до портів і узбережжю будь-
якої нейтральної держави; ii) в інших випадках, коли встановлення 
зони зачіпає нормальні судноплавні шляхи, якщо тільки цьому не 
перешкоджають вимоги воєнної обстановки, і e) дата встановлен-
ня зони, термін, на який встановлена зона, її місце розташування 
і розміри, а також покладені обмеження відкрито оголошуються, 
і про них належним чином робиться сповіщення. Дотримання пра-
вил, встановлених однієї з воюючих сторін в зоні, не розглядаєть-
ся як ворожа дія по відношенню до супротивника цієї воюючої  
сторони.

Згідно з п.п. �0–�� Iнструкції Сан-Ремо, при дотриманні ін-
ших застосовних норм права збройного конфлікту на морі, що 
наводяться в даному документі, або в інших документах, воєнні 
дії військово-морськими силами можуть здійснюватися: a) в тери-
торіальному морі або внутрішніх водах, на сухопутних територіях, 
у виключній економічній зоні та на континентальному шельфі, і 
там, де це можливо, в архіпелажних водах воюючих держав або 
над цими просторами; b) у відкритому морі або над ним; і c) у 
виключній економічній зоні та на континентальному шельфі ней-
тральних держав або над такою зоною або шельфом. Сторонам в 
конфлікті рекомендується прийти до згоди про те, що воєнні дії не 
будуть проводитися в морських районах, де є рідкісні або вразливі 
екосистеми, або місця природного мешкання риб або інших форм 
морських організмів, запаси яких виснажені, піддаються загрозі 
або небезпеці. При проведенні операцій в районах, де нейтральні 
держави користуються суверенними правами, юрисдикцією або ін-
шими правами відповідно до загального міжнародного права, вою-
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ючі сторони зобов’язані брати до уваги законні права та обов’язки 
цих нейтральних держав.

В Iнструкції Сан-Ремо визначено поняття і статус нейтральних 
вод. Нейтральні води складаються з внутрішніх вод, територіаль-
ного моря і там, де це можливо, архіпелажних вод нейтральних 
держав. Нейтральний повітряний простір складається з повітря-
ного простору над нейтральними водами і сухопутною територією 
нейтральних держав (п. �� Iнструкції). У нейтральних водах і над 
ними, включаючи нейтральні води, які створюють міжнародні про-
токи, і води, в яких може здійснюватися право архіпелажного про-
ходу морськими коридорами, забороняються ворожі дії збройних 
сил воюючих держав. Нейтральна держава має вживати заходів, 
включаючи здійснення спостереження, наскільки це дозволяють 
кошти, які в неї є, з тим, щоб попередити порушення свого ней-
тралітету збройними силами воюючих держав.

Ворожі дії включають, зокрема: a) напад на осіб чи об’єкти, 
які знаходяться в нейтральних водах, на нейтральній території 
або над такими водами чи територією, або їх захоплення; b) ви-
користання в якості бази для операцій, включаючи напад на осіб 
чи на об’єкти, які знаходяться за межами нейтральних вод, або 
захоплення таких осіб або об’єктів, якщо напад або захоплен-
ня здійснюються збройними силами воюючих, розташованими в 
нейтральних водах або над ними; c) установку мін; або d) огляд, 
обшук, зміну курсу або захоплення. Збройні сили воюючих сторін 
не можуть використовувати нейтральні води в якості притулку. 
Військові і допоміжні літальні апарати воюючих сторін не можуть 
втручатися в нейтральний повітряний простір. Якщо вони це роб-
лять, нейтральна держава використовує засоби, якими вона во-
лодіє, для того щоб вимагати приземлення літального апарату на 
своїй території, та інтернує літальний апарат і його екіпаж на час 
збройного конфлікту. Якщо літальний апарат не виконує вимоги 
про приземлення, він може бути підданий нападу, за умови, що 
будуть дотримані норми, які відносяться до санітарних літальних 
апаратів. Нейтральна держава може, не проводячи будь-якої дис-
кримінації, обмежити або заборонити вхід в свої нейтральні води 
або прохід через них військовим кораблям і допоміжним суднам, 
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або поставити умови, які мають бути дотримані при такому вході 
або проході.

Правова регламентація блокади

Одним із поширених методів ведення воєнних дій на морі є 
військово-морська блокада. Блокада з давніх часів була одним з 
ефективних методів ведення війни на морі і в міжнародному праві 
склалися правила, які повинні були дотримуватися при її оголо-
шенні і встановленні�. Елементи військово-морської блокади були 
застосовані Російською Федерацією під час дій з окупації Криму в 
лютому–березні �0�� р., зокрема кораблями Чорноморського фло-
ту РФ був блокований вихід з основних місць дислокації кораблів 
Військово-морських сил Збройних Сил України.

Під військово-морською блокадою слід розуміти систему на-
сильницьких дій військово-морських сил воюючої держави (або дер-
жав), спрямовану для перегородження допуску з моря до берега, 
який знаходиться у владі супротивника або ним зайнятий.

Режим морської блокади вперше був регламентований в  
Декларації прав нейтральної торгівлі (про збройний нейтралітет), 
яка була проголошена Катериною II �8 лютого �780 р., до якої 
приєдналася більшість морських держав. Положення про морську 
блокаду найбільш повно викладені в Декларації про принципи 
морського міжнародного права �856 р. (відомій під назвою Па-
ризька декларація про морську війну �856 р.) і в Лондонській де-
кларації про право морської війни �909 р., яка в силу не вступила. 
Але оскільки зазначені декларації втілили в собі багато усталених 
на практиці законів і звичаїв морської війни, на них, і особливо на 
останню, часто посилаються навіть в офіційних документах, а пра-
вила, встановлені ними, на практиці дотримувалися багатьма дер-
жавами як звичаєві норм міжнародного права. Питання блокади і 
судноплавства нейтральних держав знайшли своє відображення  

� Саваськов П.В. Организация Объединенных Наций и осуществление военно-мор-
ских миротворческих операций / П.В. Саваськов // Российская ассоциация меж-
дународных исследований [Электронный ресурс] – Режим доступа : www.rami.
ru/publications/gorchakov/index.html
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в V Гаазькій конвенції про права і обов’язки нейтральних держав 
та осіб під час суходільної війни �907 р.

Оскільки блокада є методом ведення воєнних дій, то вона може 
бути законною лише у воєнний час. Сучасне міжнародне право не 
визнає так званої “мирної блокади”, яка в XIX ст. грала важливу 
роль в якості репресалії.

Морська блокада в даний час визнається законною, як пра-
вило, тільки в двох випадках, передбачених Статутом ООН: коли 
ООН робить примусові заходи, в тому числі морську блокаду, з ви-
користанням військ держав-членів ООН відповідно до ст. �� Ста-
туту ООН в цілях підтримки або відновлення міжнародного миру і 
безпеки та коли держава (група держав) оголошує морську блока-
ду відповідно до ст. 5� Статуту ООН в цілях самооборони від агре-
сора. Разом з тим, не можна виключити й інші випадки законного 
застосування морської блокади, наприклад, в силу виконання до-
говірних зобов’язань. У всіх інших випадках морська блокада буде 
незаконною, навіть якщо будуть строго дотримуватися всі правила 
морської блокади, викладені в міжнародних документах, оскільки 
блокада буде суперечити основним принципам міжнародного права 
– незастосування сили або загрози силою, непорушності кордонів, 
територіальної цілісності держав, невтручання у внутрішні справи. 
У ст. � Визначення агресії �97� р., прийнятому XXIX сесією Гене-
ральної Асамблеї ООН, встановлення блокади портів або берегів 
держави збройними силами іншої держави, розглядається як акт 
агресії, незалежно від оголошення війни. Отже, про самі правила 
блокади і про їх додержання можна говорити лише в тому випад-
ку, коли сама морська блокада є законною, правомірною.

В Iнструкції Сан-Ремо блокаді присвячений окремий підроз-
діл “Блокада” (п. 9�-�0�), що входить в розділ “Методи ведення 
війни”. Згідно Iнструкції, встановлення блокади супроводжується 
наступними вимогами: 

– блокада повинна бути оголошена, і сповіщення про неї роз-
повсюджується серед усіх воюючих і нейтральних держав;

– при оголошенні блокади визначається її початок, тривалість, 
місце розташування, масштаби і період, протягом якого судна ней-
тральних держав можуть покинути блоковане узбережжя;
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– блокада повинна бути дійсною. Питання дійсності блокади 
є питанням факту. Блокуюча сила може бути дислокована на від-
стані, визначеному вимогами воєнної обстановки;

– блокада може встановлюватися і підтримуватися поєднанням 
законних методів і засобів ведення війни за умови, що це поєднання 
не спричинить за собою дій, несумісних з правилами, викладеними 
в Iнструкції. При наявності розумних підстав вважати, що торгове 
судно порушує блокаду, це торгове судно може бути захоплено. 
Торгові судна, які, після того як їм було зроблено попередження, 
явно опираються захопленню, можуть бути піддані нападу;

– блокада не повинна перекривати доступ до портів і берегів 
нейтральних держав;

– блокада повинна застосовуватися на рівних підставах до  
суден всіх держав;

– припинення, тимчасове зняття, відновлення, продовження 
або інші зміни блокади повинні оголошуватися, і сповіщення про 
них направляються для всіх воюючих і нейтральних держав;

– оголошення або встановлення блокади забороняється, якщо:
a) її єдина мета полягає в тому, щоб викликати голод серед 

цивільного населення або позбавити його інших предметів, необ-
хідних для виживання; або

b) шкода, яку завдають цивільному населенню внаслідок такої 
блокади. є надмірною, або очікується, що вона буде надмірною в 
порівнянні з конкретною і прямою воєнною перевагою, яку перед-
бачається одержати в результаті блокади.

Якщо цивільне населення блокованої території погано забезпе-
чується продуктами харчування або іншими предметами, необхід-
ними для його виживання, блокуюча сторона повинна забезпечити 
вільний пропуск таких продуктів харчування та інших необхідних 
припасів, за умови, що:

a) за блокуючою стороною зберігається право встановлювати 
процедуру, включаючи обшук, при дотриманні якої така перепус-
тка дозволяється, і

b) розподіл таких припасів здійснюється під місцевим контро-
лем держави-покровительки або гуманітарної організації, що надає 
гарантії неупередженості;
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– блокуюча воююча сторона дозволяє пропуск медикаментів 
для цивільного населення або поранених і хворих зі складу зброй-
них сил за умови, що за нею зберігається право встановлювати 
процедуру, включаючи обшук, при дотриманні якої такий допуск 
дозволяється.

Воєнна контрабанда

Поняття воєнної контрабанди пов’язане із забороною на до-
ставку (торгівлю) ворогові різних товарів і вантажів, які можуть 
бути ним використані у війні і які збільшують його воєнний по-
тенціал. Суб’єктами таких дій виступають нейтральні країни, які в 
порушення свого нейтрального статусу надають допомогу одній з 
воюючих сторін. Отже, перешкоджання перевезення воєнної конт-
рабанди також є методом ведення морської війни.

Під воєнною контрабандою розуміють провезення таких 
предметів, які та чи інша воююча сторона забороняє доставляти  
своєму противнику на тій підставі, що вони дають можливість  
вести війну з більшою ефективністю. Дещо інше визначення при-
водить П.В. Саваськов, який під воєнною контрабандою розуміє 
предмети, які воююча держава забороняє перевозити на нейтраль-
них судах своєму противнику, оскільки такі предмети можуть бути 
використані у воєнних цілях�.

Розрізняють два види контрабанди:
– абсолютну – предмети, які прямо призначені для воєнних 

цілей. Це всі види озброєнь, боєприпаси, військове спорядження, 
військові транспортні засоби та інше військове майно, а також 
інструменти і прилади, що служать для виробництва або ремонту 
озброєнь або спорядження;

– умовна – предмети, за своїм характером не обов'язково 
призначені для воєнних цілей, але які при певних обставинах  
 

� Саваськов П.В. Организация Объединенных Наций и осуществление военно-мор-
ских миротворческих операций / П.В. Саваськов // Российская ассоциация меж-
дународных исследований [Электронный ресурс] – Режим доступа : www.rami.
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і умовах можуть бути надзвичайно корисні воюючим для ведення 
війни (продукти харчування, паливо, золото).

Предмети, які або абсолютно не можуть бути використаними у 
воєнних цілях, або можливість використання яких представляєть-
ся настільки віддаленою, що практично це робить їх абсолютно 
непридатними для воєнних цілей, в Лондонській декларації �909 р. 
іменуються “вільними предметами”.

Міжнародне право представляє кожній з воюючих сторін пра-
во забороняти перевезення контрабанди і карати за неї так само, 
як за порушення блокади.

Згідно п. ��6 “а” Iнструкції Сан-Ремо �99� р. нейтральні тор-
гові судна підлягають захопленню за межами нейтральних вод, 
якщо в результаті огляду та обшуку або іншим чином визначено, 
що вони перевозять контрабанду. Захоплення нейтрального торго-
вого судна здійснюється шляхом взяття такого судна в якості при-
зу до судового рішення. Вантаж на борту нейтрального торгового 
судна підлягає захопленню, тільки якщо він є контрабандою.

Положення про визначення контрабанди містяться в Iнструк-
ції Сан-Ремо �99� г. (п.п. ��6-�5�). Під контрабандою розуміються 
предмети, кінцевим пунктом призначення яких є територія, конт-
рольована противником, і які можуть бути використані в збройно-
му конфлікті. Для того, щоб здійснити право захоплення, воююча 
держава повинна опублікувати попередньо списки контрабанди.  
Конкретні позиції списку контрабанди, складеного воюючою 
державою, можуть змінюватися в залежності від особливостей  
збройного конфлікту. Списки контрабанди повинні бути в розум-
них межах конкретними. Предмети, які не включені воюючою сто-
роною в список контрабанди, є “вільними предметами”, тобто не 
підлягають захопленню. “Вільні предмети”, як мінімум, включають 
наступне: a) предмети релігійного характеру; b) предмети, при-
значені виключно для лікування поранених і хворих, а також для 
профілактики захворювань; c) одяг, постільні приналежності, ос-
новні продукти харчування і предмети, що забезпечують укриття 
для цивільного населення взагалі, та для жінок і дітей особливо, 
за умови, що немає серйозних причин вважати, що такі предме-
ти будуть спрямовані для інших цілей або що противник отримає 
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явну воєнну перевагу завдяки тому, що він замінить ними від-
повідні предмети, які, таким чином, можна буде використовувати 
у воєнних цілях; d) предмети, призначені для військовополонених, 
включаючи індивідуальні та колективні посилки з продуктами хар-
чування, одягом, матеріалами для цілей освіти, культури, розваг 
і організації дозвілля; e) предмети, які не підлягають захопленню 
відповідно до міжнародного договору, який стосується конкретно 
їх, або відповідно до окремої угоди між воюючими сторонами, та  
f) інші предмети, які не можуть бути використані в збройному 
конфлікті.

За умови дотримання п. �5� Iнструкції Сан-Ремо �99� р.�  
нейтральне судно, захоплене відповідно до п. ��6, може, як ви-
нятковий захід, бути знищено, коли обставини воєнного характеру 
перешкоджають захопленню такого судна або направленню його 
в якості ворожого призу для прийняття судового рішення, тільки 
якщо заздалегідь будуть дотримані наступні критерії:

a) забезпечена безпека пасажирів і екіпажу. Корабельні шлюп-
ки не вважаються безпечним місцем для цієї мети, за винятком тих 
випадків, коли безпека пасажирів і екіпажу забезпечується – при 
переважаючих погодних умовах та стані моря – близькістю суші 
або присутністю іншого судна, яке може взяти їх на борт;

b) збережено документи, що стосуються захопленого судна, і
c) по можливості збережено особисте майно пасажирів і  

екіпажу.
Повинні бути вжиті всі зусилля для того, щоб уникнути зни-

щення захопленого нейтрального судна. Тому наказ про таке зни-
щення не може бути відданий за відсутності повної переконано-
сті в тому, що не можна направити дане судно в порт воюючої 
сторони, змінити його курс або належним чином звільнити його.  
Судно може бути знищено відповідно до цього пункту за прове-
зення контрабанди, тільки якщо дана контрабанда за вартістю, за 
вагою, за обсягом або по фрахту складає більше половини ванта-

� «Знищення в морі захоплених нейтральних пасажирських суден, які перевозять 
цивільних пасажирів, забороняється. З метою забезпечення безпеки пасажирів 
такі судна спрямовуються до відповідного порту для завершення захоплення 
згідно з пунктом ��6».

Т.Р. Короткий, А.О. Кориневич
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жу. Правомірність знищення підлягає встановленню в судовому 
порядку. Знищення в морі захоплених нейтральних пасажирських 
суден, що перевозять цивільних пасажирів, забороняється. З ме-
тою забезпечення безпеки пасажирів такі судна спрямовуються до 
відповідного порту для завершення захоплення згідно п. ��6.

Правова регламентація застосування мінної зброї 
в збройному конфлікті на морі

Міжнародне право не забороняє використання в морській війні 
мінної зброї. Разом з тим воно вводить ряд обмежень на його вико-
ристання. У сучасних локальних збройних конфліктах мінна зброя 
застосовувалася для протидесантної оборони, а також для порушен-
ня торгового судноплавства. В останньому випадку міни ставилися 
за межами територіального моря воюючої країни, що є грубим по-
рушенням міжнародного права�. В умовах агресія РФ проти України 
проблема застосування морських мін носить актуальний характер�. 

Застосування мінної зброї в морській війні було регламентова-
но VIII Гаазькою конвенцією про встановлення підводних мін, що 
автоматично підриваються від зіткнення �907 р. Наразі вона має 
більше історичне ніж практичне значення, оскільки засоби мінної 
війни стали якісно новими і умови їх застосування докорінно змі-
нилися. Проте, загальні принципи, покладені в основу Конвенції 
�907 р., продовжують діяти і в наш час. Зокрема, конвенція за-
бороняє ставити міни, не закріплені на якорях, за винятком тих, 
що стають безпечними найбільше через одну годину після того, 
як той, хто їх поставив, втратить над ними спостереження, або ж 
закріплені на якорях, але не переходять у безпечний стан після 
зриву з мінрепів. Конвенція забороняє також застосування торпед 
(самохідних мін), які, не потрапивши в ціль, не робляться безпеч-

� Доценко В.Д. Флоты в локальных конфликтах второй половины XX века. – М. : 
ООО «Издательство ACT»; СПб.: Terra Fantastica, �00�. – 5�� с. [Электронный 
ресурс] – Режим доступа : http://militera.lib.ru/h/dotsenko/��.html

� Борисов Є. Аспекти правової кваліфікації використання державою-агресором у 
Азовському морі плавучих мін / Є. Борисов // Український часопис міжнародного 
права. – �0�5. – № �. – С. �6-�0.

III. Проблеми мiжнародного гуманiтарного та мiжнародного кримiнального права



5��

ними (ст. �). Ця заборона ґрунтується на недопущенні застосуван-
ня зброї невибіркової дії�.

Згідно VIII Гаазької конвенції �907 р. забороняється також 
встановлювати у відкритому морі міни, які автоматично підрива-
ються від зіткнення, такі як якірні та інші міни. Така заборона 
пов’язана з повагою свободи судноплавства і забороняє уста-
новку мін воюючими сторонами не тільки в водах їх супротивни-
ків з єдиною метою “переривати торговельне мореплавство” (ст. 
�), але навіть у власному територіальному морі без попередньо-
го попередження або повідомлення усієї міжнародної спільноти. 
Цей обов’язок інформувати інших, який, згідно зі ст. � Гаазької 
конвенції VIII, був більш-менш підпорядкований воєнній необхід-
ності, очевидно, сьогодні став більш безумовним� і набув характе-
ру звичаєвої норми. Так, у справі про протоку Корфу Міжнарод-
ний Суд ООН нагадав, що Албанія була зобов’язана повідомити 
держави про існування мінного поля в її територіальних водах на 
підставі “деяких загальних і визнаних принципів, таких як еле-
ментарні міркування гуманності, ще більш абсолютні в мирний 
час, ніж в воєнний, принцип свободи морських сполучень...”�.

Через �7 років той же Міжнародний Суд ООН висловився ще 
більш категорично в справі про військову діяльність в Нікарагуа, 
заявивши, що: “якщо, окрім того, що судно ставить міни в водах, 
незалежно від їх статусу, в яких судна інших держав можуть ко-
ристуватися правом доступу або проходу, причому робить це без 
попередження і нотифікації, в порушення безпеки мирного судно- 
плавства, ця держава порушує принципи гуманітарного права, що 
лежать в основі положень VIII Конвенції від �907 р.”�.

� Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов: Курс лекций, прочитан-
ных на юридическом факультете Открытого Брюссельского университета /  
Э. Давид. – М. : Международный Комитет Красного Креста, �0��. – ���� с.

� Там же.
� The Corfu Channel Case (Merits). Judgment of April 9th, �9�9. – Available at : 

http://www.icj-cij.org/docket/files/�/�6�5.pdf
� Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua 

(Nicaragua v. United States of America). Merits. Judgment of �7 June �986. 
– Available at : http://www.icj-cij.org/docket/files/70/650�.pdf

Т.Р. Короткий, А.О. Кориневич
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Хоча у VIII Гаазькій конвенції йдеться тільки про контактні 
міни, вона в принципі повинна застосовуватися і до мін більш су-
часного типу, таких як магнітні, акустичні, натискної дії та ін., як 
того вимагає тлумачення тексту з урахуванням його еволюційних 
змін� (див. також Додатковий протокол I, ст. �6).

В Iнструкції Сан-Ремо �99� р. положення, пов’язані з право-
вою регламентацією застосування мінної зброї в збройному конф-
лікті на морі, містяться в п.п. 80–9�. Згідно Iнструкції, міни мо-
жуть бути використані тільки в законних воєнних цілях, включа-
ючи недопущення противника в будь-які райони моря. Сторони в 
конфлікті мають право встановлювати міни, якщо в разі відриву 
мін чи іншої втрати контролю над ними не відбувається їх ефек-
тивного знешкодження. Заборонено застосовувати вільно плаваю-
чі міни, якщо тільки вони: a) не призначені для нанесення удару по 
військовому об’єкту, і b) не стають нешкідливими протягом однієї 
години після втрати контролю над ними. 

Про встановлення мін, приведених до бойового положення, 
або про приведення в бойове положення раніше встановлених мін 
повинно бути зроблено оповіщення, за винятком тих випадків, 
коли вибух зазначених мін може вразити тільки ті судна, які є  
військовими об’єктами.

Воюючі сторони реєструють місця, в яких вони встановили міни.
Операції з мінування у внутрішніх водах, територіальному 

морі або архіпелажних водах воюючої держави повинні забезпечу-
вати – коли мінування проводиться вперше – можливість вільного 
виходу суден нейтральних держав.

Заборонено мінування нейтральних вод воюючою стороною.
Мінування не повинно призводити до такої ситуації, коли стає 

неможливим прохід з нейтральних вод в міжнародні і з міжнарод-
них в нейтральні.

Держави, що встановлюють міни, повинні брати до уваги за-
конні види використання відкритого моря, забезпечуючи, зокрема, 

� Див., зокрема, тлумачення Міжнародним судом поняття «священна місія цивілі-
зації» в справі про Намібію і поняття «територіального статусу» в справі  
про континентальний шельф Егейського моря: CIJ, Rec. �97�. – P. �� et Rec. 
�978. – P. ��.
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безпечні альтернативні маршрути для судноплавства нейтральних 
держав.

Транзитний прохід через міжнародні протоки і прохід через 
води, де діє право архіпелажного проходу морськими коридорами, 
не повинен бути ускладненим, якщо не будуть надані безпечні та 
зручні альтернативні маршрути.

Після закінчення активних військових дій сторони, які беруть 
участь в конфлікті, повинні зробити все від них залежне, щоб зня-
ти або знешкодити, кожна зі свого боку, міни, встановлені ними. 
Щодо мін, встановлених в територіальних водах супротивника, 
кожна зі сторін повідомляє про їх місцезнаходження і в найко-
ротший можливий термін приступає до зняття мін в своєму тери-
торіальному морі або іншим чином робить своє територіальне море 
безпечними для мореплавання.

 Сторони, які беруть участь в конфлікті, повинні докладати зу-
силь для досягнення згоди, як між собою, так і, коли це доречно, 
з іншими державами і міжнародними організаціями, про надання 
інформації, а також технічної і матеріальної допомоги, яка включає 
у відповідних обставинах спільні операції, необхідні для того, щоб 
зняти мінні поля або іншим чином знешкодити їх.

Зняття нейтральними державами мін, встановлених в пору-
шення міжнародного права, не є дією, несумісною з законами  
нейтралітету.

Міжнародно-правова регламентація підводної війни

Сучасне міжнародне право містить спеціальні норми, які рег-
ламентують дії підводних човнів тільки по відношенню до торгових 
невійськових суден.

Ще на початку нашого століття підводні човни були визнані 
“законним” засобом морської війни. Побічно вони були узаконені 
VIII Гаазькою конвенцією �907 р., в якій “міна, що самостійно 
приводиться у рух” – торпеда була визнана законною зброєю під-
водних човнів.

На підводні човни поширюються загальні принципи і норми, 
закріплені в конвенціях про закони і звичаї війни, в тому числі, 

Т.Р. Короткий, А.О. Кориневич
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всі правила, що стосуються дій надводних військових кораблів.  
Спеціальними актами, що регламентують дії підводних човнів,  
є Лондонський протокол про правила підводної війни від 6 листо-
пада �9�6 р. з додатком у вигляді Правил про дії підводних човнів 
щодо торгових суден у воєнний час і Ніонська угода �9�7 р. 

Iнструкція Сан-Ремо �99� р. не містить спеціальних положень, 
присвячених дії підводних човнів. Загальне положення передбачає, 
що надводні судна, підводні човни і літаки підкоряються одним і 
тим самим принципам і нормам.

Таким чином, сучасне міжнародно-правове регулювання війни 
на морі складається з норм договірного права, зокрема ЖК II і 
ДП I, що стосуються захисту жертв війни на морі та норм зви-
чаєвого міжнародного права, що були наведені у багатьох джере-
лах впродовж ХХ століття і застосовувалися державами саме як 
звичаєві норми. Вкрай важливе значення для права війни на морі 
продовжують мати Гаазькі конвенції �907 р. Iнструкція Сан-Ремо 
з міжнародного права, що застосовується до збройних конфліктів 
на морі �99� р. є найбільш повним на сьогодні викладом правил ве-
дення морської війни. Основними інститутами права війни на морі 
можна визначити театр війни на морі, військово-морську блокаду, 
воєнну контрабанду, правову регламентацію застосування мінної 
зброї під час збройного конфлікту на морі та правила ведення під-
водної війни.

III. Проблеми мiжнародного гуманiтарного та мiжнародного кримiнального права
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�.7. зоБоВ’язання недержаВниХ акторiВ 
    дотриМуВатися норМ Про заХист 
    ПраВ ЛЮдини В уМоВаХ 
    зБроЙного конфЛiкту

    В.М. Лисик*

Розвиток міжнародного права у ХХ столітті відрізнявся над-
звичайною динамічністю. Міжнародне право перестало бути 
виключно міждержавним. Людина поступово опинилася в центрі 
уваги міжнародної спільноти в якості однієї з найважливіших цін-
ностей. Саме в цей час було укладено переважну кількість з існу-
ючих міжнародних договорів, що значною мірою визначило основ-
ні тенденції і правові регулятори галузевого співробітництва. Це 
призвело до охоплення міжнародним правом найрізноманітніших 
питань міжнародного життя. Саме це життя отримало абсолютно 
нові риси, за яких держава якщо і не залишає позицій основного 
гравця, але і не може претендувати на одноособове зайняття цього 
місця. Поняття міжнародного громадянського суспільства почало 
набувати осяжних ознак, наслідуючи результати демократичних 
перетворень в державах�. Таким чином, ми можемо виділити дві 
досить цікаві тенденції розвитку сучасного міжнародного права: 
по-перше, постійне розширення переліку учасників міжнародних 
відносин і, як наслідок, розширення кола суб’єктів міжнародного 
права; по-друге, формування міжнародно-правового механізму за-
хисту прав людини та невпинне розширення переліку таких прав. 

*  Лисик Володимир Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри між-
народного права Львівського національного університету імені Iвана Франка

�  Буроменський М.В. Міжнародне право на тлі викликів ХХI століття / М.В. Бу- 
роменський // Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. 
ст. за матеріалами I Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф.  
М.В. Яновського і В.С. Семенова, Харків, �7 листоп. �0�5 р. : у � ч. – Харків, 
�0�5. – Ч. �. – С. 5.
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Ці дві тенденції досить цікаво переплелися і породили чимало но-
вих проблем як теоретичного, так і практичного характеру. Однією 
з таких – є зобов’язання недержавних акторів щодо дотримання 
норм про захист прав людини під час збройних конфліктів.

Як відомо, після прийняття Статуту ООН, який проголосив 
принцип заборони застосування сили в міжнародних відносинах  
війна, як класична форма збройного конфлікту практично не про-
стежується.� В той же час кількість збройних конфліктів не змен-
шувалась, а навіть дещо зростала. Однак змінилася їх форма – 
для 50–70-х років ХХ ст. характерними були “збройні конфлікти 
міжнародного характеру” (в яких народи ведуть боротьбу проти 
колоніального панування, іноземної окупації та расистських ре-
жимів для здійснення свого права на самовизначення,� (в значен-
ні Додаткового протоколу I �977 р. (далі – ДП I �977 р.)), після 
того – збройні конфлікти неміжнародного характеру (в розумінні 
ст. � Женевських конвенцій �9�9 р. (далі – ЖК �9�9 р.), та До-
даткового протоколу II �977 р. (далі – ДП II �977 р.)). Зміна типу 
(форми) збройного конфлікту по суті полягала у розмиванні чітко 
усталеної системи суб’єктів збройного конфлікту: для війни це за-
вжди були держави, для “збройних конфліктів міжнародного ха-
рактеру”, з одного боку, – держава, з іншого, – національно-виз-
вольний рух, для неміжнародного збройного конфлікту – держава 
й одна чи кілька антиурядових груп. При чому в деяких випадках, 
як, наприклад, деякі періоди в Афганістані чи Сомалі, взагалі сто-
яло питання про існування законного уряду як такого. Тобто тео-
ретично можна говорити про те, що йде тенденція до того, що 
сторонами збройних конфліктів стають недержавні актори. Така 
тенденція досягла свого апогею на початку ХХI ст. у зв’язку із так 
званою “війною з тероризмом”, бомбардуванням Iзраїлем позицій 
Хезболи та збройним конфліктом з IДIЛ. Додатково до того можна  
простежувати тенденцію до появи багатьох самопроголошених  
 

� Cassese A. The Status of Rebels under the �977 Geneva Protocol on Non-International 
Armed Conflicts// International and Comparative Law Quarterly. –�98�. – 
 Vol. �0. – P. ��6.

� General Assembly Resolution ��0� (XXVIII) of �� December �97�. 
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і ніким не визнаних “держав”, які перебувають у стані перманент-
ного збройного конфлікту. 

На територіях, які контролюють такі недержавні актори, про-
довжує проживати мирне населення, яке відповідно до норм між-
народного права повинно користуватися захистом передбачених 
ним прав. Проте хто повинен забезпечити таким особам їх права? 
Держава, на території якої вони перебувають, чи недержавні ак-
тори, які фактично контролюють зазначену територію? I чи мають 
такі недержавні актори зобов’язання дотримуватися прав людини 
в період збройних конфліктів? Саме на таке питання ми спробуємо 
відповісти у цій статті.

Перш ніж безпосередньо перейти до розгляду головного пи-
тання потрібно дати відповіді на багато інших, від яких залежати-
ме все нижчевикладене.

Науковий аналіз того чи іншого міжнародно-правового явища 
або інституту, чи в цьому випадку суб’єкта, повинен починатися 
з детального напрацювання категоріального апарату, що слугува-
тиме основою дослідження�. Саме тому, перш ніж перейти до 
аналізу зобов’язання недержавних акторів щодо дотримання норм 
про захист прав людини під час збройних конфліктів, потрібно виз-
начити, хто потрапляє до цієї категорії. Варто відмітити, що таке 
поняття є відносно новим для міжнародного права і було запози-
чене з теорії міжнародних відносин, де використовується тривалий 
час. Однак ми зупинимося на дослідженні цього поняття з позиції 
міжнародного права, головно міжнародного гуманітарного права 
та права прав людини. 

У міжнародно-правових документах немає визначення понят-
тя “недержавний актор”, хоча сам термін досить часто вживають. 
Найчастіше недержавний актор – це фізична особа або органі-
зація, яка має значний політичний вплив, однак не пов’язана з 
будь-якою конкретною країною чи державою. Як бачимо, в цю 
категорію можна включити досить великий перелік суб’єктів.  
Так, відомий дослідник цієї проблеми А. Клепхем (A. Clapham)  
 
� Коваль Д. Міжнародно-правовий аналіз дефініції «культурні цінності» /  

Д. Коваль // Право України. – �0�� – № �-�. – C. ��5.
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уважає, що концепція недержавних акторів, зазвичай, включає 
будь-яку юридичну особу, яка не має нічого спільного з державою 
і яку досить часто використовують для позначення збройних  
угруповань, терористів, неурядових організацій, релігійних груп чи 
корпорацій�. Більш ширше визначення цього терміна міститься в 
угоді Cotonou�. Стаття 6 цієї угоди передбачає, що співпрацюва-
тимуть два види суб’єктів: держава (на місцевому, національному 
та регіональному рівнях) та недержавні актори (економічні та со-
ціальні партнери, в тім числі профспілкові організації, та органи 
громадянського суспільства в усіх його формах відповідно до на-
ціональних особливостей). Отже, цілком виправданою є позиція, 
що недержавні актори мають різні форми: неурядові організації 
як національні, так і міжнародні; корінні народи та національні 
меншини; найрізноманітніші автономні групи; правозахисники; те-
рористи; воєнізовані групи; автономних округи; інтернаціоналізо-
вані території; багатонаціональні підприємства (транснаціональні 
корпорації); і, нарешті, фізичні особи�. Як бачимо, поняття недер-
жавного актора є надзвичайно широким. В цілях цього досліджен-
ня ми обмежимося лише тими з них, які можуть бути стороною 
збройних конфліктів. 

Як вже було згадано залежно від типу збройного конфлік-
ту прийнято виділяти кілька основних видів недержавних акторів. 
Варто зазначити, що такий поділ є не зовсім коректним, і робиться 
виключно з метою теоретичного аналізу їх статусу. Так, у міжна-
родному збройному конфлікті такими можуть бути рухи опору, 
у “збройних конфліктах міжнародного характеру” – національно-
визвольні рухи, у неміжнародних збройних конфліктах – антиуря-
дові групи (сили).

� ‘Non-State Actors’. Electronic Copy. – Available at: http://ssm.com/abstract 
=���98�0

� Partnership Agreement Between the Members of the African, Caribbean and Pacific 
Group of States of The One Part, and the European Community and its Member 
States, of the Other Part, Signed in Cotonou, Benin on �� june �000.

� The role of non-state entities. – Available at : http://www.humanrights.is/en/
human-rights-education-project/human-rights-concepts-ideas-and-fora/human-rights-
actors/the-role-of-non-state-entities
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Проте, чи мають такі недержавні актори зобов’язання дотри-
муватися норм міжнародного гуманітарного права (МГП) і міжна-
родного права прав людини (МППЛ)? I якщо так, то де закріплен-
ні такі зобов’язання?

Однозначної відповіді на поставлені питання немає. Думки вче-
них з цього приводу розходяться, так, одні стверджують, що між-
народне право не містить загальної норми, яка б зобов’язувала та-
ких суб’єктів� дотримуватися норм МГП чи МППЛ. Дійсно, аналіз 
існуючих норм міжнародного права дає підстави стверджувати, що 
такої єдиної норми не існує. Проте це аж ніяк не означає, що не 
існує норм, які зобов’язують окремі їх види. Так, Положення про 
закони та звичаї сухопутної війни� передбачає чимало обов’язків 
рухів опору, які діють на окупованих територіях. Однак факт наяв-
ності в них таких зобов’язань пов’язаний з визнанням їх воюючою 
стороною. У такому випадку їх фактично прирівнюють до держави 
зі всіма наслідками, отже вони набувають права та обов’язки які 
випливають з норм, що регулюють порядок ведення міжнародного 
збройного конфлікту�. Схожі норми про визнання існують і стосов-
но національно-визвольних рухів, однак з певними особливостя-
ми. Так, А. Кассезе зазначає, що воююча держава може визнати 
воюючою стороною не будь-який рух опору чи національно-виз-
вольний рух, а лише ті з них, які відповідають певним критеріям: 
по-перше, такий рух повинен здійснювати ефективний контроль 
над певною частиною території, по-друге, збройний конфлікт по-
винен досягнути певного ступеня інтенсивності�. З іншого боку 
аналіз практики застосування положення про визнання воюючою  
 

� Heather A. Wilson, International Law and the Use of Force by National 
Liberation Movements / Wilson H.A. – Oxford, Oxford University Press, �988. –  
P. ��.

� Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague,  
�8 October �907. – Available at : https://ihl-databases.icrc.org

� Encyclopedia of Public International Law (Ed. R. Bernhardt). Vol. IV. – Amsterdam, 
Elsevier, �000. – P. 5�–55.

� Cassese A. International Law, �nd ed. / A. Cassese. – Oxford, Oxford University 
Press, �005. – p. ��5.
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стороною дає підстави стверджувати, що така норма є застаріла� 
і її фактично не застосовують з часу завершення Другої світової  
війни. Загалом, такі випадки були поодинокими вже у міжвоєнний 
період. Тому не дивно, що Х. Вільсон стверджує норма про виз-
нання є “скоріше теоретичною, ніж реальною”�, оскільки визнан-
ня практично не застосовувалося з моменту закінчення Першої 
світової війни. Більше того, коли йдеться про конфлікти, які ре-
гулюються ДП I �977 р., таке положення взагалі нежиттєздатне, 
оскільки держава повинна визнати, що законний уряд здійснює 
окупацію, чи в державі існує расистський режим тощо. Втім, на-
віть спроби встановити такі факти в суді у таких здавалося б оче-
видних випадках як окупація Iзраїлем Палестини�, чи наявність 
свого часу расистського режиму у Південно-Африканській Респуб-
ліці� абсолютно не завжди є успішними5.

Кардинально протилежної точки зору дотримується інша гру-
па вчених, які стверджують, що зобов’язання дотримуватися норм  
про права людини як в мирний час, так і під час збройних конф-
ліктів існує у всіх суб’єктів національного та міжнародного пра-
ва, тобто: держав, міжнародних організацій, усіх видів юридич-
них осіб, органів громадянського суспільства, неформальних груп 
і навіть у фізичних осіб. Одним із аргументів є те, що сьогодні 
існує загальна норма міжнародного права, яка є імперативною і 
передбачає таке зобов’язання. Як доказ існування такої норми, 
наводять Загальну декларацію прав людини �9�8 р. 6, норми якої  
 
� Detter I. The Law of War, �nd ed. / I. Detter. – Cambridge, Cambridge University 

Press, �000. – p. ��.
� Heather A. Wilson, International Law and the Use of Force by National Liberation 

Movements / Wilson H.A. – Oxford, Oxford University Press, �988. – P. �7.
� Decision of the Military Court at Ramallah in Military Prosecutor v. Kassem and 

the Ajuri decision of the Israeli High Court of Justice.
� S v. Mogoerane (unreported), Transvaal Provincial Division of the South African 

Supreme Court, 6 August �98�.
5 Murray C. The �977 Geneva Protocols and Conflict in Southern Africa / C. Murray 

// International and Comparative Law Quarterly. – �98�. – Vol. ��. – Is. �. –  
P. �6�–�70.

6 Universal Declaration of Human Rights �9�8. 

III. Проблеми мiжнародного гуманiтарного та мiжнародного кримiнального права



55�

можна вважати міжнародним звичаєвим правом. Головним тут є 
положення Преамбули, яка проголошує:  “кожна людина і кож-
ний орган суспільства… …прагнучи шляхом освіти сприяти пова-
жанню цих прав і свобод і забезпеченню, шляхом національних і 
міжнародних прогресивних заходів, загального і ефективного виз-
нання і здійснення їх як серед народів держав-членів Організації, 
так і серед народів територій, що перебувають під їх юрисдик-
цією”. Iснують й інші аргументи на користь існування зобов’язань 
недержавних акторів дотримуватися норм МГП та МППЛ. Як при-
клад можна навести положення ст. �, загальної для чотирьох ЖК  
�9�9 р., де зазначено: “Високі Договірні Сторони зобов’язуються 
дотримуватися та забезпечувати дотримання цієї Конвенції за всіх 
обставин”. Тобто воююча держава має обов’язок забезпечити за-
стосування даних Конвенції на її території незалежно від фактич-
ного контролю над територією.

Стаття 96 ДП I �977 р. передбачає, що “Влада, яка представ-
ляє народ, який веде боротьбу проти однієї з Високих Договірних 
Сторін у збройному конфлікті, може взяти на себе зобов’язання 
застосовувати Конвенції і цей Протокол щодо такого конфлікту 
шляхом односторонньої заяви, адресованої депозитарієві”. Така 
заява після одержання її депозитарієм (Швейцарією) буде мати 
щодо даного конфлікту таку дію: �) цей Протокол набуває чин-
ності для зазначеної влади як сторони, що перебуває в конфлікті, 
негайно; �) зазначена влада отримує ті самі права й бере на себе 
ті ж зобов’язання, як і права та зобов’язання, що були отримані 
і взяті на себе Високою Договірною Стороною Конвенцій і цього 
Протоколу; �) Конвенції і цей Протокол є однаково обов’язковими 
для всіх сторін, що перебувають у цьому конфлікті”. Iдентичне 
положення міститься у багатьох інших конвенціях, зокрема ст. 7 
Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних  
видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають 
надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію �980 р.� 

� Конвенція про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної 
зброї, які можна вважати такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають 
невибіркову дію від �0 жовтня �980 р.
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Ще одним серйозним аргументом на користь цієї точки зору 
є те, що судові органи все частіше дотримуються точки зору, що 
недержавні актори мають зобов’язання дотримуватися норм про 
захист прав людини в період збройних конфліктів. Знаковим у  
цьому плані є Рішення Апеляційної палати Спеціального Суду для 
Сьєра-Леоне, яка �00� р. вирішила, що всі сторони збройного кон-
флікту, як держави, так і недержавних суб’єктів, пов’язані норма-
ми МГП, навіть якщо тільки держави можуть стати учасниками 
цих міжнародних договорів�. 

Та особливо складною є ситуація із зобов’язаннями недер-
жавних акторів, що є сторонами неміжнародних збройних конф-
ліктів. Це зумовлено багатьма обставинами, чи не найважливішою 
з яких є обмежений характер регулювання таких конфліктів (якщо 
міжнародні збройні конфлікти регулюються чотирма ЖК �9�9 р., 
ДП I �977 р., Гаазькими конвенціями �907 р. та іншими догово-
рами, загальна кількість норм у яких перевищує кілька сотень, то 
неміжнародні збройні конфлікти – ст. � ЖК �9�9 р. та в окремих 
випадках ДП II �977 р., – загальна кількість норм у яких не переви-
щує трьох десятків). Більше того, норми, які регулюють такий тип 
конфліктів, є загальними й неоднозначними. Як бачимо, така ситуа-
ція пов’язана із небажанням держав (особливо так званих держав 
“третього світу”) надавати таким недержавним акторам міжнарод-
но-правовий статус і тим самим визнавши за ними право збройної 
боротьби з урядом. Це викликало чимало додаткових наслідків. 

Так, на відміну від норм, що регулюють міжнародні збройні 
конфлікти, ст. � ЖК �9�9 р. та ДП II �977 р. регулюють виключ-
но права осіб, які не беруть, або перестали брати безпосеред-
ню участь у збройному конфлікті. Ці норми не містять жодних 
зобов’язань стосовно поведінки з особами, які беруть участь у 
збройному конфлікті (за винятком п. � ст. � “Заборонено видава-
ти наказ не залишати нікого в живих”). Тобто по суті такі норми  
мають виключно гуманітарне спрямування – захист невоюючих. 

� Prosecutor v. Sam Hinga Norman (Case No. SCSL-�00�-��-AR7�(E)), Decision on 
preliminary Motion Based on Lack of Jurisdiction (Child Recruitment), Decision of 
�� May �00�.
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Ще одним досить дивним моментом є той, що, на відміну від 
міжнародних збройних конфліктів, у неміжнародних не застосову-
ють правило про те, що недержавний актор може зробити заяву 
про взяття на себе зобов’язань застосовувати норми, що регулю-
ють неміжнародні збройні конфлікти, за аналогією, як передбачено 
для міжнародних збройних конфліктів ст. 96 ДП I �977 р. Усі спро-
би зробити це, використовуючи положення ст. �� ДП II �977 р.,  
є досить спірними. Так, згадана стаття передбачає: “Цей Прото-
кол відкритий для приєднання будь-якого учасника Конвенцій... 
Документи про приєднання здають на зберігання депозитарію  
Конвенції”. Звідси випливає, що до ДП II �977 р. може приєднати-
ся виключно сторона, яка є учасницею ЖК �9�9 р. Якщо припус-
тити, що якийсь недержавний актор зробив декларацію відповідно 
до ст. 96 ДП I �977 р. і взяв на себе зобов’язання передбачені ЖК 
�9�9 р. і ДП I �977 р. його аж ніяк не можна вважати учасником 
зазначених міжнародних договорів. Це чітко випливає із положень 
ст. 6 ДП I �977 р., де передбачено правові наслідки такої декла-
рації для недержавного актора. У такому випадку виникає досить 
дивна ситуація, що в сторони збройного конфлікту виникає між-
народно-правове зобов’язання, яке вона ніколи не брала на себе.  
А це в своєю чергою суперечить Віденській конвенції про пра-
во міжнародних договорів �969 р.�, положення якої можемо за-
стосувати за аналогією, оскільки вони мають звичаєвий характер.  
Стаття �� цієї Конвенції передбачає: “Договір не створює зобо-
в’язань або прав для третьої держави без її на те згоди”. Звідси 
незрозуміло, чому такий обов’язок виникає у недержавних акторів. 
Проте далі в ст. �5 передбачено умови, за яких такі зобов’язання за 
договором все-таки можуть виникати. Для того має бути виконано 
дві умови: �) “учасники цього договору мають намір зробити це по-
ложення засобом створення зобов’язання”; �) “якщо третя держава 
напевно бере на себе у письмовій формі це зобов’язання”. А це по-
ложення не може бути використано навіть за аналогією, оскільки 
в ДП II �977 р. не передбачено можливість недержавного актора 
взяти на себе зобов’язання за цим документом. Єдиним виходом у 

� Віденська конвенція про право міжнародних договорів від �� травня �969 р.
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цій ситуації є доводити існування звичаю, однак недержавний актор 
завжди може сперечатися і щодо факту існування такої звичаєвої 
норми, та доводити, оскільки він не брав участі в її створенні, біль-
ше того системно заперечував її, що для нього вона не виникла.

Варто згадати також про те, що хоча момент початку застосу-
вання ст. � загальної для ЖК �9�9 р. та ДП II �977 р. достатньо 
чітко визначений, однак на практиці держави стараються якомога 
довше уникати їх застосування. Це зумовлено багатьма момента-
ми. По-перше, неурядові актори прагнуть того, щоб було оголоше-
но про початок застосування зазначених документів, оскільки цей 
акт можна сприймати як своєрідну форму визнання. Як відомо, 
уряди всіляко уникають цього. Оголосивши про те, що з певно-
го моменту застосовуються норми МГП, уряд тим самим бере на 
себе чимало додаткових зобов’язань, а це завжди йому невигідно.  
Особливо з врахуванням тієї обставини, що, відповідно до п. �  
ст. � ДП II �977 р. Протокол не застосовують до випадків пору-
шення внутрішнього порядку та виникнення обстановки внутріш-
ньої напруженості, таких як безпорядки, окремі й спорадичні акти 
насильства та інші акти аналогічного характеру, оскільки вони не 
є збройними конфліктами. Саме з використанням цього положен-
ня уряд оголошує надзвичайний (воєнний чи інший аналогічний) 
стан, тим самим суттєво обмежуючи права громадян та надаючи 
додаткові повноваження державним органам (в першу чергу орга-
нам внутрішніх справ, поліції, спеціальним службам та збройним 
силам). Запровадження таких режимів завжди супроводжується 
обмеженням застосування більшості положень міжнародних до-
говорів у сфері захисту прав людини, як, наприклад, Європейсь-
ка конвенція про захист прав людини і основоположних свобод  
�950 р.�, Міжнародні пакти �966 р.� тощо. Отже, в подібній си-
туації виникає своєрідний “правовий вакуум”, оскільки більшість 
прав, що випливають з норм МППЛ, обмежені, а норми МГП  

� Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 0� листопада 
�950 р.

� Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від �6 грудня �966 р.; 
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від �6 грудня  
�966 р.
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не застосовують. В момент, коли починають застосовуватися  
норми МГП, ситуація суттєво змінюється, оскільки сьогодні  
норми цієї галузі практично охоплюють значний об’єм прав, що 
гарантують у мирний час норма МППЛ�. Кассезе А. стверджу-
вав, що така ситуація великою мірою зумовлена відсутністю будь-
якого контрольного механізму – міжнародного органу, який би 
чітко визначав факт наявності збройного конфлікту і момент по-
чатку застосування норм МГП у неміжнародних збройних конф- 
ліктах�.

Ще одним моментом, який не сприяє належному виконанню 
норм МГП і МППЛ, є той факт, що це жодним чином не впли-
ває на питання кримінальної відповідальності учасників збройного 
конфлікту, які воюють на стороні недержавного актора. Як відомо, 
на відміну від міжнародних збройних конфліктів у неміжнародних 
не застосовують положення про комбатантів, а це означає, що всі 
особи, які взяли в руки зброю для того, щоб протистояти закон- 
ному уряду, можуть бути притягненні до кримінальної відпові- 
дальності як звичайні злочинці, в той час як особи зі складу зб-
ройних сил, поліції та інших підрозділів, що представляють уряд 
діють цілком законно. За таких умов, в осіб, що діють на сто-
роні недержавного актора, немає жодних стимулів дотримуватися  
норм МГП і МППЛ, оскільки це ніяк не вплине на їх відповідаль-
ність. 

Ще однією проблемою, яка підкреслює нерівність сторін не-
міжнародного збройного конфлікту, є питання міжнародно-право-
вої відповідальності. Так, у Статтях про відповідальність держав� 
міститься ст. �0, яка регулює міжнародно-правову відповідаль- 
 

� Лисик В. Процесуальні права учасників неміжнародних збройних конфліктів / 
В. Лисик // Наука міжнародного права на рубежі століть Тенденції розвит-
ку та трансформації: спеціальне видання наукових статей за наук. ред. проф.  
В.М. Репецького. – Львів : ЛНУ ім. I. Франка, �0�6. – С. ���–��6.

� Cassese A. The Status of Rebels under the �977 Geneva Protocol on Non-International 
Armed Conflicts / A. Cassese // International and Comparative Law Quarterly- 
�98�. – Vol. �0. – P. ��9. 

� Резолюция Генеральной Ассамблеи 56/8�. Ответственность государств за меж-
дународно-противоправные деяния А/56/589.
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ність повстанців чи інших рухів. Цей документ серед іншого міс-
тить таку норму. “Поведінку повстанського руху, який стає новим 
урядом держави, розглядають як діяння цієї держави за міжнарод-
ним правом. Поведінку руху…, якому вдається створити нову дер-
жаву на частині території вже існуючої держави або на будь-якій 
території під його управлінням, розглядається як діяння цієї нової 
держави за міжнародним правом”. Ця норма могла б в принципі 
змусити недержавних акторів дотримуватися зобов’язань, які ви-
пливають із норм МГП та МППЛ. Однак варто взяти до уваги, ту 
обставину, що не всі недержавні актори прагнуть створити нову 
державу. Iноді, такою ціллю може бути полегшення ведення зло-
чинної діяльності. Як приклад, можна назвати чимало недержавних 
акторів, які воюють з урядами Колумбії та Афганістану.

Більше того, складається парадоксальна ситуація: уряд у ви-
падку його перемоги зазвичай несе відповідальність лише за свої 
дії, в той час як недержавний актор – і за свої, і за дії поперед-
нього уряду. 

Отже, як бачимо, ситуація з наявністю у недержавних акторів 
обов’язків, що випливають із МГП і МППЛ, є досить суперечли-
вою, насамперед через недосконалість норм міжнародного права, 
які виникли внаслідок небажання держав визнати їх сторонами 
неміжнародного збройного конфлікту.

Однак існує багато серйозних аргументів, які свідчать, що не-
міжнародні актори є зобов’язаними нормами МГП і МППЛ. 

Клепхем А. наводить п’ять основних юридичних аргументів на 
користь наявності у недержавних акторів зобов’язань щодо за-
хисту прав людини під час неміжнародних збройних конфліктів, а 
саме: �) всі учасники таких груп є громадянами певної держави і 
в них виникають зобов’язання дотримуватися норм МППЛ і МГП 
саме у зв’язку із участю держави в цих договорах; �) договори у 
сфері МГП і МППЛ, гарантуючи права фізичним особам, одночас-
но зобов’язують їх; �) будь-який недержавний актор, який про-
тистоїть центральному уряду і прагне виконувати “державницькі 
функції”, повинен намагатися до відповідальності принаймні в ме-
жах, які зумовлені виконанням цих функцій де-факто; �) ст. � ЖК  
�9�9 р. прямо говорить, що зобов’язує всі сторони конфлікту;  
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5) так звана “порогова теорія”, � коли зобов’язання в недержавного 
актора виникають після досягнення певних порогових вимог (кон-
флікт і недержавний актор досягають вимог, передбачених в ст. � 
ДП II �977 р.). Спробуємо проаналізувати кожен з цих аргументів 
більш докладно. 

Перший аргумент, зобов’язання виникають через участь у 
таких недержавних акторів громадян держави, які своєю чергою 
зобов’язані нормами за посередництвом їх держави. Як відомо, 
більшість норм міжнародного права, в тім числі норм МГП та 
МППЛ, не є нормами прямої дії. Для їх застосування, як мінімум 
державі потрібно виконати дві дії: по-перше, дати обов’язковість 
для неї заданого документа та, по-друге, створити механізм їх ім-
плементації на національному рівні. Обидві ці дії пов’язані, зазви-
чай, даючи згоду на обов’язковість норм міжнародного договору,  
держава приймає чимало нових законодавчих актів (чи вносить 
зміни в існуючі), якими передбачає обов’язковість цих норм для 
їх громадян. Отже, у громадян держави та всіх осіб, що перебу-
вають під її юрисдикцією, виникають зобов’язання дотримувати-
ся відповідних положень за посередництвом національних законів.  
А оскільки учасниками неурядових акторів є саме фізичні особи, 
то неурядові актори фактично теж мають такі зобов’язання. Такий 
аргумент має багато слабких сторін. Так, як зазначалося вище, 
фізична особа, яка бореться з власним урядом з позиції національ-
ного кримінального права, є злочинцем, отже, в неї немає жодного 
стимулу дотримуватися будь-яких законів. 

Наступним аргументом на користь обов’язковості виконан-
ня недержавними акторами зобов’язань щодо захисту прав люди-
ни в умовах збройних конфліктів є те, що самі договори у сфері 
МГП і МППЛ, гарантуючи права фізичним особам, одночасно 
зобов’язують їх. Цей аргумент суттєво переплітається з поперед-
нім. Головною ідеєю, на якій він збудований, є аксіома: не буває 
прав без обов’язків. Та оскільки держава розглядає таких осіб 
як злочинців, терористів тощо, тобто вони втрачають можливість  
 
� Clapham A. Human Rights Obligations of Non-State Actors / A. Clapham. – Oxford, 
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звернутися за захистом своїх порушених прав, то досить часто не 
вважають себе зобов’язаними жодними нормами. Попри це, про-
тягом кількох десятиліть в юридичній літературі обговорювалося 
питання про можливість встановлення норми, про те, що особа не 
може бути покараною лише за те, що взяла в руки зброю. I остан-
нім часом така норма отримала практичне застосування. Чимало  
держав, зокрема, Колумбія, Афганістан, і навіть Україна оголоси-
ли амністію для власних громадян, які воювали проти власної дер-
жави.

Iншим аргументом є той, що будь-який недержавний актор, 
який протистоїть центральному уряду і прагне виконувати “дер-
жавницькі функції”, повинен намагатися до відповідальності при-
наймні в межах, які зумовлені виконанням цих функцій де-факто. 
Цей аргумент дійсно працює у випадку, якщо конфлікт досяг по-
рогу, передбаченого ДП II �977 р., і недержавний актор фактично 
виконує роль уряду на певній території. За таких умов, прагну-
чи отримати міжнародне визнання, недержавні актори, зазвичай, 
вважають себе урядом зі всіма випливаючими звідси обставина-
ми. Однак, іноді недержавні актори, як уже згадувалося вище аж  
ніяк не прагнуть створити державу, а отже, не виконують жодних 
міжнародних зобов’язань. 

Найбільш обґрунтованим є аргумент, що ст. � загальна для 
ЖК �9�9 р. прямо говорить, що зобов’язує всі сторони конфлікту. 
Варто відмітити, що, крім ст. � ЖК �9�9 р., є ще багато норм між-
народного права, які передбачають таке зобов’язання. Найбільш 
відомим з них є наведене вище положення Загальної декларації 
прав людини �9�8 р., яке зобов’язує кожну людину і кожний орган 
суспільства сприяти дотриманню прав людини. Додатково наведе-
мо положення, що міститься в ст. � ЖК �9�9 р. “У разі збройного 
конфлікту … кожна зі сторін конфлікту повинна застосовувати, як 
мінімум, такі положення”. Тобто, ця норма зобов’язує всі (обидві) 
сторони конфлікту, в тім числі недержавних акторів. Зважаючи 
на положення, яке міститься в ст. � ДП II �977 р., “Цей Про-
токол розвиває й доповнює ст. �, загальну для ЖК �9�9 р., не 
змінюючи існуючих умов їх застосування, застосовується до всіх 
збройних конфліктів, які не підпадають під дію ст. � ДП I �9�9 р.  
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і відбуваються на території будь-якої Високої Договірної Сторони 
між її збройними силами або іншими організованими збройними 
групами…”. Отже, оскільки така норма чітко зазначає, що ДП II 
�977 р. розвиває і продовжує ст. � ЖК �9�9 р., то зобов’язання 
виникають у кожної зі сторін цього конфлікту.

Останній із перелічених вище аргументів є так звана “порого-
ва теорія”. По суті її можна звести до таких положень: міжнародні 
зобов’язання виникають у недержаного актора, у випадку досяг-
нення конфліктом, а отже і самим державним актором вимог, які 
передбачені в ст. � ДП II �977 р. Як відомо, Протокол передбачає 
умови його застосування, а саме: конфлікт відбувається на тери-
торії будь-якої Договірної Сторони між її збройними силами або 
іншими організованими збройними групами, які, перебуваючи під 
відповідальним командуванням, контролюють частину її території, 
що дає їм змогу здійснювати безперервні й погоджені воєнні дії 
та застосовувати цей Протокол. Головна ідея цієї теорії в тому, 
що, допоки конфлікт не досягнув певного рівня, недержавний ак-
тор не може виконувати зобов’язання щодо захисту прав люди-
ни, оскільки не володіє фактичною владою. I лише в той момент, 
коли він контролює частину території держави, в його військових 
формуваннях встановилася чітка ієрархія (тобто збройні групи пе-
ребувають під відповідальним командуванням), що дає їм змогу 
вести безперервні і погоджені військові дії та застосовувати ДП II  
�977 р. Виявляється, що таку умову, як “застосовувати цей Про-
токол” недержавний актор в принципі нездатен виконати. Як ар-
гумент, можна навести положення подані в ст. 5 і 6 цього доку-
менту, які серед іншого передбачають процесуальні права осіб, 
свобода яких обмежена у зв’язку із неміжнародним збройним кон-
фліктом. Чи здатні антиурядові групи гарантувати такі права учас-
ників збройного конфлікту? Проблема полягає в тому, що вони не 
можуть створити судові органи, які б відповідали усім вимогам, 
передбачених нормами міжнародного права, наприклад, ст. � ЖК  
�9�9 р. “судом, який створено належим чином”, тобто в спосіб, 
передбачений законами тієї держави, з урядом якої вони воюють. 
Тут думки вчених розділяються. Значна частина стверджує, що 
яким би способом не створювали такий суд, у будь-якому разі 

В.М. Лисик



560

він не здатен забезпечити належний рівень процесуальних прав 
учасників неміжнародних збройних конфліктів. Проте сьогодні є 
досить обширна практика створення і діяльності таких органів. 
Можна назвати, як мінімум, кілька випадків, коли такі органи за-
безпечували хоча б мінімальні стандарти правосуддя:

�. FMLN суди в Сальвадорі, які діяли у �980–�99� рр.;
�. “Народні суди” в Непалі;
�. TTE суди в Шрі-Ланці�. 
Питання про визнання таких органів судовими є дискусійним, 

у тім числі у зв’язку з тим, що аналіз матеріалів дипломатичної 
конференції, на якій було прийнято Додаткові протоколи �977 р. 
свідчить, що при їх розробці держави не мали наміру надавати 
можливість антиурядовим групам створювати судові органи.

Як бачимо, така теорія теж має слабкі місця і за певних умов 
може бути заперечена.

З іншої сторони можна привести ще однин аргумент, на ко-
ристь того, що недержавні актори мають зобов’язання щодо до-
тримання прав людини. Так на вищезгаданій конференції, після 
прийняття тексту Протоколу представник Бельгії стверджував, що 
оскільки ДП II �977 р. доповнює ст. � загальну для ЖК �9�9 р.,  
а вона передбачає, дві сторони конфлікту, то і цей документ теж 
треба поширити на всі його сторони�. Схожу позицію висловив 
представник СРСР, який заявив, що ратифікуючи такий Прото-
кол, держави приймуть національні закони, які зобов’яжуть усіх  
громадян у межах території держави. Він різко розкритикував  
позицію деяких держав, що згідно з цим документом зобов’язання 
виникають лише в уряду�.

Аналогічну позицію висловлено в Коментарі до ДП II �977 р., 
де зокрема зазначено: “Всі правила засновані на існуванні двох 
або більше сторін, що протистоять одна одній. Ці правила надають  
 

� Sivakumaran S. Courts of armed opposition groups: fair trials or summary 
justice? / S. Sivakumaran // Journal of International Criminal Justice. – �009. –  
Vol. 7. – No. �. – P. �9�-�95.

� CDDH/SR/�9, Annex. – p. 76.
� CDDH/III/SR.�� – Paras ��-��.
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ті ж права і накладають ті ж обов’язки на всі сторони (як уряд 
так і повсталу сторону), і всі такі права і обов’язки мають суто 
гуманітарний характер”�.

Додатковим аргументом на користь того, що недержавні ак-
тори мають зобов’язання щодо захисту прав людини є те, що 
Рада Безпеки у своїх резолюціях� неодноразово заявляла про це.  
Однак, тут варто взяти до уваги, що такі резолюції не створюють 
самостійних прав, у них Рада Безпеки лише звертає увагу на необ-
хідність дотримання таких положень сторонами конфлікту.

Та найбільшим, на нашу думку, аргументом який чітко свід-
чить про наявність у недержавних акторів обов’язків щодо захисту 
прав людини є аналіз положень Збірника звичаєвих норм МГП�.  
У цьому збірнику зібрано �6� звичаєву норму, понад ��0 застосо-
вують до неміжнародних збройних конфліктів, без будь-якої різ-
ниці, хто є суб’єктом застосування – держава чи недержавний 
актор. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що правове регулювання 
участі недержавних акторів у збройних конфліктах здійснюється 
в досить загальній формі. Чинні міжнародні договори не містить 
єдиної універсальної норми, яка б зобов’язувала недержавних ак-
торів дотримуватися прав людини в період збройних конфліктів.  
Однак аналіз практики дозволяє констатувати, що на сьогодні пе-
реважна більшість зобов’язань щодо захисту прав людини в умо-
вах збройних конфліктів однаково застосовуються як державами, 
так і недержавними акторами, а отже відповідне зобов’язання  
випливає із звичаєвого міжнародного права.

� Commentary on the Additional Protocols of 8 June �977 to the Geneva Conventions 
of �� August �9�9. Ed. Sandoz Y., Swinarski C, and Zimmermann B. – Geneva, 
ICRC. – Р. ���5.

� UN Security Council Resolution ���� (�998 UN Security Council Resolution  
S/RES/��78 (�00�); UN Security Council Resolution S/��7� (�00�), UN 
Security Council Resolution S/RES/�5�8 (�00�); UN Security Council Resolution  
S/RES/�5�0 (�00�).

� Customary International Humanitarian Law / International Committee of the Red 
Cross; Edited by Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck. Volume �:  
Rules. – Cambridge University Press, �005. – 6�� р. 
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