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ПРАВОВІ АСПЕКТИ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ТА
ПРИКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ
ФЕДЕРАЦІЇ
Анотація. В статі підсумовується досвід правового регулювання і перспективи
розвитку транскордонного і міжрегіонального співробітництва між територіальним
одиницями України і Російської Федерації.
Ключові слова: Єврорегіони, міждержавні угоди, міжурядові угоди, транскордонне
співробітництво, міжрегіональне співробітництво.
Аннотация. В статье суммируется опыт правового регулирования и перспективы
развития
трансграничного
и
межрегионального
сотрудничества
между
территориальными единицами Украины и Российской Федерации.
Ключевые
слова:
Еврорегионы,
межгосударственные
соглашения,
межправительственные соглашения, трансграничное сотрудничество, межрегиональное
сотрудничество.
Abstract. The article summarized the experience of legal regulation and prospects of
cross-border and interregional cooperation between territorial units of Ukraine and the Russian
Federation.
Keywords: Euroregions, interstate agreements, intergovernmental agreements, crossborder cooperation, regional cooperation.

Досліджуючи правові особливості міжрегіонального та прикордонного
співробітництва України та Російської Федерації, необхідно звернути увагу
насамперед, що актуальним питанням такого співробітництва для кожної
держави є цілеспрямований розвиток її територій шляхом конструктивного
вирішення пріоритетних прикордонних та регіональних проблем, що
формуються

під впливом цілої

системи різноспрямованих

факторів

соціального, суспільно-політичного, економічного, природно-кліматичного,
природоресурсного, національно-етнічного, культурно-історичного та іншого
характерів.
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Стійке зростання наукового інтересу до проблематики міжрегіонального
та прикордонного співробітництва обумовлено глобалізацією економіки,
розвитком регіонального співробітництва, кардинальними змінами на
політичній карті миру, тенденціями до поглиблення демократії в суспільному
розвитку. Саме тому велику увагу вітчизняні науковці приділяють
дослідженню та аналізу сучасного стану розвитку міжрегіонального та
прикордонного співробітництва, серед яких відзначимо праці О. Амоша, П.
Бєлєнького, З. Бройде, В. Будкіна, Б. Буркінського, О. Вишнякова, С.
Гакмана, В. Герича, М. Долішнього, В. Євдокименка, І. Журби, Є. Кіша, М.
Козоріза, Ю. Макогона, М. Мальського, В. Мамонової, A. Мельник, Н.
Мікули, A. Mокія, С. Писаренка, І. Студеннікова та ін. Дослідженню
транскордонного співробітництва та механізмів його активізації присвячено
праці таких іноземних авторів: В. Білчака, Л. Вардомського, Д. Віллерса, П.
Еберхардта, Й. Звєрєва, З. Зьоли, М. Ілієвої, Т. Коморніцкого, П. Кузьмішина,
T. Лієвського, З. Макєли, Р. Ратті, С. Романова, M. Ростішевского, А.
Стасяка, Ю. Тея, Р. Федана, Г.-М. Чуді та ін.
Спільність положення регіонів, розташованих по різні сторони
державного кордону є головною умовою прикордонного співробітництва.
Між Україною та Російською Федерацією таке співробітництво у зв‘язку із
близькістю

в

етнокультурному відношенні

їх

народів, налагоджено

насамперед у галузі культурних зносин, а також, враховуючи, що кордони
розділяють єдині в природному відношенні території, існує співробітництво
у використанні природних (водних, біологічних, мінеральних, земельних та
ін.) ресурсів та їхній охороні.
Серед пріоритетних форм взаємодії обох країн у сфері прикордонного
співробітництва

виділяються

торговельно-економічні

відносини,

адже

прикордонні регіони виконують схожі функції, що забезпечує взаємні
торгово-економічні й соціальні зв'язки, а також зв'язок із третіми країнами.
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Необхідними передумовами формування і розвитку співробітництва
регіонів є:
удових, науковотехнічних та інших ресурсів;
Однак між Україною та Російською Федерацією як членів СНД за умов
створення прозорих кордонів свого часу гостро встала проблема їхньої
безпеки,

оскільки

транскордонні

переміщення

соціальних

патологій

(нелегальні міграції, торгівля наркотиками, контрабанда, інші прояви
криміналу) після отримання статусу незалежних країн виросли до
загрозливих масштабів. Тому у цьому напрямі між обома країнами було
укладено цілу низку Угод, у яких порушувалися ці питання на
міждержавному рівні (Угода між Урядом Російської Федерації та Кабінетом
Міністрів України про співробітництво у боротьбі проти незаконного обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживання
ними, що вступила в дію 10.08.2000 р.[1], Угода про співробітництво між
Генеральною

прокуратурою

України

та

Генеральною

прокуратурою

Російської Федерації від 15.09.2010 р.[2], Угода між Державною службою
фінансового моніторингу України та Федеральною службою з фінансового
моніторингу Російської Федерації щодо співробітництва в сфері протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та
фінансуванню тероризму від 11.07.2012 р.[3] та ін.).
У сучасному міжнародному праві для характеристики прикордонного
співробітництва
співробітництва
інтенсифікації

найчастіше
як

форми

зв'язків

вживається
міждержавної

прикордонних

поняття
інтеграції

регіонів,

що

транскордонного
за
сприяє

допомогою
вільному

переміщенню товарів, послуг, капіталів і людей. Цей вид співробітництва
4
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здійснюється у межах двох або більше територій держав, що мають спільний
кордон. Транскордонне співробітництво здійснюється за різними напрямами
розвитку – економіки, екології, гуманітарного та інших профілів. Правові
відносини такого співробітництва визначені у межах Європейської рамкової
конвенції про прикордонне співробітництво територіальних спільнот та влад
1980 року. Відповідно до положень цієї Конвенції, прикордонним, або
транскордонним співробітництвом вважаються «будь-які узгоджені дії,
спрямовані

на

посилення

та

заохочення

відносин

між

сусідніми

територіальними спільнотами та владами, які знаходяться під юрисдикцією
двох або більше сторін, які домовляються між собою…».
Особливу

форму

транскордонного

співробітництва

становлять

єврорегіони, які не виступають наднаціональною або наддержавною
структурою,

я

становлять

собою

форму,

що

сприяє

розвитку

міжрегіонального співробітництва. Рішення керівних органів єврорегіонів не
мають сили правових документів або норм та стосуються лише партнерських
відносин

членів

єврорегіону.

Вони

виступають

рекомендаційними

документами і вступають у силу після їх затвердження, реєстрації та
повідомлення зацікавленим особам [4, с. 35].
Щодо України, то за її участю, за часів незалежності було створено 8
єврорегіонів: «Карпатський єврорегіон», «Буг», «Нижній Дунай», «Верхній
Прут», «Дніпро», «Слобожанщина», «Ярославна» та «Донбас».
Саме

тому

регіональна

складова

зовнішніх

відносин

України

проявляється у розвитку та інституалізації співробітництва між суміжними
прикордонними регіонами, зокрема й з Російською Федерацією.
За сучасних умов розвитку транскордонного співробітництва та
вищезгаданих єврорегіонів відкриваються нові можливості активізації
господарської

діяльності

на

периферійних

територіях,

що

сприяє

підвищенню їх конкурентоспроможності [5, с. 64-65].
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Питання сучасного міжрегіонального та прикордонного співробітництва
між Україною і Російською Федерацією відрегульовані положеннями Закону
України «Про транскордонне співробітництво» від 24.06.2004 р.[6] та Угоди
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про
міжрегіональне

та

прикордонне

співробітництво

між

Україною

та

Російською Федерацією, яка набрала чинності для України з 14.06.2012 р.[7].
Ці нормативно-правові документи визначають мету та принципи державної
політики у сфері транскордонного співробітництва, права суб‘єктів,
принципи та форми державної підтримки транскордонного співробітництва
та його фінансове забезпечення. Так, Угода була укладена на основі
прийнятої 04.10.2010 р. Програми міжрегіонального та прикордонного
співробітництва Російської Федерації та України на 2011 – 2016 рр., якою
передбачено пріоритетні напрями взаємодії двох держав з питань розвитку
міжрегіонального та прикордонного співробітництва, а також пріоритетні
галузі співробітництва суб‘єктів Російської Федерації та адміністративнотериторіальних утворень України. Основна дія Програми спрямована на:
удосконалення

нормативно-правової

бази

міжрегіонального

та

прикордонного співробітництва Російської Федерації та України; здійснення
системної підтримки на державному, регіональному та місцевому рівні
реалізації спільних проектів у пріоритетних сферах співробітництва суб‘єктів
Російської Федерації та адміністративно-територіальних утворень України;
удосконалення взаємодії на державному, регіональному та місцевому рівнях
з питань розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва і
реалізації проектів; удосконалення взаємодії у сфері прикордонного, митного
та інших видів контролю, які здійснюються на державному кордоні;
здійснення ефективної взаємодії у правоохоронній сфері, в галузі зайнятості і
трудової міграції, територіального планування, контрольного планування,
конкурентної політики, міжнаціональної політики, ЗМІ тощо;

розвиток
6
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міжмуніципального співробітництва та братерських зв‘язків; сприяння
розвитку малого бизнесу з метою створення нових робочих місць і розвитку
сучасної інфраструктури прикордонних регіонів тощо [8].
Міжрегіональне
Федерацією

наразі

міжрегіональне

та

співробітництво

між

Україною

здійснюється

відповідно

до

прикордонне

співробітництво

ст.
між

та
6

Російською
Угоди

Україною

про
та

Російською Федерацією [7] за такими напрямами:
- розроблення та реалізація регіональних стратегій розвитку, у тому
числі стратегій розвитку прикордонних територій, а також методик
підготовки довгострокових цільових програм;
- формування та реалізація регіональної політики, в тому числі у сфері
прикордонного

співробітництва

і

соціально-економічного

розвитку

прикордонних регіонів;
- реалізація регіональної інвестиційної політики та підвищення
інвестиційної привабливості регіонів;
- розвиток інноваційної сфери;
- встановлення і розвиток контактів між регіональною владою держав
Сторін, у тому числі шляхом сприяння укладанню міжрегіональних угод;
активізація міжрегіональної кооперації;
- активізація ділових контактів представників бізнесу.
Так, свідченням співпраці між регіонами двох держав є, наприклад,
подана «Інформація про міжнародне міжрегіональне співробітництво на
1.07.2012 р.» щодо міжнародних відносин Тернопільскої області з регіонами
інших країн, зокрема й Російської Федерації. Визначаючи міжнародне
міжрегіональне

співробітництво

як

винятково

ефективний

напрямок

інтеграції та важливий чинник економічного розвитку, керівництво регіону
узгодило

з

Міністерством

закордонних

справ

Російської

Федерації

підписання рамкової угоди про торговельно-економічне, науково-технічне та
7
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культурне співробітництво області з Адміністрацією Курганської та
Смоленської областей Російської Федерації, а у рамках 3 УкраїнськоРосійського

міжрегіонального

економічного

форуму

було

підписано

Програму співробітництва на виконання Угоди між Тернопільською
обласною

державною

адміністрацією

України

та

Адміністрацією

Нижньогородської області Російської Федерації на 2012 - 2013 роки.
Налагодженню міжнародних відносин між регіонами двох країн й сприяє
поглиблення співробітництва в рамках уже діючих угод про міжрегіональне
співробітництво, що дають можливості до розширення та налагодження
торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва підприємств
Тернопільської області та відповідних регіонів Російської Федерації.
Починаючи з 2001 року обласна державна адміністрація Тернопільської
області активно співпрацює з Нижньогородською областю Російської
Федерації, правовою основою такого співробітництва стала укладена 20
червня 2001 року Рамкова угода про торговельно-економічне, науковотехнічне і культурне співробітництво між Тернопільською обласною
державною адміністрацією та адміністрацією Нижньогородської області
Російської Федерації.
У процесі міжрегіонального співробітництва Тернопільською обласною
державною адміністрацією розроблено проект Програми співробітництва на
виконання Угоди на 2012-2013 роки, який надіслано до Адміністрації
Нижньогородської області (листом від 23.02.2012 року «Про поглиблення
двостороннього

співробітництва»

№

02-893/30-09)

для

подальшого

погодження.
Відповідно до положень ст. 12 Угоди про міжрегіональне та прикордонне
співробітництво між Україною та Російською Федерацією у сфері
прикордонного співробітництва діяльність обох держав спрямована на
здійснення спільних програм і проектів, що реалізуються в цілях соціально8
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економічного розвитку прикордонних регіонів, а також програм і проектів,
спрямованих на етнокультурний розвиток населення регіонів. Нормативним
документом

також

регулюються

питання

встановлення

і

зміцнення

співробітництва між компетентними органами держав, у тому числі: у сфері
взаємодії та обміну інформацією щодо облаштування пунктів пропуску через
українсько-російський державний кордон; у сфері протидії транскордонній
протиправній діяльності, насамперед у боротьбі з незаконним обігом зброї, її
основних частин та боєприпасів, вибухових і отруйних речовин і вибухових
пристроїв, ядерних і радіоактивних матеріалів, алкогольної і тютюнової
продукції, контрабандою культурних цінностей, а також із нелегальною
міграцією; у сфері здійснення контролю (нагляду) - за територіями
прикордонних регіонів з метою забезпечення безпеки для населення
продукції (товарів), хімічних, біологічних і радіоактивних речовин, відходів
та інших вантажів, які становлять небезпеку для людини тощо.
Усього між Росією й Україною укладено понад 200 міждержавних і
міжурядових договорів і близько 300 міжвідомчих угод.
Міжнародне

транскордонне

співробітництво

як

комплекс

дій,

спрямованих на встановлення та поглиблення економічних, соціальних,
науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між
територіальними громадами, що відповідає органам влади Російської
Федерації, здійснюється у межах угод, які підписані між такими суб‘єктами
транскордонного співробітництва. Однією з форм такого співробітництва є
створення євро регіонів. При чому євро регіон можна розуміти як
адміністративно-територіальне утворення, що включає в себе не меш ніж дві
країни з одним, як мінімум, спільним кордоном, або територію добровільного
транскордонного співробітництва, в межах якої реалізуються певні проекти,
вирішуються проблеми зайнятості, розвитку інфраструктури тощо [9].
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Особливості сучасного розвитку прикордонного співробітництва між
Україною та Російською Федерацією на рівні областей полягають у
подоланні проблем, які стримують цей напрямок українсько-російських
відносин. Прикладом співпраці у цьому напрямі є процес транскордонного
співробітництва між адміністраціями Харківської та Білогородської областей
у межах одного з єврорегіонів, спільних для України та Російської Федерації
– «Слобожанщини». Основні документи щодо створення цього регіону були
підписані 7 листопада 2003 р. Відповідно до його положень основними
ознаками єврорегіону «Слобожанщина» є просторова компактність та
високий

потенціал

розвитку

за

рахунок

соціально-економічного

взаємодоповнення суміжних територій Білогородської та Харківської
областей.
Діяльність двох обласних адміністрацій у межах спільного єврорегіону
стало свідченням розуміння, що завдяки близькому розташуванню до
державного кордону є можливість отримання додаткових матеріальних й

область співпрацює з найбільшим промисловим і культурним центром
України − Харковом, розташованим усього лише в 30 км від кордону, а
Ростовська –
у з іншими
організацій, стурбованих ситуацією в прикордонній зоні, боротьбою з
нелегальною міграцією тощо [10]. Про це свідчать такі дані: загальний
зовнішньоторговельний оборот Харківської області у 2010 р. склав 3 млрд
267,3 млн дол. США і збільшився в порівнянні з 2009 роком на 18,4 %.
Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Російської
Федерації – 50,2 %, Казахстану – 6,3, Білорусі – 5,3 %. Імпортні надходження
10
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– з Російської Федерації – 39,2 %, Китаю – 9,1, Німеччини – 5,5, Білорусі –
4,2 %. Росія була і ще довго залишиться не лише головним постачальником
сировини, особливо нафти та газу, а й ключовим споживачем українських
високотехнологічних товарів з високою доданою вартістю. Тому від відносин
з Російською Федерацією залежить відкритість російського ринку для
вітчизняних виробників.
З метою розширення міжрегіональної співпраці протягом 2010 р.
керівництвом Харківської області було

підготовлено, погоджено

та

підписано низку документів з регіонами Росії, серед яких:
Протокол за результатами зустрічі керівників прикордонних областей
прикордонними областями України та Російської Федерації;
Протокол між Харківською обласною державною адміністрацією
України та Адміністрацією Ростовської області Російської Федерації про
торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво;
План заходів по реалізації Угоди про співробітництво в торговельноекономічній, науково-технічній і культурній сферах на 2010 – 2012 рр. між
Адміністрацією Бєлгородської області Російської Федерації і Харківською
обласною державною адміністрацією України;
Протокол про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне
співробітництво між Харківською обласною державною адміністрацією
України та Урядом Московської області Російської Федерації на 2011 – 2012
рр.; − Угода між Харківською обласною державною адміністрацією України
та Урядом Республіки Татарстан Російської Федерації про торговельноекономічне, науково-технічне, соціальне та культурне співробітництво.
Виходячи

з

цього

не

можна

заперечити,

що

євро

регіон

«Слобожанщина»хоча й виступає молодою інтеграційною структурою, проте
вже має ціннісні напрацювання у цьому напрямі [11, с. 42-51].
11
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Щодо міжнародних відносин між Україною та Росією у рамках інших
євро регіонів, то насамперед зауважмо, що не завжди ці відносини мали і
мають досить нестабільний характер. Така ситуація властива для відносин у
межах євро регіону «Дніпро». Угода, що зафіксувала створення цього євро
регіону, була підписана у квітні 2003 р. в м. Гомелі між керівництвом
Брянської області Російської Федерації, Гомельської області білорусі та
Чернігівської області України. Серед основних напрямів співробітництва між
областями було виділено економічний, культура і освіта, транспортний,
охорона здоров‘я, соціальна сфера, захист навколишнього середовища та ін.
За таким принципом було створено 2004 р. євро регіон «Ярославна» на
території Сумської області України та Курської області Росії. 2007 р. у квітні
в м. Курськ представниками двох країн було проведено конференцію, на якій
було

підписано

Угоду

про

створення

єврорегіону

«Ярославна»

та

затверджено його статут. Головна мета створення євро регіону – сприяння
стійкому соціально-економічному розвитку, науковому та культурному
співробітництву обох регіонів України та Росії. 2010 р. також було створено
ще один єврорегіон «Донбас» між Ростовською областю Російської Федерації
та Донецькою і Луганською областями України. Створення таких євро
регіонів нині дає можливість концентрувати зусилля на основних напрямках
взаємодії: торгівлі, фінансах, туризмі, екології, сільському господарстві,
транспорті по всій довжині загального кордону.
Наразі розвиток прикордонних областей Росії та України, які мають
міцний виробничий, інтелектуальний та інфраструктурний потенціал штучно
стримується за відсутності координації у соціально-економічному або
екологічному питанні. Саме тому у межах міжнародного співробітництва
постає досить актуальне завдання для всіх євро регіонів, створених між
Україною та Росією – сформувати систему загального просторового
планування

суміжних

територій

України

та

Росії,

відрегулювати
12
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закономірний у нових економічних умовах процес перерозподілу соціальних
функцій прикордонних територій, стабілізувати агропромислові території,
реалізація загальних програм із захисту навколишнього середовища,
активізувати розвиток цивілізованого малого та середнього бізнесу [12, с. 4445]. Цьому сприяє створення Підкомісії з питань міжрегіонального і
прикордонного

співробітництва

Комітету

з

питань

економічного

співробітництва Україно-Російської міждержавної комісії. З лютого 2009 р. у
рамках цієї Комісії відбулося декілька засідань, на яких розглянуті основні
питання міжрегіонального і прикордонного співробітництва, а також
визначені напрямки розвитку подальшого співробітництва в цій сфері.
На сьогодні актуальним завданням співпраці у межах діяльності
Підкомісії з питань міжрегіонального і прикордонного співробітництва
Комітету

з

питань

економічного

співробітництва

Україно-Російської

міждержавної комісії є розробка таких механізмів і форм співробітництва, що
дозволили б встановлювати прямі торгово-економічні відносини між
господарчими суб'єктами обох країн, створення нових спільних форматів
взаємодії,

укладання

міжрегіональних

програм

підтримки

малого

і

середнього бізнесу. Свідченням появи таких механізмів міжнародноправового регулювання у цій сфері є:
- Програма заходів на 2011 - 2015 роки з реалізації Угоди між Радою
міністрів Автономної Республіки Крим (Україна) і Урядом ЯмалоНенецького автономного округу (Російська Федерація) про торговельноекономічне, науково-технічне і культурне співробітництво укладена між
Автономною Республікою Крим та Ямало-Ненецьким Автономним округом;
- Програма про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне
співробітництво між Урядом Московської області (Російська Федерація) та
Севастопольською міською державною адміністрацією (Україна) на 2011 2012 роки, укладена між урядом Московської області і містом Севастополь;
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- Протокол заходів на 2011 - 2012 роки з реалізації Угоди між
Запорізькою обласною державною адміністрацією України та Урядом
Челябінської області Російської Федерації про торговельно-економічне,
науково-технічне і культурне співробітництво тощо.
Серед міжнародних заходів, які активно впливають на сучасний процес
міжрегіонального та прикордонного (транскордонного) співробітництва
варто відзначити наступні події. По-перше, це зустріч Президентів України і
РФ із керівниками прикордонних регіонів обох країн, що відбулася 21 квітня
2010 року у Харкові, на якій було обговорено питання двостороннього
співробітництва в політичній, економічній, військово-технічній, гуманітарній
сферах, прикордонного співробітництва, Азово-Керченського врегулювання,
проблематики перебування Чорноморського флоту РФ на території України
[13].
Активно сприяло міжнародно-правовому регулюванню відносин між
двома

державами

також

проведення

Першого

Україно-Російського

міжрегіонального економічного форуму під патронатом Президентів України
і Російської Федерації, який відбувся 4 жовтня 2010 року в м. Геленджик за
рахунок участі у ньому не тільки прикордонних, але й інших регіонів, що
досягли високого рівня економічного співробітництва: це представники
центральних органів виконавчої влади, керівники регіонів України і
Російської Федерації, а також представники ділових кіл обох країн,
зацікавлені надалі у зміцненні господарських і культурних зв'язків. Серед
актуальних питань, розглянутих на Форумі особливу увагу було приділено
проблемам розвитку транспортних коридорів між Україною і РФ, діяльності
єврорегіонів,
пропуску

на

облаштованості

і

покращенню

українсько-російському

кордоні,

функціонування
спрощення

пунктів

митних

і

прикордонних процедур, удосконалення системи прикордонної торгівлі,
інноваційного

розвитку

на

рівні

регіонів,

охорони

навколишнього
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середовища, розвитку великих інфраструктурних проектів між Україною і
Російською Федерацією (зокрема, будівництво транспортного мостового
переходу через Керченську протоку), а також перспективи підготовки до
Євро-2012 в Україні і зимових Олімпійських іграх у 2014 році у м. Сочі.
Враховуючи актуальність питань міжнародно-правового регулювання
відносин обох країн у сфері міжрегіонального та транскордонного
співробітництва, нині розвиток цих відносин активно відбувається за
сприяння зовнішньополітичних відомств Росії та України. Починаючи з
жовтня 2007 р. такі зустрічі керівництв Міністерств закордонних справ обох
країн позитивно сприяють встановленню тісної взаємодії між регіонами
України і суб'єктами Російської Федерації по всій лінії українськоросійського кордону.
Крім

згаданих,

існують

ще

два

формати

україно-російського

міжрегіонального співробітництва, діяльність яких планується відновити вже
найближчим часом:
— Рада керівників прикордонних областей України, РФ і Республіки
Білорусь (створена в січні 1994 року);
— Постійно діюча нарада керівників регіонів України і РФ «Співдружність регіонів» (відповідна угода була підписана 18 травня 2003
року в м. Одеса). Результатом проведеної в 2010 році роботи стало створення
спільної Українсько-Російської робочої групи з метою розробки механізмів
діяльності вищезгаданої Постійно діючої наради.
Оцінюючи сучасний стан розвитку міжнародного прикордонного
співробітництва, необхідно зазначити, що, власне, за ініціативою Державної
митної служби України протягом 2010 - 2011 років було підготовлено Угоду
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про
співробітництво під час здійснення спільного контролю осіб, транспортних
засобів і товарів на українсько-російському державному кордоні[14].
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Відповідно до її положень визначаються основи співробітництва під час
здійснення спільного контролю, пов'язаного з перетинанням українськоросійського державного кордону особами, транспортними засобами, а також
з переміщенням через нього товарів. Під спільним контролем положеннями
Угоду тлумачиться сукупність погоджених за метою, місцем і часом заходів
щодо застосування форм і методів контролю або відмови від його здійснення
у зв'язку зі здійсненням контрольними органами дій стосовно осіб і
транспортних засобів, що перетинають кордон, та товарів, які переміщуються
через нього, а також здійснення обміну інформацією між контрольними
органами про результати проведеного контролю (ст. 2).
Цю Угоду було підписано 18 жовтня 2011 року в м. Донецьку між
Урядами України та Російської Федерації з метою виконання домовленостей,
досягнутих у 2010 році під час робочих зустрічей Президента України
Віктора Януковича і Президента Російської Федерації Дмитра Медвєдєва
стосовно укріплення українсько-російського співробітництва в економічному
та гуманітарному блоках.
Укладення цієї Угоди дало можливість обом країнам створити найбільш
комфортні умови для громадян не тільки України та Російської Федерації, а
також інших країн під час перетину ними українсько-російського державного
кордону.
Україною її ратифіковано 13 січня 2012 р. А відповідно до інформації,
розміщеної на офіційному сайті Президента Російської Федерації, ним
підписано Федеральний закон про ратифікацію Угоди російською стороною
лише 12 листопада 2012 року[15]. Українська сторона виявилась більш
дієвою у напрямі налагодження двосторонніх контактів щодо окресленого
питання. Зокрема, українською стороною підготовлено проект Протоколу
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації, яким буде
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визначено перелік пунктів пропуску для запровадження спільного контролю
на українсько-російському державному кордоні.
Варто відзначити позитивну тенденцію співпраці у цьому напрямі в
останній час. Так, керівництво обох держав на міждержавному рівні активно
сприяє ефективному функціонуванню прикордонного та міжрегіонального
співробітництва: з 2 по 3 вересня 2012 року в м. Москві (Російська
Федерація) делегація Державної прикордонної служби України на чолі з
Головою Державної прикордонної служби України генералом армії України
Литвином М.М. взяла участь у зустрічі керівників прикордонних відомств
України та

Російської Федерації. Відповідно до положень вищезгаданої

Угоди було окреслено стан, перспективи діяльності та основні проблеми, які
є актуальними у питаннях транскордонного співробітництва регіонів:
незаконна міграція, активна контрабандна діяльність, порушення правил
перетинання державного кордону та незаконний промисел рибних ресурсів в
акваторії Азовського і Чорного морів, а також Керченській протоці. Саме
зустрічі на високому рівні між обома країнами є свідченням готовності обох
сторін до подальшої плідної співпраці в інтересах забезпечення надійної
охорони

українсько-російського

державного

кордону

і

розвитку

прикордонного співробітництва [16].
Свідченням позитивного впливу міжнародного співробітництва між
двома країнами є зростаючі показники взаємної торгівлі українських та
російських прикордонних областей. Українсько-російські євро регіони,
створені та ті, які можуть ще утворитися (наприклад між Ростовською
областю Російської Федерації та Луганською та Донецькою областями
України), окрім торговельно-економічної взаємодії, мають на меті у
перспективі

упорядкувати

нормативно-правову

базу,

яка

регулює

міжнародне прикордонне співробітництво. Отже, за останні два десятиліття в
Україна та Росії сформовано правову базу для розвитку міжрегіонального та
17
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транскордонного

співробітництва,

адже

обидві

держави

свого

часу

приєдналися до Європейської рамкової конвенції про транскордонне
співробітництво між територіальними общинами або владами і отримали
змогу на її основі організувати певні транскордонні структури.
Відносини у сфері прикордонного та міжрегіонального співробітництва
між обома державами останнім часом стають предметом наукових дискусій.
Міжнародна наукова конференція «Українсько-російське порубіжжя: стан та
перспективи співробітництва» відбулась 15 грудня 2012 р. у м. Харкові.
Робоча група у складі науковців А.П. Голікова, Н.А. Казакової, О.С.
Передерія, О.В. Ханової, П.О. Черномаза, С.Є. Ігнатьєва визначила
пріоритети у міжнародній діяльності щодо транскордонного співробітництва
обох

держав,

які

стосуються

питань:

діяльності

єврорегіону

«Слобожанщина», аналізу та оцінки прикордонних регіонів, активізації
діяльності українсько-російського прикордонного співробітництва, проблем
становлення та розвитку єврорегіонів України, європейського досвіду
інтеграційних

утворень,

транскордонного
транскордонного

теоретико-методологічних

співробітництва,
співробітництва,

удосконалення
сучасних

засад

вивчення

правового

проблемних

поля

питань

та

перспектив налагодження дипломатичних відносин між Україною та Росією,
ролі альтернативної енергетики та особливостей її розвитку в рамках
регіонального

співробітництва

«ЄС—Україна—Росія»

[17].

Діяльність

науковців сприяє активізації та підвищенню ефективності транскордонного
співробітництва прикордонних областей України і Російської Федерації.
Серед

перспективних

питань

у

сфері

міжрегіонального

та

прикордонного міжнародного співробітництва між Україною та Росією має
стати об‘єднання зусиль держав і областей у вирішенні загальних проблем на
основі

нових

міжнародно-правових

документів

міждержавного

і

міжурядового рівня; узгодження зусиль і координація дій у міжнародних
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організаціях

по

захисту

спільних

інтересів;

розширення

сфер

співробітництва, включаючи міжрегіональний рівень; пошук оптимальних
міжнародно-правових

механізмів

прийняття

погоджених

рішень

по

конкретних напрямках співробітництва; активне залучення громадськості в
розвиток україно-російського діалогу й співробітництва з метою створення
системи стійких відносин.
Процеси транскордонного співробітництва стосуються відносин між
місцевими органами влади на рівні регіонів та громад, стосунків між
громадськими організаціями, між громадами по різні боки кордону, між
представниками приватного сектору сусідніх країн, а також між простими
громадянами, що мешкають на цій території. Задля взаємного збагачення й
використання загальної духовної спадщини, унікального інтелектуального
потенціалу в інтересах сприяння всебічному економічному й культурному
прогресу Україна й Росія можуть і повинні поглиблювати співробітництво у
взаємно погоджених пріоритетних областях і створити сприятливі умови для
побудови суспільства, заснованого на знаннях, використанні новітніх
досягнень науки. Тобто необхідно ще багато зробити у даному напрямі, щоб
міжрегіональні
поступальному

відносини

приносили

очікувані

соціально-економічному

результати,

розвиткові

як

сприяли
окремих

адміністративно-територіальних утворень, так і країни в цілому.
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Summary
This article summarizes the experience of legal regulation of cross-border and inter-regional
cooperation between the territorial units of Ukraine and the Russian Federation for the past 20 years since independence creation of state by the Russian Federation. It is noted that the complex regulatory
cross-border and inter-regional relations includes several levels of regulation - interstate, at the level of
international law - based on interstate and intergovernmental agreements, and treaties of
interdepartmental character. The second level - a common and recommendational level - at nonobligatory decisions of administrations and territorial units and European regions. Their solutions are
non-regulatory and enter into force, with the consent and approval of the competent authorities of
territorial units. The third level of legal regulation - the legislature. National legislation of the two
countries in accordance with the basic parameters of international legal regulation defined the main
regulatory aspects of cooperation between the regions of neighboring countries. The main thing - the
competence and the list of functions of the organs of state power and local self-government in the
implementation of cross-border and interregional cooperation. The article notes the experience of such a
comprehensive legal regulation, its achievements and prospects of further development and increase the
effectiveness of this type of cooperation between states. It is emphasized that the international legal and
regulatory framework of cross-border and inter-regional cooperation in general allows it to steadily
grow, particularly in recent years. As noted by a large value for the development of cross-border
cooperation of interaction with the central government and cooperating neighboring states - on the
agenda of the Interstate Commission on interregional and cross-border cooperation and the creation of a
special sub-committee within the Interstate Commission helped to activate this type of cooperation
between the regions of Ukraine and the Russian Federation.
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В эпоху глобализации мир радикально изменяется. Он становится все
более единым, взаимосвязанным,
содержание

и

специализация

характер
и

динамичным и сложным. Меняются

производства,

кооперация,

возрастают

объемы

услуг

международная

превышают

стоимость

традиционных товаров, которые, в свою очередь, становятся более
инновационными, развитие транснациональных корпораций приводит к
беспрецедентным

перемещениям

средств

производства

и

капиталов.

Усиливаются миграционные потоки, логистика, информация и наука
превращаются

в

определяющие

факторы

экономического

развития

современной «экономики знаний», развитие инфраструктуры, транспорта,
сети Интернет приводят к беспрецедентному размыванию государственных
границ, форм и способов госуправления.
Соответственно изменяются и общественные отношения, регулируемые
правом. Становится жизненно необходимым не только учитывать внутренние
интересы государств, но приспосабливать и подчинять их определяющим
мировым процессам, принимать во внимание и следовать складывающимся в
соседствующем географическом ареале и мире все более схожим формам и
методам

правового

регулирования.

Все

это

охватывается

базовыми

понятиями интеграции и глобализации.
Примечательно

то,

что

правовая

наука

отреагировала

на

эти

качественно меняющие сущность и содержание современного права явления
в двух основных направлениях:
1.

начались

весьма

детальные

исследования

правового

регулирования различных форм и проявлений интеграции в разных регионах
мира и
2.

параллельно велись работы по анализу развития права в условиях

глобализации.
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В то же время, между этими двумя компонентами остается большое
малоисследованное «белое поле», которое можно было бы назвать «Общей
теорией

интеграционного

совершенно

необходима

права»,

для

которой

логичного

пока

соединения

нет,

но

которая

многочисленных

интеграционных правопорядков в более глобальном и при этом вполне
практико-ориентированном направлении.
Главная цель этой статьи состоит в попытке максимально широкого
географически и одновременно профессионального анализа правового
регулирования деятельности, истории, современного состояния и перспектив
развития интеграционных группировок - самых разных по формам, целям,
уровню интеграции, правовому и политическому опыту, правовой и
конституционной культуре народов, проживающих в различных регионах
мира и имеющих свои уникальные особенности.
Вторая задача статьи состоит в поиске как достижений и причин успеха
той или иной интеграционной организации, так, и в не меньшей мере, определения причин и обстоятельств, объясняющих имевшие на практике
неудачи и отступления в осуществлении интеграционных планов.
Третьей важнейшей чертой подхода, избранного в этой статье, является
стремление на основе детального анализа диалектически противоречивых
черт и особенностей различных по форме и глубине интеграционного
взаимодействия такого рода организаций – попытаться синтезировать
наиболее общие черты их становления и развития, их сильные и слабые
стороны и в результате - прийти к пониманию базовых общих инструментов
и механизмов, используемых для правового моделирования и регулирования
интеграционных процессов, основополагающих закономерностей развития
интеграции. Именно это позволяет увидеть современное соотношение
национального права государств, международного права и интеграционного
права, приобретающего все большее значение в современном мире.
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И

все

эти

три

компонента

концепции

этого

исследования

концентрируются в конечном счете на самом главном – как полученные
знания об этих инструментах, механизмах и закономерностях использовать
для обеспечения посредством права оптимальных условий развития своей
Родины в сложном глобализирующемся мире.
Таким образом – если изучение права Европейского Союза дает
возможность специалистам понять наиболее исследованный конкретный
пример интеграции, то интеграционное право в трактовке представленной
Вашему

вниманию

более

обобщенной

работы,

–

направлено

на

формирование у юриста способности к широкому правовому моделированию
общественных отношений в процессе интеграции и видению любого
частного процесса такого рода в контексте глобализации. Оно позволяет
также предвидеть и научно прогнозировать при помощи правовых
инструментов стратегически важные направления исторического развития
общества.

В

этом

отражается

растущая

социальная

значимость

и

ответственность правовой науки и практики – их взаимное влияние друг на
друга и переплетение.
1. Понятие и виды интеграции
Термин ―интеграция‖

(“integratio”(лат.)) имеет три основных

значения, относящихся к рассматриваемому понятию:
1.

Производное от однокоренного прилагательного “integer”, т.е.

“целый” или “цельный”. Это значение выражает основную цель интеграции,
которая состоит в достижении конкретного результата – цельности и
завершенности.
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2. “Восполнение” или “восстановление”1. Это значение отражает
динамику, направленность процесса интеграции на усовершенствование.
3. Еще одно значение этого слова - «правильность», «безупречность»,
«чистота»2, то есть составляет оценочную категорию – стремление к
совершенству.
Именно от соединения этих трех значений, связанных с понятием
целостности, и происходит современное понимание термина ―интеграция‖ в
широком общенаучном смысле, а именно: интеграция – есть динамичное
движение к единству, объединению разрозненных элементов в новую, более
крупную и совершенную целостную систему. Это есть процесс движения к
совершенству путем объединения.
Таким образом, соединение целеполагающей, динамичной и оценочной
характеристик понятия «интеграция» позволяет нам более точно определить
три базовых компонента современной интеграции: ее стремление к
совершенствованию

все

еще

несовершенного

мира,

постоянную

изменчивость этого динамичного процесса и направленность на создание
завершенной, целостной системы.
Движение в противоположном направлении, т.е. распад ранее целостной
системы или ее компонентов

на отдельные части, соответственно,

обозначается термином ―дезинтеграция‖. На разных этапах исторического
развития и на различных территориях эти процессы диалектически
взаимодополняют

друг

друга.

Например,

развитие

Европейском континенте в конце ХХ – начале ХХI

интеграции

на

веков неразрывно

связано с дезинтеграцией СССР, распадом социалистической системы и ее
интеграционной организации – Совета экономической взаимопомощи,

1 См.: Новый словарь иностранных слов. М.: Издательский центр ―Азбуковник‖, 2008. С. 320; Современная
западная социология. Словарь. М.: Издательство политической литературы, 1990. С. 119; Dictionnaire
encyclopedique. Paris: Larousse, 2001. P. 819.
2 Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. 3 изд., испр. – М.: Рус. Яз., 1986. с.412.
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развалом Югославской федерации, дезинтеграционными процессами в
Великобритании, Испании, Бельгии и т.д.
В юридическом смысле «интеграция» – это своеобразный поиск
оптимальных

механизмов

общественных

и

отношений,

алгоритмов

правового

направленных

регулирования

на

достижение

самосовершенствования и саморазвития общества в его стремлении к более
целостному позитивному цивилизационному развитию. Это отвечает логике
самосохранения Человечества в современную эпоху.
Социальная сущность интеграции, как одного из существенных
компонентов развития общества, состоит в том, что она проявляется в
создании между гражданами разных государств многообразных устойчивых
связей, способствующих удовлетворению их потребностей и обеспечивает
мобилизацию больших групп людей на осуществление масштабных
социально значимых целей.
Интеграция является средством решения крупных социальных задач,
недоступных отдельному государству, а ее правовое регулирование –
юридическим механизмом, обеспечивающим их эффективное проведение в
жизнь.
Так, например, сегодня правовое регулирование интеграционных
процессов в различных районах мира фактически является попыткой
юридическими

средствами осуществлять и

глобализации,

определяющей

интеграция

(экономическая,

будущее

контроль за процессами

Человечества.

политическая,

Таким

оборонная,

образом

транспортно-

логистическая, научно-информационная, межрегиональная, в той или иной
сфере общественных отношений) – является одновременно проявлением,
формой развития и механизмом регулирования глобализации в современном
мире. Разные формы интеграции условно сопоставимы с разными «формами
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организационно-правового

регулирования

новых

масштабных

специфических юридических лиц планетарного масштаба».
Интеграция может иметь как внутригосударственную направленность,
способствующую укреплению единства государства, так и может развиваться
вовне -

это международная интеграция. На разных этапах развития

Человечества и каждого государства эта направленность, ее интенсивность и
качественные характеристики постоянно менялись.
Так, в период становления национальной государственности на первое
место

(особенно

в

федеративных

государствах)

выходил

внутригосударственный аспект интеграции. В современный период растущей
взаимозависимости стран, развития мирохозяйственных связей, транспорта,
инфраструктуры, связи, появления сети Интернет – резко возрастает,
особенно во второй половине ХХ в., значение внешней – международной
интеграции. Она становится все более всеобъемлющей, динамичной и
проникает во внутреннюю жизнь каждого государства и даже каждого
человека.
В то же время в федеративных государствах периодически усиливаются
процессы

дезинтеграции.

В

свою

очередь,

наработки

правового

регулирования международной интеграции с успехом используются этими
странами и в своей внутренней политике. Следовательно, разделение
интеграции на внутригосударственную и международную является в
определенной степени условным – их правовые достижения практически
взаимодополняют друг друга.
«Многоскоростная

интеграция»

позволяет

в

рамках

одного

интеграционного союза обеспечивать более высокую или менее высокую
степень интегрированности. Многообразие условий интеграции и различие
уровней экономического, политического, правового и культурного развития
государств-членов

порождает

использование

различных

темпов,
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инструментов

и

методов

правового

регулирования

интеграционных

процессов.
Традиционно, и в определенной степени исторически, в зависимости от
содержания интеграционных мероприятий, сложилось два основных метода
развития международной интеграции: негативная и позитивная интеграция.
Негативная

интеграция

предусматривает

взаимное

устранение

интегрирующимися государствами препятствий развитию трансграничных
связей. Тем самым устраняются барьеры, препятствующие взаимному
товарообороту, свободному передвижению граждан, услуг, капиталов и т.д.
Негативная интеграция более характерна для американской интеграционной
модели, и она используется, в частности, в ВТО.
Позитивная интеграция смелее и идет дальше. Она ведет к разработке и
осуществлению интегрирующимися государствами общей политики по
управлению многими сторонами общественной жизни на их совокупной
территории. Это, например, общая сельскохозяйственная политика, общая
транспортная политика, общая уголовная политика, экономический и
валютный союз – т.е. не просто устранение барьеров, а совместная
созидательная деятельность в областях общественной

жизни, ранее

находившихся в полном суверенном ведении государств-членов.
Обычно негативная интеграция идет первой, проводя частичную
интеграцию (например, Южноамериканский общий рынок МЕРКОСУР), и
расчищает дорогу для позитивной интеграции, которая может привести к
более интенсивной – полной интеграции. Пример последней – Европейский
Союз.
Надо отметить, что интеграция может развиваться не только с разными
скоростями, но на основе разных интеграционных моделей. В этом плане ЕС
является наиболее развитым примером модели комплексной международной
интеграции.
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Количество и географическое расположение участников интеграции
позволяет классифицировать их на региональную, межрегиональную и
глобальную интеграции.
Так, региональная интеграция охватывает отдельные группы государств,
расположенных в пределах территориальной доступности, обычно в рамках
одного крупного географического района или континента (например,
Африканский Союз, МЕРКОСУР, Совет Европы, Южно-азиатская зона
свободной торговли и т.д.).
Межрегиональная интеграция включает в себя государства, а также
региональные интеграционные организации, расположенные в разных
регионах и континентах (например, зона свободной торговли США – Южная
Корея, 2012 г., ЕАСТ – Канада, 2008 г., современные планы создания
«суперзоны» свободной торговли США-ЕС).
Вариант объединения или одновременного сочетания двух или более
интеграционных союзов представляет собой уже «интеграцию интеграций»
– особенно перспективное направление интеграции. Так, например, В.В.
Путин рассматривает будущий Евразийский союз с участием России, как
своеобразный «мост» между ЕС и Азиатско-Тихоокеанским регионом
(который может сблизить Европейский Союз, различные интеграционные
организации на постсоветском пространстве и те, что расположены в АТР).
И, наконец, когда в интеграции принимают участие все или большинство
стран мира, она рассматривается как глобальная интеграционная организация
(ближе

всего

к

этому

подошла

Всемирная

торговая

организация,

включающая 158 государств-членов, в которую с 2012 г. вошла и Россия).
Обычно

интеграция

начинается

с

экономической

интеграции,

охватывающей экономические системы государств и, в соответствии с
«эффектом

перелива»,

нередко

распространяется

на

другие

сферы,

важнейшей из которых является политика.
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Политическая интеграция имеет своим предметом политические
системы

государств-членов,

регулирующие

отношения

по

поводу

формирования и осуществления публичной (политической) власти. Это
приводит к созданию наднационального уровня власти и, соответственно,
наднациональных

властных

институтов,

которым

государства-члены

добровольно передают элементы своих прежде суверенных полномочий. В
результате суверенитет государств-членов осуществляется не только через
национальные органы власти, но и через наднациональные институты
интеграционной организации, которым государства добровольно передают
права

по

согласованному

управлению

определенными

сферами

общественной жизни на своих территориях.
Интеграционные
социальной,

отношения

развиваются

научно-технической,

и

в

других

образовательной,

сферах:

туристической,

космической и т.д.
При этом специально издаваемые для регулирования интеграционных
процессов

юридические

нормы

(представляющие

собой

содержание

интеграционного права в каждой такого рода организации) являются не
сферой

международной

интеграции,

а

средством

ее

реализации

в

соответствующих областях общественной жизни.
Интеграционное право в широком смысле этого понятия представляет
собой совокупность юридических норм, регулирующих общественные
отношения,

складывающиеся

в

процессе

внутригосударственной

и

международной интеграции.
Интеграционное право имеет тенденцию к проявлению в нем феномена
наднациональности,
интеграционных

который

выражается

организаций

властными

в

наделении

полномочиями

институтов
в

области

законодательной, исполнительной и судебной власти. Таким образом
возникает новый, более высокий

уровень публичной власти, который
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находится

как

бы

над

государствами

и

поэтому

называется

“наднациональным” или “надгосударственным”3.
Межотраслевой взаимосвязанный комплекс норм права, охватываемый
понятием «интеграционное право» относится к разным правовым системам,
отраслям

и

воплощении

институтам.
представляет

Интеграционное
собой

сложную

право

в

систему

своем

реальном

интеграционных

правопорядков, действующих на территориях различных интеграционных
организаций в разных частях мира и имеющих в каждом своем конкретном
проявлении как общие характеристики, так и свои особенности. При этом
они находятся в процессе постоянного совершенствования, развития и
изменения.
Таким образом, интеграционное право представляет собой своего рода
«обобщенную правовую модель» реально функционирующего правового
регулирования

интеграционных

отношений

на

конкретный

период

существования нашего глобализирующегося мира с его достижениями и
недостатками, однако, модель, стремящаяся к идеалу.
В узком смысле, чаще используемом на практике, интеграционное право
охватывает соответствующее регулирование общественных отношений,
связанных с процессами международной интеграции.
В каждой отдельной интеграционной организации складывается свой
собственный интеграционный правопорядок, действующий на совокупной
территории

ее

интегрированности

государств-членов.
организациях

В

различных

складывается

свой

по

уровню

интеграционный

правопорядок. В менее развитых (частичная интеграция, например, в ВТО)
3 Африканский исследователь интеграционных процессов, профессор Дакарского университета (Сенегал) Б.
Гее считает, что ―интеграция предполагает, что надгосударственное образование, созданное базовым
договором, обеспечивает выполнение деятельности, которая до этого традиционно являлась монополией
государств. Она, естественно, влечет за собой передачу власти‖ (См.: Gueye B. Reflexion sur une experience
d‘integration: l‘Union africaine // Regards croises sur les integrations regionales: Europe, Amerique, Afrique.
Bruxelles: Bruylant, 2010. P. 186.)
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такой правопорядок ближе к своей «пуповине» – международному праву, а в
более интегрированных организациях (полная, комплексная интеграция) –
он выделяется из международного права и находится ближе к определенной в
плане

Монне-Шумана

«федеративной

цели»,

приобретая

форму

и

содержание признанной особой наднациональной самостоятельной правовой
системы (как, например, в ЕС и в определенной степени в МЕРКОСУР и
Андском сообществе).
Это

подчеркивает

гетерогенный

(разнородный)

характер

интеграционного права как в качестве его общей характеристики, так и в
каждом конкретном его проявлении. При этом следует отметить, что степень
гетерогенности
организации.

отражает
Чем

организация.

ниже

Поэтому

уровень
степень
для

устойчивости

гетерогенности

укрепления

–

интеграционной
тем

устойчивее

интеграционных

союзов

целесообразно стремиться к сближению параметров составляющих их
элементов,

чему

и

служат

такие

основные

инструменты,

которые

обеспечивают его большую однородность, как методы гармонизации и
унификации.
Унификации интеграционных правопорядков еще не произошло и
скорее всего не произойдет, хотя тенденция к их гармонизации и
взаимоуподоблению ―de facto‖, а также к формированию сходных по своим
основным характеристикам интеграционных групп, в целом, вполне
отчетливо просматривается.
2. Формирование науки интеграционного права в условиях
глобализации
Пытаясь

давать

оценки,

определения

и

характеристики

интеграционного права, мы еще так и не определили что это - отрасль права,
его отдельный институт или автономная правовая система?
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Однозначного, полного и четкого ответа на этот вопрос пока не дала ни
юридическая наука, ни практика. Действительно, компоненты, из которых
складывается современное интеграционное право, очень неоднородны по
«степени

интегрированности»

охватывает

все

более

и

широкие

уровню
сферы

«наднациональности»,
правового

оно

регулирования

общественной жизни, а отдельные составляющие его элементы приобретают
все больше своеобразия и автономии от государств и международных
организаций.
Такое разнообразие и изменчивость объекта изучения, а также
отсутствие
«внутреннего

устоявшейся

научной

цензора»,

сидящего

доктрины
в

каждом

облегчает

положение

ученом,

берущемся

дискутировать на столь сложную и неоднозначную тему.
Принципиальной особенностью интеграционного права является то, что
оно отсутствует как единая для всего мира совокупность обязательных
правовых норм, непосредственно регулирующих определенную сферу
общественных отношений. Это новая, формирующаяся усилиями теоретиков
и практиков своеобразная обобщенная модель (или несколько сходных
моделей)

правового

регулирования

межгосударственных

и

внутригосударственных отношений в процессе интеграции и глобализации.
Однако эта модель приобретает реальную форму и содержание и на практике
регулирует широкий круг общественных отношений через правовые нормы
конкретных интеграционных организаций.
Так, например, наиболее развитая интеграционная организация –
Европейский Союз – превратилась в общепризнанную самостоятельную
правовую систему, в которой действует принцип верховенства и прямого
действия, существует обширное первичное, вторичное и прецедентное право,
которому непосредственно подчиняются субъекты данного права. К ним
относятся государства-члены, институты и органы Союза, юридические и
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физические лица и т.д., для которых это право является обязательным.
Существуют и правовые инструменты, обеспечивающие реализацию этого
права.
Так научная абстракция, будучи воплощенной в право ЕС, становится
действительно применимым правом с многими его характеристиками.
Аналогичный подход в той или иной степени применим и к любой другой
интеграционной организации, хотя интеграционное право, реализуемое в
каждой из них, имеет свои специфические особенности.
Фактически не существует некого «общего для всех интеграционного
права» как отрасли права или отдельной правовой системы, но реально
существует наука интеграционного права. Именно она позволяет создавать и
совершенствовать

конкретные

интеграционные

правовые

системы

и

правопорядки.
В отечественной правовой доктрине любой отрасли права, как правило,
соответствует правовая наука ее изучающая. Данный подход абсолютно
справедлив и привычен, когда речь идет о внутригосударственных
отношениях. Однако по ряду причин применить его к интеграционному
праву не представляется возможным.
В Большом юридическом словаре отрасль права определяется, как
«относительно самостоятельное подразделение системы права, состоящее из
правовых

норм,

регулирующих

качественно

специфический

вид

общественных отношений… Важным признаком выделения отрасли права
является наличие у нее специфического метода правового регулирования»4.
Право

Европейского

Союза,

выступающее

как

общепризнанная

примерная «модель» интеграционного права, также, как и международное
право, представляет собой не отрасль права, а особую, самостоятельную
4 Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. И перераб. /Под ред. проф. А.Я. Сухарева. – М.:ИНФРА-М,
2007. С.499.
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правовую систему со своими специфическими субъектами и самостоятельной
сферой регулируемых общественных отношений. Поэтому,

уместно

признать, что применять общие критерии не только к Европейскому Союзу,
но и к интеграционному праву в целом, нет оснований.
Следовательно, интеграционное право по своей природе не может быть
ни

отдельной

определенную

отраслью
правовую

права,

ни

систему,

представлять
но

является

собой

и

единую

«собирательной»

совокупностью реально существующих в мире интеграционных правовых
систем и организаций, выработавших в процессе развития и адаптации к
реальной действительности свои собственные методы.
Правые нормы интеграционных организаций (таких, как ЕС)
имеют тенденцию к образованию реальных самостоятельных правовых
систем, а принципы построения подобных систем, равно как и сами эти
системы - отдельно и в совокупности - требуют комплексного предметного
изучения, которое становится возможным только в рамках принципиально
новой науки интеграционного права.
Наука интеграционного права – это сфера человеческой деятельности,
направленная

на

разработку

и

теоретическую

систематизацию

объективных данных о закономерностях развития и правовом регулировании
процессов интеграции для использования их на практике.
Методы интеграционного права - это методы правового регулирования
общественных отношений правом интеграционных организаций и методы
познания и изучения действующего права таких организаций, регулируемых
ими сфер общественной жизни, науки и учебной дисциплины.
Как представляется, в рамках интеграционного права происходит
формирование своего собственного своеобразного метода правового
регулирования общественных отношений, весьма четко отражающего его
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природу. Так, неоднократно отмечалось, что интеграционное право имеет
черты, более всего сходные с международным правом и конституционным
правом.
Для международного права характерен прежде всего метод координации
интересов равноправных и суверенных партнеров, которыми являются
прежде всего государства.
Для конституционного права столь же естественным является метод
субординации, предусмотренный иерархией конституционных и иных норм
законодательства государства.
Соответственно, в праве интеграционных организаций сначала, нередко
с

использованием

международно-правовых

механизмов,

достигается

координация, согласованность позиций участников, а затем – уже с
использованием государственно-подобных и надгосударственных средств –
осуществляется

подчинение

и

реализация

согласованных

ранее

договоренностей. Это, с определенной долей условности, можно назвать
«методом

скоординированной

субординации».

Такое

диалектическое

единство и борьба противоположностей, выражающееся в свободе принятия
государствами-членами решений и обязанности их выполнения, является
одним из главных «двигателей» и гарантов интеграции.
Поскольку право любой интеграционной организации формируется на
базе сложившихся ранее правовых систем национальных государств, и
ставится задача создания единообразного правового пространства, то
необходимы методы обеспечения такой правовой однородности. Поэтому
сущность интеграционного права заключается в правовой интеграции,
которая

осуществляется

между

государствами-членами

посредством

применения двух основных специфических методов: метода гармонизации
(сближения)

и

метода

унификации

(приведения

к

единообразию)

национальных правовых норм в рамках интеграционной организации.
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Эти два базовых метода тоже в определенной степени отражают
философию метода скоординированной субординации – сначала на основе
демократических процедур, учитывающих позиции государств-членов,
принимаются законодательные акты интеграционной организации в форме
директив, приводящих к гармонизации (сближению с учетом специфики
государств)

или

регламентов,

обеспечивающих

полную

унификацию

правоположений государств-членов. Затем для регламента обеспечивается
немедленное исполнение принятого законодательства, а для директивы –
после вступления ее в силу по завершении процесса трансформации
положений директивы во внутреннее законодательство государств-членов. К
этим методам примыкают близкие по своим правовым последствиям методы
рецепции, трансформации и стандартизации, широко применяемые в
процессе интеграции.
Поскольку интеграция представляет собой совместное строительство
новых общественных отношений государствами-участниками, в этом
строительстве особенно важно каждому следовать заранее заданному и четко
выверенному плану. Таким планом, как правило, является цель, обычно
фиксируемая в учредительном договоре. Поэтому особое значение в
интеграционном

праве

придается

специфическому

для

него

телеологическому5 методу – методу целеустановки и сверки каждого
действия организации с общими интеграционными целями и задачами.
Кроме того, в интеграционном праве используются те же методы
регулирования

общественных

отношений,

которые

характерны

для

современных государств: методы управомочивания, позитивного обязывания
и запрета; императивный и диспозитивный методы; коллизионный метод.
Целесообразно также вычленить функции интеграционного права. Среди
них следует выделить прежде всего гносеологическую, эвристическую и
5 от греческого telos, в римском праве – teleo – цель.
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прогностическую функции, поскольку интеграционное право направлено не
просто на создание теоретической базы интеграции, но и на ее последующее
применение на практике.
Можно выделить еще один элемент науки интеграционного права – ее
основополагающие источники. К ним прежде всего относится совокупность
учредительных

документов

интеграционных

объединений,

а

также

документов, утверждающих структуру и компетенцию действующих в них
наднациональных институтов и органов. Целесообразно было бы признать в
качестве источников интеграционного права и то, что в праве ЕС называется
вторичным и прецедентным правом, учитывая тот факт, что правовые
решения, принимаемые на наднациональном уровне, как правило, находят
отражение и в национальном законодательстве, которое вынуждено
подстраиваться под наднациональное. К источникам науки интеграционного
права также относится ее доктрина, и конечно же, практика реализации
интеграционных отношений.
Интеграционное право, как и международное, действует за пределами
национальной правовой системы и иначе, чем национальное право. Однако
оно – одновременно интегрировано во внутреннее право государств-членов.
Соответственно, и как наука, интеграционное право должно занимать особое
место, представляя собой новый самостоятельный компонент постоянно
развивающейся системы правовых наук. Эта наука отражает возникшие со
второй половины ХХ века качественно новые общественные отношения и
формирующиеся для их регулирования новые правовые принципы, приемы и
инструменты.
События ХХ века, научно-техническая, информационная революция,
глобализация - существенно изменили парадигму развития многих отраслей
права, внеся в них новые методы и задачи, а крах колониальной системы
после Второй мировой войны, и особенно развал Советского Союза –
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привели к изменению баланса сил и в значительной степени – к пересмотру
содержания

международных

глобализации
объединений

у

отношений.

государств

появились

и

В

условиях

сформировавшихся

глобальные

обязательства,

развивающейся
интеграционных
а

классическое

понимание суверенитета стало перестраиваться и переосмысливаться с
учетом новых геополитических реалий. Все это повлияло на формирование
тех или иных черт интеграционного права.
Прежде всего, интеграционное право исторически заимствовало черты
международного

и конституционного права различных стран, активно

соединенные посредством теории государства и права с применением
сравнительного правоведения. При этом оно смогло вместить в себя
практически все известные отрасли внутреннего права государств и этот
процесс «отраслевого расширения» сферы действия интеграционного права,
особенно на примере права ЕС и других, наиболее продвинутых
интеграционных союзов, ускоряется.
Интеграционное право изучает многочисленные международные и в то
же

самое

время

государствоподобные

интеграционные

образования,

одновременно включающие в себя в различных сочетаниях черты как
минимум

трех

видов

государственных

союзов:

международной

межправительственной организации, конфедерации и федерации. Оно имеет
сходства и во многом пересекается с «классическими» правовыми системами
(национальным и международным правом), но не сводимо полностью, ни к
той, ни к другой.
При этом интеграционное право имеет комплексный объект изучения и
правового регулирования. Оно является синтетическим по своей природе и
представляет собой всю обобщенную, теоретически абстрактную, но при
этом

реально

существующую

совокупность

права

интеграционных
39

ПРАВОВІ СИСТЕМИ
2 · 2013

Науковий електронний журнал

образований, и лишь будучи разделенной на конкретные интеграционные
правопорядки, уже через их правовое регулирование это право обеспечивает
регламентацию разнообразных общественных отношений в правовых
системах (этих интеграционных организаций), системах внутреннего права
(конкретных государств, входящих в эти организации) и может далее
распространять свое действие на различные отрасли и институты, как частноправовые, так и публично-правовые.
Чрезвычайно ценным является то, что поскольку в интеграционные
процессы вовлечены десятки различных государств разных континентов,
стран относящихся к разным «правовым семьям», правовым культурам и
правовым системам разных государств, в интеграционном праве происходит
смешение, синтез и взаимодействие

различных правовых традиций и

инструментов, обогащающих мировое право в целом.
Поэтому со всей определенностью можно признать, что наука
интеграционного

права

является

формирующейся

комплексной

межотраслевой наукой.
Наука о правовом регулировании интеграции, имеет своим предметом
обобщение, анализ и сопоставление правового регулирования общественных
отношений, составляющих совокупный мировой интеграционный опыт во
всех его формах и проявлениях. Она изучает достижения и ошибки
различных интеграционных организаций, правовых механизмов, приемов и
методов, применяемых для регулирования общественных отношений,
вовлеченных в интеграционные процессы, наднациональные механизмы
обеспечивающие жизнедеятельность интеграционных объединений и их
взаимодействие с государствами, международными

организациями и

другими субъектами международного права.
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Наука интеграционного права - это обобщенное знание об общественных
отношениях,
правовыми

связанных

с

инструментами

формированием,
и

развитием,

закономерностями

развития

принципами,
различных

интеграционных правовых систем (организаций), том общем в их правовом
регулировании, что их сближает, а также о том особенном, что их отличает
друг от друга. Развитие этой науки и этого права состоит в одновременном
процессе естественной гармонизации и частичной унификации правового
регулирования интеграционных процессов, связанных с однородными
общественными

отношениями

при

одновременном

поиске

и

«самоиндентификации своей интегрированности», ее оптимального уровня,
границ и динамики каждым конкретным интеграционным правопорядком.
Наука интеграционного права - это также и максимально широкая и
комплексная область правовых знаний, обеспечивающая изучение, анализ и
применение на практике интеграционных инструментов, являющихся
одновременно

концентрированным

и

конструктивным

выражением

сравнительного права в контексте глобализации.
Надо признать, что в целом теория интеграционного права нередко
вынуждена догонять и обобщать сложившуюся в разных районах мира уже
довольно

обширную

интеграционную

практику.

В

то

же

время

формирование, например, Европейского права, происходило и все в большей
степени происходит благодаря должному научно обоснованному «правовому
прогнозированию». Достаточно вспомнить «коммунитарный метод» МоннеШумана и Учредительные договоры сообществ и Союза (создававшиеся в
том числе и учеными-юристами), а также основанные на научном знании
прецедентные решения Суда Европейских сообществ, сформулировавшие
основополагающие принципы, указавшие путь и средства к реализации
Европейской интеграционной идеи. Поэтому наука призвана эффективно
прогнозировать пути и направления развития интеграции.
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Интеграционная наука опирается на разработанный ею комплекс
основополагающих принципов, идей, доктрин, возможность на базе анализа
и синтеза, а также с использованием проверенных на практике своеобразных,
присущих ей приемов и методов создавать модели правового регулирования
и применять их для формирования соответствующих общественных
отношений в реальной жизни.
Интеграционное

право

–

это

сложная

взаимопереплетающаяся

совокупность правовой теории и практики, ставящая перед собой в качестве
идеала почти невыполнимую сверхзадачу – понять и направить во благо
человека те многократно усиливаемые интеграцией возможности соединения
усилий людей и государств

в меняющихся рамках их общественной

организации с тем, чтобы взять под разумный контроль будущее нашей
планеты.
Наука интеграционного права призвана предопределять динамику и
направления развития этих процессов, вырабатывать правовые механизмы и
принципы соединения интересов народов и государств, интеграционных
институтов и органов – с интересами простых людей. В идеале ее задача
состоит в оценке и совершенствовании эффективности этих правовых
приемов и методов для контроля неотвратимого процесса глобализации в
интересах человека и человечества.
Единство и многообразие интеграционного права соединяются логикой
его

стремления

интеграционными

к

обеспечению

правопорядками

эффективного
регулирования

осуществления
соответствующих

общественных отношений.
Интеграционное право, которое раньше играло весьма вспомогательную
роль, все более явно влияет на самые различные стороны эволюции права в
современном мире, а адекватное представление о нем невозможно вне
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сравнительно-правового контекста. Оно тесно связано с общей эволюцией
мирового права и оказывает на его развитие возрастающее влияние, приводя
к качественным изменениям всемирного значения, которые необходимо
исследовать и учитывать на практике. Оно превратилось в главный, и при
этом

сравнительно

демократический,

«антимонопольный»

инструмент

правовой глобализации.
В современном глобализирующемся мире эволюция права происходит
все более ускоряющимися темпами. Она проявляется во взаимодействии
посредством

использования

инструментария

сравнительного

права,

зарубежного права разных стран, международного права и интеграционного
права – более всего на примере наиболее развитого и общеизвестного - права
Европейского Союза.
Большое значение для унификации экономических, политических,
культурных, идеологических и иных факторов, под воздействием которых
функционирует право, имеют процессы интеграции и глобализации. Они
влияют и на международное, и на конституционное право, а также на любую
отрасль законодательства, создавая базу общих тенденций развития
современного права.
Замена

стихийного

развития

сознательным

и

целенаправленным

правовым регулированием посредством творческого использования богатого
инструментария интеграционного права превращается в один из важнейших
способов

обеспечения

стабильности

государств,

адаптации

их

к

изменяющимся условиям и обеспечения жизнеспособности человечества.
3.

Современные

тенденции

развития

национального

права

государств
Прежде «догоняющее» правовое развитие стран Азии, Африки и
Латинской

Америки,

продолжающееся

в

современную

эпоху
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информационного взрыва и масштабного трансграничного передвижения
больших масс населения, становится более самостоятельным, дающим
иногда весьма интересные результаты. Исторически более «опытные»
Европа и США остаются «законодателями» правовой моды, поскольку
именно

там

находятся

важнейшие

материально-финансовые,

интеллектуальные, информационные и силовые ресурсы, формируются
основополагающие тенденции правового развития, призванные отвечать на
вызовы современности. Там куются многие
воздействия,

распространяющиеся

сравнительного права по

инструменты правового

посредством

интеграционного

и

всему остальному миру. Именно их правовые

модели и методы рассматриваются другими странами, межгосударственными
союзами и организациями через призму сравнительного правоведения в
поисках «рационального зерна» для перспектив пересадки этих зерен на свою
почву.

Интеграционное

право

многократно

усиливает

масштабы

и

эффективность этих процессов.
Во внутригосударственном праве многих стран в последние два
десятилетия наблюдалось диалектически противоречивое развитие.
Так, вплоть до кризиса 2008 г. имел место процесс правовой
либерализации – движения от жесткого контроля государством – к более
мягкому правовому регулированию, обеспечивающему относительную
гибкость применительно к конкретной ситуации. Например, в Германии
возникло так называемое «регулировочное право». В России, по аналогии,
появились «саморегулируемые организации». Частично - это заимствования
из англо-саксонской правовой системы, в т.ч. прецедентного права и
использование так называемого «мягкого права». В Европейском Союзе - это
предпочтение более мягкой гармонизации за счет директив по сравнению с
более жесткой унификацией за счет регламентов.
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Так, новые правоположения подчас сознательно не конкретизируются,
оставляя реализацию на откуп судебной практике, которая исторически
представляет собой едва ли, не первый, естественно возникший

пример

масштабного применения «сравнительного судебного права». Например,
регулирование вопросов о злоупотреблении доминирующим положением в
антимонопольном праве. Аналогичные приемы использовались и раньше в
старом французском законодательстве еще 19 века.
Мировой финансовый кризис 2008 г. развернул тенденцию в обратном
направлении – это тоже прием, заимствованный из английской правовой
системы. Это жесткое и детальное правовое регулирование на уровне закона,
почти не оставляющее места для судебного прецедента и различные формы
контроля, которые затронули в первую очередь финансовое и корпоративное
право. В этих сферах, подобно проявлению инстинкта самосохранения,
усиливаются

национальные,

наднациональные

и

международные

контрольно-ревизионные органы, прежде всего в сфере финансов. В Англии
такой механизм объяснялся ревностным соревнованием законодательной и
судебной властей. Сегодня его подобие пытаются использовать для создания
баланса, необходимого для обуздания мирового финансово-экономического
кризиса.
Эти две диалектически единые, но разнонаправленные тенденции
борются на уровне внутригосударственного права, отражая в каждый
конкретный момент потребности правового регулирования отношений,
возникающих

в

реальной

жизни.

Единство

и

взаимозависимость

современного мира приводят к тому, что эти тенденции «выплескиваются» за
пределы национальных границ, охватывают наднациональный уровень
интеграционных организаций и привлекают к себе внимание международных
организаций. В ответ на глобальный кризис они принимают все более
планетарный характер.
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При столкновении теоретических подходов к решению насущных
проблем современности и путей практического их решения – приоритет в
зарубежном праве, как правило, отдается практике. Это наблюдается и в
современной зарубежной правовой научной литературе.
В конституционном праве зарубежных стран имеет место все более ярко
выраженная и непосредственно вытекающая из реализации приемов и
методов сравнительного права и усиливаемая интеграционным правом
тенденция взаимного конституционного заимствования. В результате
реализации

инструментария

сравнительного

конституционного

права

формируется вполне однородный даже для разных континентов «общий
конституционный стандарт».
Это происходит под воздействием распространения общепризнанных
принципов

международного

права,

обновляющихся

представлений

о

современном правовом государстве, механизмах и принципах управления им,
универсальных прав и свобод человека, требованиях к безопасности,
экологии и т.д. При этом складывается некий общий «конституционный
идеал», отказываться от которого никому идеологически невыгодно. Так,
например, в Конституцию Венгрии 2011 г.6 была практически полностью
инкорпорирована Хартия Европейского Союза о правах человека 2000 г., а
Конституционный суд Австрии в мае 2012 г. постановил рассматривать
положения этой Хартии как имеющие равную юридическую силу с
положениями Конституции Австрийской Республики.
В свою очередь, идеология приобретает все большее значение не только
на национальном уровне, но выходит и на уровень наднациональных
интеграционных организаций. Она подчас используется и для вмешательства
во внутренние дела других государств.
6 Конституция Венгрии 25.04.2011 г. (The Fundamental Law of Hungary) // URL:
http://www.kormany.hu/download/4/c3/30000/THE%20FUNDAMENTAL%20LAW%20OF%20HUNGARY.pdf
(дата обращения 01.11.2012).
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Через сравнительное конституционное право общедемократические
принципы, нормы и стандарты трансформируются в конкретные отрасли. Эта
трансформация особенно облегчается за счет гармонизированного права
интеграционных организаций. Бывает движение и в обратном направлении.
Именно метод сравнительного правоведения обеспечивает конструктивное
взаимопроникновение

прагматических

правовых

идей,

принципов,

институтов, механизмов и норм международного, интеграционного и
конституционного права и отраслевого законодательства. Все более активно
«работает» и диверсифицируется «сравнительное отраслевое право».
Наряду

с

традиционными

отраслями

права

с

применением

сравнительного права формируются «комплексные отрасли (в сфере
здравоохранения, образования и т.д.). Их могут охватывать супер-отрасли
типа экономического права, социального права, природоресурсного права.
Очевидна

новизна

таких

предметов

правового

регулирования,

как

энергетическое и информационное право»7. Они проникают и в право более
развитых интеграционных организаций.
В целом, в мире, на фоне растущих масштабов и глобальной
неразрывности решения внутренних проблем от мировых, наблюдается
тенденция

смещения

главного

направления

развития

современного

сравнительного права - с концентрации его на проблемах сугубо отраслевого
и

внутригосударственного

правопорядка

–

к

переносу

акцента

на

регулирование проблем регионального (наднационального) и глобального
правопорядка. Как отмечает Ю.А. Тихомиров, «глобализация в мире
приводит

к

интернационализации

интернационализации

на

разных

права»8,
континентах

а

в

результате

появляются

новые

интеграционные организации, что приводит к совершенствованию и
7 Тихомиров Ю.А. О тенденциях современного развития сравнительного правоведения. В кн.: Порiвняльне
правознавство: досвiд i проблеми викладания / За ред. Ю.С.Шемшученка. - К.: 2011. С.32.
8 Тихомиров Ю.А. Государство: преемственность и новизна: Научное издание – М.: 2011. С. 68.
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усилению интеграционного права. В свою очередь, процессы развития права
интеграции дают ключи к пониманию сущности и перспектив глобальной
эволюции права.
На этом фоне происходит как бы «укрупнение» масштабов и углубление
целенаправленного воздействия метода сравнительного правоведения через
интеграционное право для достижения баланса цивилизационного развития,
правда, как показывает практика, не всегда с равноправным учетом
интересов всех его участников.
4.

Развитие

современного

интеграционного

права

и

его

самоидентификация
На региональном уровне одной из наиболее эффективных «лабораторий»
по разработке новых интеграционных механизмов правового регулирования
является

Европейский

Союз,

который,

посредством

механизмов

сравнительного права и использования специфических, неразрывно с ним
связанных, методов гармонизации и унификации, создал не только
внутренний рынок, единую валюту, экономический союз, но и единое
правовое пространство, без которого все эти наднациональные «постройки» в
принципе невозможны.
В результате этих процессов формируется «гражданин Европы» – как
промежуточный тип на пути к «гражданину Мира». По аналогии с ЕС
Экономическое соглашение стран Персидского залива предусматривает
создание «гражданства залива» (преамбула), а Союз южноамериканских
наций планирует принять южноамериканское гражданство (ст.3 УНАСУР).
У такого гражданина появляются элементы наднационального правового
мышления, которое крайне необходимо современному юристу. Поэтому,
отмечает английский профессор У. Твиннинг, особое значение приобретает
тенденция формирования новой наднациональной европейской и глобальной
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правовой теории, новой правовой и конституционной культуры, идеологии,
методологии познания окружающей человека правовой среды9. Все это
также невозможно без применения механизмов и методов сравнительного
правоведения, формирующего сами основы такого мышления, выходящего за
узкие рамки национального права и интересов, отражающего социальнопсихологический компонент интеграции и интеграционного права.
Свой вклад в развитие такой новой интеграционной теории и культуры
осуществляет Европейский Союз. В этом плане право Европейского Союза
обладает некоторыми «прогностическими» свойствами, изучение которых
заслуживает

особого

внимания

в

контексте

становления

общего

интеграционного права, стремящегося определить наиболее общие черты и
закономерности правового регулирования интеграционных процессов.
В ЕС, как и в других интеграционных образованиях, происходит процесс
наднациональной конституционализации права. С одной стороны, имеет
место усиление эффективности права за счет его универсализации и
гармонизации на большем пространстве, с другой – разработка механизмов
обеспечения единства и консенсуса посредством максимального учета
разнообразия участников и использования новых источников права или
приспособления к новым условиям старых.
Так,

обогащается

опыт

прецедентного

права,

применяются

в

необходимых случаях источники «мягкого права» (soft law), изобретено так
называемое «полумягкое право» (―hoft law‖ – ―hard+soft law‖), используется
правило ―opt-in‖ (включения) и ―opt-out‖ (исключения), придается особая
сила нормам-принципам и «ценностям Европейского Союза». Все это
придает особую гибкость праву ЕС и делает его достаточно удобным
инструментом

политики.

Особые

возможности

появляются

у

Суда

Европейского Союза, от которого требуется величайший профессионализм,
9 Twining W. Globalization and Legal Theory. L. 2000, P. 53-54.
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чтобы не злоупотреблять своим положением. Это не в меньшей степени
касается и судов других интеграционных образований.
Различные интеграционные союзы активно заимствуют из практики суда
ЕС

институт

эффективно

преюдициального

создавать

запроса,

гармонизированное

позволяющий
правовое

достаточно

пространство

на

больших интегрированных территориях.
В государствах и интеграционных группировках развивается так
называемое «право ad hoc», ставящее перед собой задачи решения
сиюминутных политических, экономических, социальных и иных вопросов.
Это

усиливает

«гибкость»

правоприменительную

правового

практику

за

регулирования,
счет

обилия

но

усложняет

второстепенного

законодательства.
Европейский

Союз

все

активнее

использует

так

называемую

«многоскоростную интеграцию»10, которая означает, что в рамках одной
интеграционной организации государства-члены интегрируются с разной
степенью интенсивности, в том числе в различных сферах общественной
жизни.
Интересно и то, что одно и то же государство может одновременно быть
членом разных интеграционных союзов, имеющих различную степень
внутреннего единства и уровень наднациональности. Так, например, все
государства-члены ЕС одновременно являются членами Совета Европы,
степень интеграции в котором существенно ниже, а 7 стран Организации
восточнокарибских государств являются участниками трех региональных
интеграционных организаций с тремя различными уровнями интеграции.
Россия также является участницей интеграционных организаций с разной
интенсивностью интегрированности: СНГ, Евразийское экономическое
10 Близкими по смыслу являются понятия «дифференцированная интеграция», «интеграция a la carte»
(«интеграция на заказ»), «продвинутое сотрудничество», «постоянное организованное сотрудничество» (в
сфоере обороны) или «концентрические круги интеграции».
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сообщество, Союзное государство России и Беларуси, Таможенный союз,
ЕврАзЭС и т.д.
Многие известные ученые признают общие принципы права ЕС в
качестве важных источников права11, значение которых «даже больше, чем
писаное право, порожденное учредительными договорами» 12.
Лиссабонский договор ввел в европейское право новое понятие «ценности ЕС», которое в новом контексте понимается как более высокие по
своему юридическому значению нормы, чем принципы права Европейского
Союза. Введя категорию ценностей, европейский законодатель пытался
внести большую четкость в систему принципов правовой системы ЕС13.
Однако подлинное взаимодействие этих новых понятий все еще предстоит
определить практикой Суда ЕС.
К этим ценностями относятся: демократия, равенство, правовое
государство,

соблюдение

справедливость, равенство

прав

человека,

плюрализм,

терпимость,

и т.д. Особенно примечательно то, что все эти

ценности и принципы, сначала появившиеся

в праве демократических

государств, были подняты в ЕС на качественно новый, наднациональный
уровень, а в более отдаленной перспективе – могут возвыситься и до
глобального уровня.
Совет Европы, например, резко усилил в последнее время свое внимание
к разработке сходного понятия «коренные ценности» Совета Европы.
Возьмем, например, понятие «господство права», которое сначала
появилось как идея, потом приобрела популярность во внутреннем праве
развитых

демократических

государств

Европы,

особенно

Германии,

11 Lenaerts K., Desomer M. Towards a Hierarchy of Legal Acts in the European Union Simplification of Legal
Instruments and Procedures// European Law Journal. 2005. N6. P.745, Горниг Г., Витвицкая О. Право
Европейского Союза. М., 1998. С.282, Энтин Л.М. Право Европейского Союза. Новый этап эволюции: 20092017 годы. М. 2009. С.84, 100.
12 Edward D., Lane R. European Community Law. An Introduction. Edinburgh. 1995. P.64.
13 Herm.-J.BLANKE, The protection of fundamental rights in Europe, p.2 //www.europeanpubliclaw.eu
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Великобритании, Франции. При этом в каждой стране имелась определенная
специфика трактовки этой теории.
Демократизация права создала возможности для развития и утверждения
правового государства в конституциях отдельных передовых государств, а
под воздействием процесса конституционализации господства права оно
стало распространяться в конституциях других стран мира.
Интеграция создала условия для поднятия этого феномена на
региональный европейский уровень, а пример Европы в этом плане, под
воздействием процесса глобализации, приводит к признанию его в качестве
обязательного

компонента

любого

современного

демократического

государства.
При

этом

ЕС

породил

понятие

«наднационального

правового

государства». Он добавил в него такой свой компонент как «принцип
хорошего управления» на наднациональном уровне и выработал уже для
всего мира новое понятие «хорошее глобальное управление». Так это важное
понятие вышло на интеграционный наднациональный, региональный и
глобальный уровень.
Утверждение господства права на глобальном уровне вслед за правами
человека стало бы логическим результатом развития в нашу современную
эру гуманистических идей, заложенных еще в эпоху просвещения.
Аналогично происходило расширение использования применяемого в
Европейском Союзе принципа устойчивого развития, который заимствовали
многие страны, в том числе и Россия, а также интеграционные организации.
Все чаще звучит призыв обеспечить глобальное устойчивое развитие.
Тенденция к «многоуровневому использованию» правовых достижений
Союза на национальном, региональном, наднациональном и глобальном
уровнях, способствует созданию в мире большей правовой определенности
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(также принцип права ЕС) и правовой однородности, необходимой в эпоху
глобализации для преодоления кризисов планетарного масштаба.
Еще одно интересное и непривычное, особенно для российской правовой
системы и мышления, свойство права ЕС – это признание обязательной
юридической силы преамбул14 к Договору об Учреждении ЕС и Договору о
функционировании ЕС15.
Особое место в иерархии норм права Европейского Союза занимают
цели ЕС, которые представляют собой «одно из важнейших условий его
существования. Закрепляемые в правовых нормах цели определяют вектор
развития ЕС, его юрисдикцию, структуру, построение и функционирование
его институциональной системы. Если квалифицировать интеграцию как
процесс, - отмечает Л.М. Энтин, - то цели определяют его направленность,
последовательность и поэтапность»16. Поэтому судебная практика закрепила
приоритетный характер норм-целей в случае правовых

коллизий или

толковании и установлении законности правовых актов Союза.
Этот момент важно принимать во внимание при рассмотрении
эффективности интеграционного права. Именно правильный выбор цели
интеграции и последовательное ее осуществление было одним из ключевых
условий реализации коммунитарного метода Монне-Шумана на заре
создания Европейских Сообществ. Этот метод стал широко использоваться в
других интеграционных организациях в самых различных регионах мира.
Как мы видим, интеграционное право выступает в качестве методологии
осознания и оценки возникающих новых правовых явлений, понятий или
переосмысления старых, ранее известных, но которым придается новое
содержание или даже юридическая сила.

14 Положения преамбулы в национальном законодательстве обычно рассматриваются как декларативные
заявления, не имеющие обязательной силы.
15 Энтин Л.М. Право Европейского Союза. Новый этап эволюции: 2009-2017 годы. М. 2009. С.104.
16 Там же. С.71.
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Именно в праве Европейского Союза и других интеграционных
организаций закладываются сегодня новейшие тенденции, позволяющие
прогнозировать право будущего, отрабатываются формы и методы его
функционирования. Именно в его недрах формируется «сравнительное
(наднациональное) интеграционное право».
Европейскому Союзу не вполне подходила «классическая» система
разделения властей. Поэтому была создана и усовершенствована Договором
о реформе 2007 г. гибкая и подвижная саморазвивающаяся система
элементов наделения компетенцией и взаимодействия институтов, не
ставящая перед собой целью раз и навсегда их разделить или жѐстко
закрепить их в определѐнной взаимной связи. Эффективности системы
управления

ЕС

служат

пропорциональности

и

принципы

верховенства,

субсидиарности,

сочетания

прямого

действия,

коллективности

и

единоначалия, соблюдение баланса регионов, государств и Союза, классов и
политических партий на различных уровнях союзной политической жизни.
Если

проанализировать

системы

разделения

властей

в

других

интеграционных организациях, мы также увидим как общие с ЕС черты, так
и

индивидуальность ее применения и стремление эффективно учесть

особенности интеграции в соответствующем регионе.
Жизнь

все

более

подталкивает

к

формированию

региональных

интеграционных группировок и на постсоветском пространстве с участием
Российской Федерации. Такое интеграционное строительство требует от
России анализировать, сравнивать и

широко использовать накопленный

Европейским Союзом и другими интеграционными группировками правовой
опыт, ибо правовые инструменты и тенденции этого развития весьма схожи.
Это ярко подтвердили в своих публикациях в «Известиях» в октябре 2011
В.В. Путин и А.Г. Лукашенко, а также В.В. Путин в выступлении на Саммите
АТЭС во Владивостоке 8 сентября 2012 г.
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5. Право Европейского Союза как «модель» интеграционного права
Поскольку право Европейского Союза, как собственно и всякое
интеграционное

право,

находится

где-то

между

международным

и

конституционным правом, в нем формируются собственные, своеобразные
методы правового регулирования.
Если в международном праве более всего приемлем метод координации,
согласования интересов суверенных субъектов, то в конституционном праве
с закономерностью преобладает императивный метод, обеспечивающий
иерархию правовых норм. Обоснованным становится то, что в праве
Европейского Союза участники этого объединения сначала договариваются и
координируют свои позиции, а затем в своей деятельности подчиняются этим
договоренностям, то есть все более отрабатывается и совершенствуется
специфический

метод

права

ЕС

–

«метод

скоординированной

субординации». Этот метод одновременно отражает и соединяет в себе
методы гармонизации и унификации, без которых (в разном сочетании в
разных

интеграционных

группировках)

трудно

представить

любую

интеграционную организацию. Он, как представляется, имеет большие
перспективы для интеграционного регулирования.
Интересные тенденции права будущего закладываются Европейским
Союзом в сфере прав человека и гражданина. За ним в этом вопросе следуют
многие другие организации интеграции.
Из Хартии ЕС об основных правах 2000 г. можно вывести
принципиально новую тенденцию развития права в третьем тысячелетии.
Она состоит в основанном на методе сравнительного правоведения поиске
баланса правовых средств, направленных на

реализацию позитивных и

ограничение негативных последствий интеграции, интернационализации и
глобализации.
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Проявлением этого может стать предпринятая Хартией попытка нового,
более гармоничного сочетания прав и свобод с обязанностями и
ответственностью друг перед другом, «человеческим обществом и будущими
поколениями»17.

Эта

ответственность

касается

единого

комплекса

субъектов, который в настоящем времени охватывает личность, государства,
нации, интеграционные объединения и человечество в целом, а в перспективе
– обращено к еще не существующим будущим поколениям. Эта неразрывная
связь современного права с будущим и признание ответственности перед ним
имеет, на наш взгляд, особое значение.
Красной нитью через Хартию проходит новое осмысление принципа
ненасилия, проявляющегося в стремлении к эволюционному созиданию без
разрушения,

то есть выбор объединяющейся Европой взвешенного,

цивилизационного движения из уважаемого прошлого через прагматическое
настоящее к достойному будущему.
Хартия, которой Лиссабонский договор придал юридическую силу,
равную учредительным договорам, одновременно является инструментом
ускорения создания гражданских обществ в государствах-участниках
Европейского Союза и формирования гражданского общества в рамках всей
европейской интеграционной группировки. Демократический глобализм
будущего может быть построен только на основе гуманистического
регионализма настоящего. При этом государства с неизбежностью должны
будут отдавать некоторые из своих полномочий не только интеграционному
образованию, но и наднациональному гражданскому обществу такого
образования по мере его созревания. Наднациональные гражданские
общества, как представляется, будут расширять свои региональные границы
за счет интеграции в планетарном направлении.
17 Преамбула Хартии Европейского Союза об основных правах (в редакции Лиссабонского договора). См. в
кн.: Европейский союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями.
Перевод проф. А.О. Четверикова, под ред. проф. С.Ю. Кашкина. М.: ИНФРА-М, 2008. С. 556.
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Европейское право оказалось весьма практичным в своем стремлении
использовать все работающие на практике приемы, методы, правовые
механизмы и теории, выработанные не только 27 странами Союза, куда
входят представители разных правовых семей, но и юридической науки в
целом.
ЕС впитал в себя и творчески переработал не только достижения права
западного общества, но и воспользовался наследием СССР. Погибший с
развалом Советского Союза социализм в значительной степени «возродился»
в Европейском Союзе на новом уровне. Так Лиссабонский договор в ст.3
(ДЕС) провозгласил своими целями содействие миру, благосостоянию своих
народов,

предоставление

безопасности

и

сбалансированного

своим

правосудия,

гражданам
устойчивое

экономического

роста

пространства
развитие
и

свободы,

на

стабильности

основе
цен,

конкурентоспособной социальной рыночной экономики, стремящейся к
полной

занятости

и

социальному

прогрессу,

равенства,

социальной

справедливости и социальной защите и даже планирование, как средство
достижения этих целей. У СССР заимствованы даже пятилетние и
семилетние планы развития!
ЕС использует идеи равноправного сотрудничества объединенных в
Союзе наций, народов, культур и религий на благо прогрессивного развития
Европы и мира. Эти идеи, подобно главному лозунгу ЕС «единство в
многообразии», также были заимствованы из конституционного права
федеративных государств (США, Индийского Союза, СССР). Опять мы
наблюдаем использование инструментов сравнительного права и сочетание
элементов внутригосударственной и межгосударственной интеграции!
6.

Соотношение

интеграционного,

внутригосударственного

и

международного права на современном этапе
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Самое главное состоит не в различиях теоретических подходов, а в том,
что с появлением наднациональной правовой системы Европейского Союза и
других интеграционных организаций – прежнюю двухуровневую структуру,
состоявшую

из

международного

и

национального

права,

сменила

принципиально новая современная структура, включающая три уровня
взаимоотношений.
В нее на равноправных условиях входят три автономные, имеющие свои
специфические черты, самодостаточные, но взаимосвязанные, системы
права: национальное право государств, наднациональное интеграционное
право (наиболее репрезентативно представленное сегодня правом ЕС), и
международное право. Отношения в этом «треугольнике» характеризуются
совершенствованием каждой из систем при углублении и одновременно
росте соревновательности и взаимодействия между ними. Эти сложные
правовые взаимосвязи приобретают разноуровневый характер, а также
демонстрируют

качественно

новые

параметры.

Здесь

удивительно

конструктивно и прагматически взаимодействует одновременно несколько
уровней и проявлений сравнительного права: отраслевое сравнительное
право, национальное сравнительное право, конституционное сравнительное
право, наднациональное сравнительное право, «судебное сравнительное
право» и международное право.
При этом надо признать, что наднациональность, столь широко и
эффективно применяемая в праве Европейского Союза, и являющаяся его
важной отличительной чертой, сначала зародилась в недрах международного
права. Само понятие наднациональности встречается еще в труде СенСимона и О. Тьерри (1814 г.). В.М. Шумилов признает, что право МВФ «в
значительной степени является наднациональным»18. Он полагает, что «в
условиях формирования единого мирового экономического пространства
18 Шумилов В.М. Международное право в эпоху глобализации. М., 2003. С. 234.
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наднациональная функция права становится объективно необходимой.
Элементы наднациональности присущи деятельности МВФ, ВТО»19,
финансовых организаций универсального характера, Совета Безопасности
ООН,

а

также

некоторых

других

международных

организаций.

О

необходимости создания надгосударственных структур в интеграционных
образованиях на постсоветском пространстве

писал в своей статье в

«Известиях» В.В. Путин20.
Наднациональность

все

более

открыто

признают

и

другие

интеграционные организации. Так, например, на основании Андского
регионального интеграционного соглашения 1969 г. уже функционирует
автономная правовая система и постоянно действующий суд Картахенского
соглашения. В рамках Южноамериканского общего рынка МЕРКОСУР
Постоянный ревизионный трибунал официально провозгласил в своем
решении эту интеграционную организацию автономной правовой системой,
обладающей верховенством над внутренним правом государств-участников.
Африканский Союз в своей Аккрской декларации 2007 г. поставил своей
задачей экономическую и политическую интеграцию всего африканского
континента, формирование Союзного правительства для Африки и создание
в итоге Соединенных Штатов Африки.
Неразрывная и взаимообогащающая связь этих трех самостоятельных,
обладающих своими закономерностями и принципиальными различиями
правовых систем стала важнейшей движущей силой развития современного
права. Именно в конкуренции между ними на эффективность и способность
адаптироваться к условиям быстро меняющегося мира заложены многие
рецепты развития и совершенствования современного права.

19 Шумилов В.М. Указ. соч. С. 30.
20 Путин В.В. «Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня».
Известия 3 октября 2011 г.
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Необходимо

создание

действенного

баланса

«доброго

старого

суверенного внутригосударственного права», несколько теряющего свою
регулирующую силу в условиях все еще относительно однополярного мира,
«традиционного» международного (публичного) права и нового, ищущего,
но еще не вполне окрепшего наднационального Европейского права и права
других интеграционных организаций. Именно в этом «антимонопольном»
соревновании современные ученые, с использованием теоретических
механизмов сравнительного правоведения, могут найти пути решения многих
практических проблем и преодоления вызовов нашего времени.
«Интеграция России в европейское и международное сообщество, - как
отмечал академик РАН О.Е.Кутафин, - заставляет видоизменять многие
традиционные правовые институты и интерпретировать отечественные
конституционно-правовые нормы и принципы, а также соответствующие
нормы и принципы международного и европейского права»21.
Тревожной

реальностью

развития

постсоветской

сложившаяся фактическая однополярность

истории

стала

современного мира. При

отсутствии реального баланса сил, на котором основывалось международное
право после Второй мировой войны, ООН и другие международные
механизмы становятся все менее эффективными и определенные круги
стремятся использовать их с позиции силы. В результате происходит
некоторое падение регулирующего влияния международного публичного
права при закономерно растущей потребности в такого рода регулировании.
Однако природа не терпит пустоты. Поэтому некоторые сферы, которые
ранее регулировались международным правом, пытаются брать на себя
региональные

международные

организации

интеграции

и

отдельные

государства. Нестабильность мира в целом от этого только увеличивается,
ослабляется его международно-правовая управляемость.
21 Кутафин О.Е. Российский конституционализм. М.: Норма, 2008 г. С.50.
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Одновременно происходит своеобразная переоценка ценностей и на
уровне национального права. В условиях взаимосвязанных процессов
интеграции и глобализации национальные границы и национальное право
становятся

подчас

узкими

для

отвечающего

потребностям

времени

эффективного развития и решения глобальных проблем все более явно
встающих перед мировым сообществом. Тенденция к глобализации права
проявляется в интернационализации правовых норм, приемов и методов,
используемых во внутригосударственном праве, а также в своеобразной
«региональной

гармонизации

права»,

наиболее

отчетливо

просматривающейся на примере Европейского Союза и некоторых более
развитых интеграционных группировок.
Как точно отметил академик РАН

О.Е. Кутафин, "почти все новые

тенденции развития современного права, в том числе конституционного и
международного, находят свое отражение в праве Европейского союза.
Поэтому

его

изучение

познакомиться

с

представляющими

представляет

новейшими
собой

собой

бесценную

тенденциями,

последние

идеями

достижения

возможность
и

мировой

методами,
правовой

мысли"22.
В результате «переплавки в общеевропейском котле» с использованием
методов

сравнительного

правоведения

формируется

новый

сплав

–

качественно новое наднациональное Европейское право. Оно играет роль
своеобразного промежуточного звена, связывающего внутригосударственное
и международное право. Аналогичные процессы имеют место и в других
интеграционных организациях.
Важнейшей тенденцией развития права современного мира является
одновременный комплексный и системный процесс интернационализации
европейского

и

внутригосударственного

права.

Он

переплетается

с

22 Кутафин О.Е. К читателю. В кн.: Европейский союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского
договора с комментариями. М.: ИНФРА-М, 2008. С. 6.
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«европеизацией» как международного права, так и национального права
государств. При этом в самом праве Европейского Союза усиливаются черты
качественно нового наднационального права, сохраняющего при

этом

существенные непротиворечивые международно-правовые характеристики.
Именно это право в рамках мирового цивилизационного процесса играет
роль важного промежуточного этапа на пути к праву, основанному на
общечеловеческих ценностях.
7. Субнациональные образования как инструмент и перспективная
форма интеграции на современном этапе
Интеграционное
направленного

право,

внутрь

как

мы

отмечали,

государства,

состоит

из

права,

обеспечивающего

его

внутригосударственную интеграцию, внутреннюю целостность и единство, и
внешнюю – международную интеграцию различных государств, которая
является главным объектом исследования этой статьи.
В то же время имеется промежуточная между внутренней и внешней –
международная межрегиональная интеграция, заслуживающая специального
анализа.
С первых шагов европейской интеграции Союз уделял серьезное
внимание региональной политике. Уже в Преамбуле Договора о Европейском
экономическом сообществе 1957 г. ставилась цель «укрепить единство
экономики, обеспечить ее гармоничное развитие путем уменьшения разрыва
между

различными

районами

и

преодоления

отсталости

районов,

находящихся в менее благоприятных условиях».
Для реализации этих целей были созданы Экономический и социальный
комитет

и

Комитет

инвестиционный банк

регионов,

Структурные

фонды,

Европейский

и многие другие финансовые инструменты.

Региональная политика стала важной составной частью деятельности
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Сообщества уже с марта 1975 г., когда был создан Европейский
региональный фонд развития.
В начале 80-х годов, в период активного интеграционного развития,
возросли ожидания усиления влияния регионов, и замены Европы государств
на

Европу

регионов,

которая

представлялась

более

эффективной,

динамичной и близкой к населению. Большие надежды возлагались на
полномочия Комитета регионов. Однако к концу 90-х «региональная
эйфория» прошла, а Комитет регионов занял свою сравнительно скромную
консультативную нишу в структуре властных органов ЕС.
Задача экономического и социального сплочения была официально
провозглашена в 1986 году в Едином европейском акте и окончательно
закреплена в Договоре об учреждении Европейского Сообщества в 1992 г.23
К Договору прилагался подробный Протокол N 28 «Об экономическом и
социальном сплочении», который в обновленной редакции Протокола N 1 к
Лиссабонскому договору 2007 г. «Протокол об экономическом, социальном и
территориальном сплочении» действует и сегодня.
В ст.3 ДЕС Союз указывает своей целью «содействие экономическому,
социальному и территориальному сплочению и солидарности государствчленов», «в частности, Союз стремится сократить разрыв в уровне развития
различных регионов и отставание тех из них, которые находятся в наименее
благоприятном положении» (ст. 174 ДФЕС).
Договор о функционировании ЕС в следующей, ст. 175, довольно четко
прописывает институционально-организационный механизм и процедуры
реализации региональной политики Союза. Предусмотренные в ст. 174 цели
осуществляются

«через

структурные

фонды

(Европейский

фонд

по

ориентированию и предоставлению гарантий для сельского хозяйства: отдел
«ориентирование»; Европейский социальный фонд; Европейский фонд
23 Статьи 174-178 ДФЕС (тогда статьи 158-162 Договора о Европейском Сообществе.)
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регионального развития), через Европейский инвестиционный банк и через
другие существующие финансовые инструменты» (абз. 1 ст. 175 ДФЕС).
На основе концепции солидарности и экономического, социального и
территориального сплочения преодоление различий между 1670 регионами,
входящими в Союз, осуществляется прежде всего посредством реализации
финансовых мероприятий через Структурные фонды, Фонд сплочения и
Европейский инвестиционный банк. О масштабах этой политики можно
судить по тому, что на период 2007-2013 гг. бюджетные ассигнования на
региональную политику вышли на второе место после сельского хозяйства и
составили 348 млрд. евро24.
Европейский Союз, однако, не был исторически первым в продвижении
идей регионального развития в Европе. Таковым оказался созданный в 1949
г. Совет Европы. Именно он стал первой международной организацией в
Европе,

которая

официально

включилась

трансграничного сотрудничества регионов.

в

решение

проблем

Впоследствии региональная

политика и идеология Совета Европы и Европейского Союза – двух
важнейших интеграционных образования в Европе - развивались как бы
параллельно, нередко взаимопереплетаясь и взаимодополняя друг друга.
В 1970 г. Была подписана Европейская рамочная конвенция о
приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей25, а в
1995 и 1998 гг. – два протокола к ней, которые определяют основы
региональной политики в рамках Совета Европы, в том числе регулирование
приграничного и межрегионального сотрудничества в Европе.

24 Mathijsen P. A. Guide to European Union Law as amended by the treaty of Lisbon. Sweet & Maxwell. L. 2010.
P.519.
25 Европейская рамочная конвенция о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей
СДСЕ № 106 Электронный ресурс. – Режим доступа: http://conventions. coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/
106.htm. – Дата доступа: 25.02.2013.
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Европейская

хартия

местного

самоуправления26 1985 г., которая предусматривает право «органов местного
самоуправления на сотрудничество с органами местного самоуправления
других государств на условиях, устанавливаемых законом» (ст. 10, п. 3).
Особого внимания заслуживают включающие в себя территории
различных стран еврорегионы, первый из которых появился в 1958 г. на
границе ФРГ и Нидерландов. Сегодня в приграничных районах европейских
стран, прежде всего государств-членов ЕС, существуют более 100
еврорегионов и иных подобных образований. При этом они имеют самую
различную

территориальную

конфигурацию

–

от

нескольких

муниципалитетов двух соседних стран - до большого по территории и
экономической мощи объединения группы крупных регионов сразу
нескольких государств.
Деятельность еврорегионов основывается на «Европейской рамочной
конвенции о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и
властей» 1980 г. Более всего еврорегионов создано с участием Германии, что
демонстрирует использование ею этого своеобразного интеграционного
инструмента для усиления своего влияния за пределами своей национальной
территории.
Еврорегионам еще не удалось сформироваться в устойчивые новые
региональные общности, население которых идентифицирует себя прежде
всего со «своим» еврорегионом. Хотя эти проекты нередко образовывались
на основе трансграничных экономических районов, территория которых
исторически неоднократно меняла свою государственную принадлежность,
еврорегионы скорее остаются примерами «малой» интеграции. В них

26 Европейская хартия местного самоуправления СДСЕ № 122 Электронный ресурс. – Режим доступа:
http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/122.htm. – Дата доступа: 25.02.2013.
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эффективно развиваются приграничные гуманитарные контакты, туризм,
охрана окружающей среды, связи малого и среднего бизнеса, реализация
инфраструктурных и телекоммуникационных проектов27.
За последние десять лет европейская региональная политика внесла
большой вклад в развитие экономики ЕС. Благодаря реализации ее программ
к 2011 г. было создано более миллиона рабочих мест, более десяти
миллионов работников получили дополнительное образование и более
конкурентоспособные профессии, осуществлено совместное финансирование
строительства более 2 тыс. км. шоссейных дорог и 4 тыс. км. железных
дорог, а также создано 800 тыс. малых и средних предприятий.
Для закрепления и развития этих успехов в Европейской комиссии в
настоящее

время

идет

активная

разработка

будущей

программы

региональной политики Союза на 2014-2020 гг., в которой должны быть
учтены уроки кризисного развития Европы последних лет. Она призвана
ускорить развитие и содействовать созданию рабочих мест в соответствии с
новой программой «Повестка роста и создания рабочих мест в Европе –
Европа 2020».
Мы

наблюдаем

развитие

своеобразного

взаимосвязанного

саморегулируемого триединого процесса: глобализация - регионализация субрегионализация. "Глобализация, поощряет макрорегионализм, который, в
свою

очередь,

поощряет

микрорегионализм.

Для

бедных

регионов

микрорегионализм не только является средством утверждения культурной
идентичности,

но

и

позволяет

требовать

денег

от

институтов

на

макрорегиональном уровне для укрепления политической стабильности и
экономического благосостояния. Решения о подобных перераспределениях
принимаются уже на макрорегиональном уровне, а не на уровне

27 Кузнецов А.В. Еврорегионы: полвека «малой» интеграции // Современная Европа. 2008. №2. С. 48-59.
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национального

государства,

тогда

как

решения

об

использовании

перераспределенных финансов принимаются децентрализованно"28.
Таким образом, глобализация социальной структуры приводит к
появлению

дополнительных

вариантов

организации,

выходящих

за

традиционно привычные границы: наднациональный, международный,
макрорегиональный,

региональный,

внутринациональный,

микрорегиональный, городской, местный и т. д. Эта административная
иерархическая

система

охватывается

интеграционных

союзов,

международных

функциональными
организаций,

сетями

пронизывается

связями неправительственных и общественных организаций, выходит на
институты гражданского общества и замыкается на интересы каждого
конкретного человека.
Исследование региональной политики ЕС приводит нас к базовому
трехуровневому

видению

тесно

взаимосвязанной

институциональной

структуры политического управления Европейским Союзом, сочетающей в
себе: наднациональную союзную власть, власть государств-членов и
«субнациональную» («субгосударственную» или региональную) власть.
Ассамблея Европейских регионов определила понятие «регион» как
общность,
следующий

представляющая
после

уровня

собой

уровень

центральной

власти,
власти

непосредственно
соответствующего

государства, облаченную определенной политической ответственностью,
которая возлагается на региональный орган в виде совета или ассоциации,
либо организации, созданной на региональном уровне сообществами,
представляющими более низкий, чем государственный, (субнациональный)
уровень власти.
Таким образом, в рамках региональной политики ЕС

регион можно

определить как образование, наделенное «субнациональным» уровнем
28 Global Perestroika, in: Milibrand R., Panitodes J. (Ed.), New World Order? Socialist Register. 1992. P. 34.
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административной власти. Эта власть ниже, чем власть государственная, но
она

также

облачена

властными

соответствующими

полномочиями,

конкретными,

ответственностью,

публичными,

обязанностями

и

институцонализирована в форме представляющих ее органов, связанных с
населением региона. Эти элементы «политического представительства
населения»

и

властности

представляются

важными

компонентами

адекватного представления о «регионе» как элементе многоуровневого
управления в рамках ЕС.
В то же время понятие региона в ЕС несет в себе и элементы признания
и

поддержки

формирования

элементов

гражданского

общества

на

«субнациональном», т.е. региональном уровне. Скорее всего, понятие
«регион» в праве ЕС находится еще в стадии формирования, и будет еще
претерпевать по мере исследования, а особенно практики применения
судами, определенные изменения.
Вместе с федерализацией и конституционализацией права Европейского
Союза, реальной передачей ряда прежде суверенных полномочий государств
на наднациональный уровень Союза, подчас более четко конкретизируются
интересы регионов, голос которых становится более слышим в процессе
принятия решений, особенно, непосредственно влияющих на жизни рядовых
граждан. Не исключена передача все больших полномочий от государств их
«субнациональным» субъектам - регионам, что в свою очередь может
косвенно укреплять позиции Союза и сокращать список суверенных
полномочий государств-членов.
В свою очередь складывается ситуация, при которой управленческий
принцип субсидиарности, традиционно применяемый во взаимоотношениях
Союза и государств-членов, приобретает все больше оснований для
использования и на «субнациональном», региональном уровне. Не будет
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удивительным, если суд в своей практике (в научной доктрине это уже
встречается) сделает первые шаги в этом направлении.
Это позволило бы передать часть власти, в целях повышения
эффективности ее использования, еще на один уровень ближе к населению,
создавая тем самым дополнительные преграды для ее сверхцентрализации
как в рамках государств, так и Европейского Союза в целом. Это, правда,
приводит к ослаблению контрольных полномочий отдельных государствчленов, но способствует достижению «экономического, социального и
территориального сплочения»29, а, следовательно, и усиления Европейского
Союза.
Такая трехуровневая конфигурация уровней власти может оказаться
вполне эффективной. Она как бы позволяет попытаться примирить через
призму «всеобъемлющего принципа эффективности»30 видение Европы
одновременно

как

«субнациональной»

Европы

регионов»,

«Европы

отдельных суверенных (национальных) государств» и «наднациональной
Единой Европы».
В эпоху глобализации роль такого инструмента, как регионализм
(особенно
внутренних

международный
и

субрегионализм)

международных

проблем

в

решении

радикально

различных

изменилась.

Из

второстепенного механизма, применявшегося в основном для решения
сугубо

внутриевропейских

вопросов,

регионализм

(субрегионализм)

превратился в эффективный механизм интеграционного развития во всех
сферах общественной жизни, создания и совершенствования институтов,
разрешения и предотвращения конфликтов, модернизации общества, и
формирования новых комплексов безопасности.

29 Кстати, сплочения и на уровне государств и на уровне Союза в целом, что содействует укреплению как
государств-членов, так и ЕС в целом.
30 Weatherill S. Law and Integration in the European Union. Oxford. 1996. P. 116.
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Международные субнаднациональные организации (международные
микроинтеграционные образования) представляют собой своеобразное
отражение,

проекцию

элементов

регионального

развития

на

более

масштабный и качественно иной наднациональный уровень. Надо признать,
что регионализм может выполнять и дезинтеграционную роль.
Международные субнаднациональные организации отражают сочетание
стратегии и тактики интеграции, и выступают как небольшие своего рода
интеграционные лаборатории, где разрабатываются новые, нестандартные
концепции, правовые инструменты и модели развития. Они формируются на
базе имеющих общие интересы, цели и особенности регионов различных
государств по важным направлениям интеграции и осуществляют в меньших
масштабах

отработку

масштабного

механизмов

и

направлений

будущего,

более

и перспективного наднационального регулирования. В

результате укрепляется внутреннее положение интеграционных союзов,
обеспечивается большая поддержка наднациональной политики населением
заинтересованных

регионов

и

дальнейшее

«размывание»

границ

национальных государств в психологии населения.
Таким образом международные субнаднациональные организации
позволяют формировать «мосты» сотрудничества между приграничными
государствами (внутри и за пределами интеграционных союзов), а также
между

различными

крупными

интеграционными

организациями,

позволяющими облегчить их перспективное объединение и расширение. Они
могут

быть

экономических,

нацеленными

на

культурных,

взаимовыгодное
экологических,

развитие

различных

энергетических,

коммуникационных, научно-инновационных, оборонных и иных аспектов
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взаимодействия, выдвигаемых в каждом конкретном случае на ведущее
место, и иметь позитивное значение31.
Выступая 8 сентября 2012 г. на открытии Саммита АТЭС во
Владивостоке, Президент РФ В.В.Путин отметил необходимость «наводить
мосты друг к другу, а не отгораживаться», углублять диалог между
региональными и субрегиональными объединениями. «Именно по такому
пути намерена идти Россия, мы идем по такому пути, в том числе на
пространствах бывшего Советского Союза», — сказал

В.В. Путин,

напомнив о работе по созданию зоны свободной торговли в рамках СНГ,
Таможенного союза и Единого экономического пространства. Он отмечал,
что «два крупнейших объединения нашего континента — Евросоюз и
формирующийся Евразийский союз — основывая свое взаимодействие на
правилах свободной торговли и совместимости систем регулирования,
объективно, в том числе и через отношения с третьими странами и
региональными структурами, способны распространить эти принципы на все
пространство — от Атлантики до Тихого океана. На пространство, которое
будет гармоничным по своей экономической природе, но полицентричным с
точки зрения конкретных механизмов и управленческих решений. Затем
будет логично начать конструктивный диалог о принципах взаимодействия с
государствами АТР, Северной Америки, других регионов»32.
При этом интересно отметить, что в недавней стратегической
инициативе

Европейского

Союза

(«Окончательном

докладе

группы

министров иностранных дел о будущем Европы» от 17 сентября 2012 г.) на
первом месте упоминается о стремлении ЕС создать «более полицентричный

31 В определенных случаях такие международные организации могут также выступать и незаметным,
но очень практичным инструментом интеграционной экспансии сильных государств в отношении более
слабых соседей…
32 В.В. Путин «Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня». –
«Известия» 3 октября 2011 г.
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мир», в чем, как мы видим принципиальные политические цели РФ и ЕС
совпадают.
Поэтому отмеченные механизмы и подходы к вопросам регионализма
целесообразно учитывать как для укрепления внутриполитического и
экономического потенциала нашей страны, так и для дальнейшего развития
интеграционных образований с участием Российской Федерации, выработки
конструктивных

отношений

с

Европейским

Союзом

и

другими

интеграционными организациями в решении задач глобального масштаба.
Особенно важно, что строить интеграционные союзы можно только в
условиях демократии и опоры на население всего интеграционного
объединения, каждого государства-члена, а также входящих в них регионов.
Сила и слабость любой интеграционной общности состоит в поддержке ее
населением.
8. Тенденции и этапы развития современного интеграционного
права
На современном этапе важнейшим
интеграционных
процесса

движущим фактором развития

отношений выступает имманентно присущее диалектике

интеграции-дезинтеграции

совпадающих по времени действия

внутреннее противоречие двух
и взаимопереплетающихся базовых

тенденций – это, с одной стороны, тенденция к интернационализации
различных сторон «внутренней» жизни интеграционных организаций, в том
числе и за счет усиления «наднациональности», с другой

– это

необходимость все более гибкого учета многообразных национальных
особенностей и интересов государств-членов интеграционного союза.
Учет этого противоречия требует особой осторожности, поскольку в
разные периоды развития центростремительные и центробежные факторы
приобретают различную степень интенсивности,

что может приводить к

несогласованностям и конфликтам. По сути – это противоречие отражает
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содержание

главного

лозунга

Европейского

Союза

–

«единство

в

многообразии», в то время как разрешить его может применение основного –
тоже неписанного принципа ЕС – принципа эффективности!
Большое значение

приобретает на современном этапе тенденция к

«конституционализации» интеграционного права, наиболее ярко выраженная
в развитии права ЕС в проц.
Этот процесс, в свою очередь, поддерживается институционализацией
интеграционных

правопорядков,

проявляющейся

в

создании

в

формирующихся интеграционных образованиях соподчиненной системы
институтов и органов (в том числе и наднациональных), обеспечивающих их
эффективное функционирование, адаптацию к меняющимся условиям и
саморазвитие. Таким образом, в каждом интеграционном образовании
складывается своя специфическая система разделения и взаимодействия
властей,

отражающая

институционального

как

общие

строительства,

закономерности
так

и

интеграционного

особенности

каждой

интеграционной организации и входящих в нее государств.
Для

осуществления

эффективного

развития

интеграционным

образованиям очень важно найти правильный баланс между своими далеко
идущими планами и

реальными

возможностями. Важность этого

компонента особенно заметна в противоречивой политике Европейского
Союза по вопросу принятия новых членов в процессе его расширения в XXI
веке.
Накопление интеграционными организациями практического опыта,
формирование собственного интеграционного правопорядка приводит к
необходимости «самоидентификации» каждой интеграционной организации,
состоящей в определении своей специфики, поиске партнеров и союзников,
понимании своей роли и места в мире. Эта специфика

отражается в

своеобразии правового регулирования каждой такой организации.
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Многообразие форм и проявлений интеграции приводит к совмещению и
взаимопереплетению субрегиональной, региональной, межрегиональной и
глобальной форм интеграции, появляется «интеграция интеграций». При
этом

наблюдается

стремление

интеграционных

организаций

к

функциональному замещению компонентов внутригосударственного и
международного права. Соответственно, происходит выход интеграционных
организаций

на

широкую

международную

арену

и

признание

их

равноправными участниками международных отношений.
Увеличение численности, географического ареала, разнообразия сфер
деятельности интеграционных организаций и их усложнение - приводит к
диверсификации их форм, видов и проявлений. Это, соответственно, влечет
за

собой

увеличение

разнообразия

форм

и

механизмов

правового

регулирования интеграционных процессов. Возрастает специализация по
географическим

направлениям и сферам деятельности интеграционных

союзов. Появляются новые

сочетания разных форм, широты,

глубины,

интенсивности интеграционной деятельности, разнообразные варианты
учета специфики той ли иной организации интеграции. Ускоряется динамика
интеграционных процессов, требующая адекватного реагирования путем
перманентного совершенствования правовых механизмов, их регулирования
и контроля.
С целью совмещения интересов участников интеграционного процесса
используются

правовые

интеграции, «полной»,
«многоскоростной

инструменты

«позитивной»

и

«негативной»

«частичной» или «комплексной» интеграции,

интеграции»,

участие одновременно

в нескольких

интеграционных правопорядках, применение «мягкого права», «мягкой
силы»,

«включенности»

или

«исключенности»

из

соответствующих

интеграционных мероприятий и т.д.
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Широко используется заимствование и приспособление к специфике
конкретных интеграционных организаций правовых достижений других,
более

развитых

интеграционных

правопорядков,

внутреннего

права

государств или положений международного права. За счет этого происходит
неуклонное обогащение и совершенствование категориально-понятийного и
правового арсенала формирующейся общей теории интеграционного права.
Подводя итоги можно сделать вывод, что интеграционное право с
использованием творческого инструментария сравнительного правоведения
оказывает комплексное и системное воздействие на развитие мирового права
и интеграционных процессов, выступая прежде всего в качестве:
1. Инновационного инструмента совершенствования (в том числе и на
наднациональном уровне) правовой теории, развития правовой методологии
и правоприменения;
2. Неотъемлемого элемента повышения эффективности деятельности
органов законодательной, исполнительной, судебной и контрольной власти
на национальном и наднациональном уровне;
3. Важной составной части правового образования и воспитания,
формирования современной правовой и политической культуры, постепенно
выходящей за пределы национальных государств;
4. Механизма, обеспечения правовой адаптации личности в меняющейся,
все более интегрированной глобальной социальной среде;
5. Средства общей организации и использования правовой информации,
приобретающей ярко выраженный конкретно-созидательный характер в
условиях развития современной «экономики знаний».
Можно

выделить

следующие,

логически

развивавшиеся

с

использованием методов сравнительного права, формы и этапы мирового
интеграционного строительства:
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I. Сначала это было межгосударственное правовое (включая отраслевое)
заимствование по схеме государство-государство.
С использованием межгосударственного правового заимствования и
инструментов

международного

права

происходит

формирование

однородного регионального правового пространства, являющегося основой
для создания региональной интеграционной организации – наиболее
развитой из которых оказался Европейский Союз. В результате возникает
региональное интеграционное сравнительное право.
II. Государства-соседи интеграционного образования обращаются к
выгодному им заимствованию «правовых достижений сообщества» в свое
внутреннее право – что создает благоприятные условия для дальнейшего
расширения и совершенствования европейской интеграции, ее общего
правового поля. Та же закономерность наблюдается и вокруг других
интеграционных

организаций.

Здесь

действует

схема

правового

заимствования: Государства-соседи изучают опыт и вступают в союз или
сами формируют аналогичные региональные интеграционные организации.
На этом этапе, когда заимствование осуществляется уже между
самостоятельными

интеграционными

группировками,

формируется

межрегиональное сравнительное интеграционное право.
IV. В других регионах по мере созревания (социально-экономических и
политических) условий возникают новые интеграционные образования,
которые заимствуют более передовой, проверенный на практике правовой
опыт Европейского Союза и других подобных интеграционных организаций.
Т.е. по схеме: одна региональная интеграционная организация – заимствует у
другой

региональной

интеграционной

организации.

Поскольку

чаще

заимствуется у права Европейского Союза, происходит как процесс
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«европеизации права» отдельных государств33, так и признаваемая многими
учеными общая «европеизация права»34, причем не только в европейских
странах, но и на других континентах.
В

результате

в

разных

регионах

мира

возникает

более

гармонизированное правовое пространство и на его базе формируются
относительно однородные региональные интеграционные организации,
которые, в свою очередь, взаимопереплетаются и дополняют друг друга.
Появляются организации, различные по форме, направленности и уровню
интеграции, в том числе и на постсоветском пространстве. Они, в своем
взаимодействии, способствуют созданию новой, более справедливой и
сбалансированной полицентрической структуры мира.
V. На этой основе начинается формирование как бы общего
интеграционного права, а с его использованием могут создаваться
прогрессивные

«общецивилизационные»

отдельные

сферы

гармонизированного правового регулирования. Первыми из таких глобальных
сфер интеграции могут стать права человека, экология, борьба с изменением
климата, наука и космос, борьба с терроризмом, мирное урегулирование
конфликтов и т.д.
VI. При благоприятных условиях эти сферы могут территориально
расширяться и соединяться в соответствии с известным в ЕС «эффектом
перелива».

Одновременно

может

происходить

процесс

«интеграции

интеграций» - то есть постепенного слияния и взаимного переплетения
различных региональных демократических интеграционных организаций в
несколько более масштабных, а затем, возможно, - и в одну глобальную
интеграцию. Она и представит собой более взаиморегулируемый, а потому
33 Калиниченко П.А. Правовое регулирование отношений между Россией и Европейским Союзом.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. М., 2011. С.22-23, 40.
34 Snyder Fr. (ed.) Europenisation of Law: Legal Effects of European Integration. Oxford. 2000.
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полнее отвечающий интересам больших общностей людей, процесс развития
глобализации. Таким образом, на базе реализации общих закономерностей
интеграционного права и взаимодействия различных форм интеграции и
интеграционных группировок в разных районах мира может постепенно
реализовываться предсказанная И.Кантом тенденция к формированию
глобального права нашей цивилизации.
ABSTRACT
Sergey Yu. Kashkin, prof., doctor of
laws, Jean Monnet chair, Chief of the
European Union Law Chair of the
Kutafin Moscow State Law University
(MSAL)
LAW OF INTEGRATION: NOTION, MEANING, EVOLUTION
The article has an aim to analyze the basic trend in development of the modern law –
the formation of general theory of integration. In the introduction it is stressed that modern
theory of law achieved good results in study of different organizations of integration all over
the world and the development of law in the process of globalization, while it gave little
attention to finding of general laws and principles of integration.
Thus broad geographical and deep professional study of history, evolution,
achievements and mistakes made in the process of integration is badly needed, because
integration is a form and the tool of globalization.
It is also very important to understand the changing balance in the development of the
national law, supranational law and international law.
In legal sense “integration” – is a specific search of optimal mechanisms of legal
regulation of social relations aimed at self-development of the society in its movement towards
positive civilized development. Integration is dialectically connected with disintegration.
The article analyses negative and positive integration on the examples of different
integration unions. We distinguish partial and complete integration as different integration
modules stressing the complete complex international integration (for example the European
Union) as a more effective one.
Regional, interregional and specific “integration of integrations” are studied in the
article with the aim to examine their interrelations and practical effect.
Thus the integration law represents some kind of "the generalized legal model" of
really functioning legal regulation of the integration relations in different organizations of
integration with its achievements and shortcomings. Economic integration through the spillover effect turns into political integration and express itself in other spheres: social, scientific
and technical, educational, tourist, space, etc.
Legal norms specially created for regulation of integration processes (representing the
content of the integration law in each such organization) are not the sphere of the international
integration, but the means of its realization in the corresponding areas of public life.
In the organizations with different levels of integration there is a specific integration
legal order. In less developed (partial integration, for example, in the WTO) such legal order
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is closer to its "umbilical cord" – international law, and in more integrated organizations (full,
complex integration) – it looks more like legal order of a federal state.
It emphasizes heterogeneous nature of the integration law both as its general
characteristic, and in each of its concrete manifestation. Thus it should be noted that degree of
heterogeneity reflects level of stability of the integration organization. The heterogeneity
degree is lower – the organization is steadier.
Actually there exists no obligatory for all “general integration law” as a branch of the
law or separate legal system, but really there is a science of the integration law. It allows to
create and improve concrete integration legal systems and legal orders.
The legal norms of the integration organizations (such as EU) tend to formation of
independent legal systems. The principles of creation of similar systems, as well as these
systems - separately and in aggregate - demand complex subject studying which becomes
possible only within essentially new science of the integration law.
The science of the integration law is the sphere of human activity directed at
development and theoretical systematization of objective data on regularities of development
and legal regulation of processes of integration for their use in practice.
The article dwells on the specific method of integration law worked out by the
European Union – the method of coordinated subordination. Such dialectic unity and the
conflict of opposites, being expressed in freedom of acceptance by member states of decisions
(through coordination like in international law) and duties
of their performance
(subordination as we have in constitutional law), is one of the main "engines" and guarantors
of integration.
Due attention is paid to the analyses of the sources of integration law and its doctrine.
The integration law, as well as international law, works outside national legal system
and differently, than the national law. However it – is at the same time integrated into the
internal law of member states. Respectively as science, the integration law has to take a special
place, representing a new independent component of constantly developing system of legal
sciences.
The science of the integration law is the widest and complex area of legal knowledge
providing studying, the analysis and application in practice of the integration tools being at the
same time concentrated and constructive expression of the comparative law in a context of
globalization. The science of law of integration is urged to predict effectively ways and
directions of development of integration and create models of legal regulation and apply them
to formation of the corresponding public relations in real life.
The article analyses basic modern trends of development of national law, supranational
law and international law. The European Union law is studied as a kind of a model of
integration law.
The tendency to "multilevel use" of legal achievements of the European Union at
national, regional, supranational and global levels, promotes creation in the world of bigger
legal certainty (also the principle of the EU law) and the legal uniformity necessary for
globalization for overcoming of crises of planetary scale.
Special attention is given to the development of subnational integration law and its
place in global processes.
The closing part of the article dwells with the trends and stages of the development of
integration law and its perspectives.
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ШАНХАЙСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЇЇ
ВНЕСОК У МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРОТЬБИ
ПРОТИ ТЕРОРИЗМУ
Статтю присвячено діяльності Шанхайської організації співпраці в напрямі
протидії міжнародному тероризму. Аналізується проблема тероризму в рамках
міжнародного права, зроблено висновок про наявність ряду прогалин в міжнародноправовому забезпеченні боротьби держав проти цього злочину. Проаналізовано
конвенційне і інституційне регулювання протидії тероризму в рамках ШОС, зокрема
Шанхайська антитерористична конвенція (2001 р.) та діяльність РАТС.
Ключові слова: міжнародна безпека, протидія тероризму в міжнародному праві,
ШОС, міжнародні організації
Статья посвящена деятельности Шанхайской организации сотрудничества в
направлении противодействия международному терроризму. Анализируется проблема
терроризма в рамках международного права, сделан вывод о наличии ряда пробелов в
международно-правовом обеспечении борьбы государств против этого преступления.
Проанализированы
конвенциональное
и
институциональное
регулирование
противодействия терроризму в рамках ШОС, в частности Шанхайская
антитеррористическая конвенция (2001 г.) и деятельность РАТС.
Ключевые слова: международная безопасность, противодействие терроризму в
международном праве, ШОС, международные организации
The article deals of the Shanghai Cooperation Organization towards combating
international terrorism. The problem of terrorism under international law, concluded that the
presence of a number of gaps in the international legal support of the fight against this crime.
Analysis of conventional and institutional regulation against terrorism within the framework of
the SCO, including Shanghai antiterrorist convention (2001) and activity RATS.
Keywords: international security, counter-terrorism in international law, SCO,
international organizations

В цій статті ми продовжуємо дослідження Шанхайської організації
співробітництва (ШОС) в рамках міжнародного права [1, с. 20-33]. В цій
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статті ми зосередимо свою увагу на ключовій цілі існування ШОС – її
боротьбі з міжнародним тероризмом.
Серед російських учених над проблемами дослідження тероризму в
умовах глобалізації працювали М. Делягін, В. Кутирьов, Г. Мірськой, І.
Міхеєв, В. Хорос та ін., серед українських учених – В. Антипенко, В. Ліпкан,
В. Крутов, С. Телешун та ін. ШОС також не обділена увагою дослідників,
достатньо згадати В. Воробйова, А. Власова, І. Звягельську, В. Зімоніна, Г.
Кіреєва, Ю. Колосова, О. Лукіна, С. Лузяніна. Проте саме міжнародноправові питання ШОС як організації антитерористичного спрямування
предметом дослідження в Україні не були.
На нашу думку, ШОС відповідає критеріям, що ставляться перед
регіональною міжнародною організацією в рамках міжнародного права: вона
є створеною суб‘єктами міжнародного права, існує в певному географічному
регіоні («регіон ШОС»), створена на основі міжнародного договору
(Декларації про створення ШОС і Хартії ШОС), визнає обов‘язковість
основних принципів міжнародного права та першочерговість Статуту ООН,
має певну інституційну структуру, реалізує свою правоздатність шляхом
укладання міжнародних договорів, теоретично може нести міжнародноправову відповідальність.
Нам видається правильною позиція не вважати ШОС якимось
різновидом військово-політичних блоків, таких як НАТО чи ОДКБ, вона має
дещо інші завдання. Як зазначає В. Воронович, ШОС ніколи не замикалася
на питаннях безпеки в їх традиційному розумінні і не замислювалася як
військовий блок – антитеза НАТО. Багато в чому її створення, стрімке за
історичними мірками, інституційне оформлення, кількісне розширення і
трансформація мандату дій стали вимушеною реакцією на кількість загроз,
що збільшується, викликів і ризиків безпеки в XXI в., спробою забезпечити
сталий

розвиток,

економічну

і

політичну

стабільність

в
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Центральноазіатському макрорегіоні, ширше – в Азії [2]. Своєю чергою сама
ШОС визначає себе як «єдину міжцивілізаційну організацію регіонального
типу» [3].
Протягом 1996-2002 рр. ШОС існувала в формі постійних самітів голів
п‘яти держав – конференції «Шанхайської п‘ятірки», на яких обговорювався
широкий комплекс проблем, серед яких важливе місце займали проблеми
протидії тероризму. В 2002 р. зрештою було ухвалено установчий документ
ШОС – Хартію, що серед інших цілей створення організації встановила
«спільну протидію тероризму, сепаратизму і екстремізму у всіх їх проявах»
(ст. 1) , а в рамках напрямів співпраці – «вироблення і реалізацію заходів по
спільній протидії тероризму, сепаратизму і екстремізму, незаконному обігу
наркотиків і зброї, іншими видами транснаціональної злочинної діяльності, а
також незаконної міграції» (ст. 3). Для реалізації цих цілей в рамках
структури ШОС було створено Регіональну антитерористичну структуру
(РАТС) (ст. 4). Цікаво, що цей орган є єдиним з органів ШОС, чиє
функціонування регулюється окремою міждержавною угодою (Шанхайською
конвенцією про боротьбу з тероризмом, сепаратизмом і екстремізмом (2001
р.) [4], тобто укладеної ще до формального створення організації), що
відзначено і в Хартії (ст. 10) [5].
Щодо самої протидії тероризму в рамках міжнародного права треба
зазначити наступне. Проблема тероризму є не новою для міжнародного
права. Чи не вперше її було втілено у Міжнародній конвенції з протидії і
покарання актів тероризму (1937 р.), підготованій в рамках Ліги Націй. В
Конвенції вперше було вказано на необхідність поєднання міжнародноправових норм і національного законодавства щодо боротьби з тероризмом.
В той же час ключовою її ціллю була не протидія тероризму взагалі, а
захисту життя глав держав і політичних діячів, залишивши без належної
уваги захист від тероризму фізичних осіб в цілому. Конвенція, на жаль,
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чинності не набула, але СРСР її підписав поряд з рядом інших держав. Знов
світове співтовариство повернулося до цієї проблеми в 1970-х роках. На
Міжамериканській конференції з прав людини (1970 p.), присвяченій проблемам тероризму і захисту від нього населення, було названо три форми
тероризму: соціальний, політичний, ідеологічний [6, с. 20-33]. Пізніше, так
само було укладено регіональну Вашингтонську Конвенцію про запобігання і
покарання актів тероризму (1971 р.), згідно якої держави-учасники
зобов'язувалися співпрацювати між собою, приймаючи всі необхідні заходи,
які вони вважатимуть ефективними, згідно їх відповідним законодавством,
для попередження і покарання терористичних актів. Мотиви скоєння будьяких з цих злочинів, як констатує стаття 2 Конвенції, не враховуються, а
особи, обвинувачені або засуджені за їх вчинення, підлягають видачі. В 1977
р. було схвалено інший регіональний документ – Європейську Конвенцію
про припинення тероризму. Її особливістю є відмова від визнання тероризму
політичним правопорушенням.
В ці ж роки до протидії тероризму долучилося і ООН. В 1972 р. при
ООН було створено Спеціальний комітет з міжнародного тероризму, який
координує діяльність держав щодо вивчення та усунення причин тероризму і
боротьбу з ним. За ініціативою комітету Генеральна Асамблея ООН
неодноразово

засуджувала акти

міжнародного

терору, вказувала на

неприпустимість його занадто широкого тлумачення, а в 1984 р. ухвалила
спеціальну

резолюцію

«Про

неприпустимість

політики

державного

тероризму і будь-яких дій держави, спрямованих на підрив суспільнополітичного ладу в інших суверенних державах». У ній рішуче відкидаються
всі

концепції,

Генеральною
попередження

що

виправдовують

Асамблеєю
і

ООН

покарання

міжнародний
було

злочинів

схвалено

проти

осіб,

тероризм.

Пізніше,

конвенцію
які

«Про

користуються

міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів» (1973 р.) [7, с.
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226]. В ній в якості злочину визначалося вбивство, викрадення або інший
напад проти особи чи її свободи, що користується міжнародним захистом.
Подібні злочини, що «загрожуючи безпеці цих осіб, створюють серйозну
загрозу підтриманню нормальних міжнародних відносин». У ст. 2 Конвенції
говориться, що кожна держава-учасниця передбачає відповідні покарання за
такі злочини, а в ст. 3 підкреслюється, що вона вживає необхідних заходів
для встановлення своєї судової юрисдикції над злочинцями. Характеристика
захоплення заручників, як злочину була дана Міжнародною конвенцією про
боротьбу із захопленням заручників (1979 р.). Стаття 2 Конвенції
постановляє, що кожна держава-учасниця передбачає відповідні покарання за
такі акти, а в ст. 5 йдеться про заходи щодо встановлення юрисдикції держав
щодо даного злочину.
Тоді ж проблему тероризму почали включати в регулювання окремих
галузей міжнародного права – цілий ряд конвенцій прийнятих з метою
протидії тероризму на повітряних судах: Про злочини та деякі інші акти, що
здійснюються на борту повітряних суден (1963 р.), Про боротьбу з
незаконним захопленням повітряних суден (1970 р.), Про боротьбу з
незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації (1971 р.).
До них примикає Протокол про боротьбу з незаконними актами насильства в
міжнародних аеропортах (1988 р.); мореплавства – Про боротьбу з
незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства
(1988 р.); ядерної енергетики – Про фізичний захист ядерного матеріалу
(1980 р.) та Про боротьбу з актами ядерного тероризму (2004 р.). В рамках
цих конвенцій було проаналізовано цілий ряд специфічних питань,
притаманних терористичним діям в рамках кожної з цих галузей. Так, було
надано досить повний опис такому складу злочину, як захоплення
повітряного судна та питанню екстрадиції. Визначено питання руйнування
повітряного судна, що перебуває в експлуатації, або заподіяння йому
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ушкодження, яке виводить повітряне судно з ладу або може загрожувати
його безпеки в польоті. Крім того, визнавалося право держав здійснювати
такі дії, які будуть необхідні для встановлення своєї юрисдикції щодо цих
злочинів. Було встановлено, що будь-яка особа вчиняє протиправну дію,
якщо вона незаконно і навмисно захоплює судно або здійснює контроль над
ним силою чи загрозою сили, а також здійснює акт насильства проти іншої
особи на борту судна. На жаль, Спеціальному комітету ООН з міжнародного
тероризму

не

вдалося

виробити

загальноприйнятного

визначення

міжнародного тероризму. Пояснюється це, насамперед, розходженням
поглядів на методи боротьби національно-визвольних рухів, спробами
звинуватити саме їх в тероризмі.
З докорінними змінами в міжнародних відносинах у 1990-х роках
розпочався третій етап боротьби проти тероризму в світі, що знайшов свою
підтримку в цілому ряді міжнародно-правових актів. У преамбулі
Підсумкового документа наради міністрів закордонних справ і керівників
служб безпеки G8 з боротьби з тероризмом у Парижі (1996 р.),
підкреслювалося, що «в міжнародному співтоваристві посилюється настрій
на користь засудження тероризму в будь-яких його проявах і формах,
незалежно від мотивів, недопущення поступок терористам та вжиття заходів,
що відповідають основним свободам та верховенству права, для ефективної
боротьби з тероризмом» [8]. 9 грудня 1994 р. Генеральна Асамблея ООН
прийняла Декларацію про заходи з ліквідації міжнародного тероризму, в якій
тероризм розглядається як збірне поняття, що охоплює різні його прояви,
заборонені міжнародними конвенціями. Було підкреслено, що «ніякі
ідеологічні, расові,етнічні, релігійні чи будь-які інші міркування не можуть
бути використані для виправдання злочинних дій, спрямованих на створення
атмосфери терору серед широких верств населення». Було схвалено
Міжнародну конвенцію про боротьбу з бомбовим тероризмом (1998 р.).
85

ПРАВОВІ СИСТЕМИ
Науковий електронний журнал

2 · 2013

Відповідно до статті 2 цієї Конвенції злочином визнаються умисні доставка і
приведення в дію вибухового чи іншого смертоносного пристрою в межах
місць громадського користування, державного або громадського об'єкта,
об'єкта системи громадського транспорту або об'єкта інфраструктури з
наміром заподіяти смерть або серйозні каліцтва чи виробити значні
руйнування таких місць, а також співучасть у подібних діях. Учасники
конвенції також зобов'язуються (ст. 10) надавати один одному максимальну
допомогу у розслідуваннях, включаючи сприяння в отриманні наявних
доказів. Про остаточні результати розслідувань щодо іноземних громадян
держава-учасниця

конвенції

зобов'язана

інформувати

Генерального

секретаря ООН ( ст. 16).
Було зрозуміло, що важливим живленням для тероризму є фінансова
підтримка, тому проти цього було ухвалено Міжнародну Конвенцію про
боротьбу з фінансуванням тероризму (1999 р.) та Резолюції Ради Безпеки
ООН 1373 від 2001 р. В них отримав своє підтвердження режим фінансового
моніторингу, оформлений через санкції ООН, а також спеціальний план
діяльності профільної міжнародної організації ФАТФ, спрямований на
боротьбу з фінансуванням тероризму. Боротьба з фінансуванням тероризму,
відповідно до Конвенції 1999 р., передбачає створення заходів покарання у
національному законодавстві держав за злочини, передбачені в документі, а
також надання взаємної і повної правової допомоги [9]. Своєю чергою з
якості злочину визначалося «пряме або непряме, незаконне і умисне надання
коштів або збір їх з метою передачі, за умови усвідомлення суб'єктом, що ці
кошти будуть використані для здійснення терористичних дій» (ст. 2). В 1997
р було ухвалено Міжнародну конвенцію про боротьбу з бомбовим
тероризмом. Крім того, в 2005 р. до ряду з вищезгаданих конвенцій з протидії
тероризму («Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу», Протоколу
до «Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти
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безпеки морського судноплавства») було внесено зміни, що стосуються
безпосередньо відбиття терористичної загрози.
В діяльності міжнародних організацій проблема тероризму отримувала
все більше висвітлення. Так, на розгляд Генеральної Асамблеї ООН було
представлено «Проект всеосяжної конвенції з міжнародного тероризму»
(2000 р.) Проект не був прийнятий, і однією з причин цього стало відсутність
єдиного підходу щодо визначення міжнародного тероризму як міжнародноправового феномену. Було ухвалено резолюції Ради безпеки ООН з протидії
міжнародному тероризму: Резолюція 1550 (2002), Резолюцію 1373 (2001), в
якій наголосила на «тісний зв'язок між міжнародним тероризмом і
транснаціональною організованою злочинністю, незаконними наркотиками,
відмиванням

грошей,

незаконним

обігом

зброї

та

незаконними

перевезеннями ядерних, хімічних, біологічних та інших потенційно
смертоносних матеріалів». Після нападу на Нью-Йорк на підставі резолюції
РБ ООН 1371 (2001) було засновано «Контртерористичний комітет». В
подальшому його повноваження були підтверджені резолюцією 1624 (2005).
Комітет здійснює міждержавну координацію і технічну допомогу країнамучасникам у створенні найбільш ефективних систем у боротьбі з тероризмом.
Крім нього, РБ ООН заснувала також «Комітет з Аль-Каїди», «Комітет з
Талібану»

і

«Комітет

1540».

Останній

займається

питаннями

розповсюдження ядерної, хімічної і біологічної зброї.
На регіональному рівні було ухвалено Резолюцію Парламентської
Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) 1550 (2002) «Боротьба з тероризмом і
дотримання прав людини» (2002 р.) та Рекомендацію ПАРЄ 1271 (2002)
«Основні принципи боротьби з тероризмом» (2002 р.). В рамках цих
документів

було

проведено

зведення

17

міжнародно-правових,

які

визначають обмеження, яких повинні дотримуватися держави в боротьбі з
тероризмом і які випливають з міжнародних актів, а також із судової
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практики Європейського суду з прав людини. Пізніше ПАРЄ прийняла
резолюцію з проблеми ЗМІ і тероризму (2005 р.), де рекомендувала
журналістам розробити єдиний перелік правил щодо висвітлення терактів. У
тексті резолюції Асамблея закликає журналістів не допускати сприяння меті
терористів, не нагнітати паніку, яку часто створюють терористичні акти, не
надавати терористам можливості спілкування з широкою аудиторією [10-11].
На думку аналітиків Світового банку, інтернаціоналізація тероризму є
прикладом того, як міжнародні проблеми йдуть попереду міжнародної
політики [12]. В Африці було ухвалено Конвенцію про взаємну правову
допомогу та видачу з метою боротьби з тероризмом (2008 р.), прийняту на
п'ятій Конференції міністрів юстиції франкомовних країн Африки. У 2010 р.
перелік

контртерористичних

угод

поповнився

ще

двома

угодами:

Протоколом до Конвенції про боротьбу з незаконним захопленням
повітряних суден (1970 р) та Конвенцією про боротьбу з незаконними актами
у відношенні міжнародної цивільної авіації (2010) [13, с. 55-57]. Таким
чином, зараз число контртерористичних міжнародних угод, укладених у
рамках ООН, досягло 16. Аналіз змісту цих міжнародних угод дозволяє
розглядати тероризм як комплексне явище, що включає в себе безліч видів.
Було створено і діють міжнародні структури, функціями яких є повна
або часткова протидія тероризму – Міжнародна організація кримінальної
поліції

(Інтерпол),

Європейське

поліцейське

відомство

(Європол),

Антитерористичний центр СНД. У рамках Ліги арабських держав було
прийнято проект «Кодексу поведінки з боротьби проти тероризму». Він
забороняє надавати національну територію для планування та проведення
терористичних акцій, надавати фінансову, матеріальну та іншу допомогу
терористичним організаціям. Укладені двосторонні документи, присвячені
протидії

тероризму,

зокрема

у

галузі

цивільного

авіації,

в

яких

88

ПРАВОВІ СИСТЕМИ
Науковий електронний журнал

2 · 2013

передбачаються форми двосторонньої оперативної взаємодії в кризових
ситуаціях, створюваних акціями терористів на цивільних авіалініях [6].
Кульмінацією міжнародних зусиль з протидії тероризму стала схвалена
Генеральною Асамблеєю ООН Глобальна контртерористична стратегія та
План дій (2006 р.), в якості унікального інструменту по активізації зусиль з
боротьби

проти

тероризму

на

національному,

регіональному

та

міжнародному рівнях. Цей факт демонструє, що члени світової спільноти
висловили свою консолідовану згоду щодо спільного стратегічного і
оперативного підходу до боротьби з міжнародним тероризмом. Стратегія
стала

основою

практичної

роботи

Цільової

групи

по

здійсненню

контртерористичних заходів ООН, заснованої Генеральним секретарем в
липні 2005 р. з метою забезпечення загальної координації та узгодженості
контртерористичних зусиль системи ООН. Даний міжнародний акт є
унікальним інструментом з активізації зусиль з боротьби з тероризмом на
національному, регіональному та міжнародному рівнях. Прийняття стратегії
стало кульмінацією багаторічних зусиль і зобов'язань світових лідерів –
сучасників Саміту 2005. Стратегія становить основу конкретного плану дій:
ліквідація умов, що сприяють поширенню тероризму; попередження
терористичної діяльності та боротьба з нею; прийняття заходів до створення
державного потенціалу для боротьби з тероризмом; зміцнення ролі ООН в
боротьбі з тероризмом; та забезпечення поваги прав людини в ході цієї
боротьби. Генеральна Асамблея ООН уповноважена проводити дворічні
огляди Глобальної контртерористичної стратегії ООН.
В основі зобов'язань за вищезгаданими договорами про боротьбу з
тероризмом лежить принцип aut dedere, autjudicare (або видай, або покарай),
що покликаний забезпечити невідворотність покарання винних. Але,
ключовим недоліком всіх цих документів була відсутність універсального
визначення міжнародного тероризму, що створює суттєву колізію в
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вирішенні цієї глобальної проблеми. На рівні доктрини, дослідники
характеризують

міжнародний

тероризм

«у

своїй

юридичній

якості

міжнародного злочинного діяння у форматі міжнародного злочину «erga
omnes», що зачіпає корінні інтереси всього співтовариства в цілому» [14, с.
2]. Причому, він за своїм складом цілком вписується в параметри «злочинів
проти людяності і військових злочинів» згідно ст. 5 «Злочини, що підпадають
під юрисдикцію Суду» Римського Статуту Міжнародного Кримінального
Суду.
Власне на цьому етапі глобальної боротьби з тероризмом до неї
долучився ШОС. Надзвичайно актуальною проблема тероризму є для регіону
ШОС. Існує ряд місцевих умов, що сприяють поширенню там тероризму,
сепаратизму та екстремізму: 1. Бідність основної маси населення і безробіття,
що створює грунт для виникнення і поширення радикальних і агресивних
ідей і форм їх реалізації. 2. Духовна і ідеологічна криза, що приводить до
появи вакууму, який може бути заповнений ідеями екстремістського
характеру. 3. Концентрація політичної влади в одних руках і репресії
стосовно опозиції, що збільшує рівень політичної напруженості і небезпеку
появи таємних радикальних політичних терористичних груп. 4. Втрата
контролю над всією територією і збільшення регіонального сепаратизму в
деяких країнах регіону. 5. Розміщення країн Центрально-Азійського регіону
поблизу від гарячих точок: Афганістан, Сіньцзян-Уйгурський автономний
округ, Тибет, Північний Кавказ, Кашмір, звідки може виходити небезпека
поширення

політичного

і

релігійного

тероризму.

6.

Міждержавні

суперечності всередині регіону, які можуть вплинути на зростання
політичного екстремізму. 7. Зацікавленість деяких держав в дестабілізації
внутрішньополітичної ситуації в регіоні для ослаблення місцевих урядів і
встановлення свого ідеологічного впливу. 8. Збільшення кількості психічно
нездорових людей, з лав яких може з'явитися терорист-одинак [15].
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Безумовно, що без прийняття адекватних заходів терористична діяльність в
регіоні має сприятливий грунт для зміцнення і розширення. У ході щорічних
зустрічей глави п'яти держав вважали за необхідне розширити сферу
діяльності створеного ними об'єднання.
Як з цього приводу зазначив міністр закордонних справ КНР Тан
Цзясюань, ШОС стала першою міжнародною організацією, яка зробила ідею
боротьби з тероризмом стрижнем своєї діяльності [16, с. 261]. При цьому
Шанхайська антитерористична конвенція (2001 р.) [4] не мала прямого
відношення до ШОС, містячи лише посилання на попередні декларації ШОС
і невизначені «спільні органи сторін» (ст. 11) та рішення про створення
регіональної антитерористичної структури в Бішкеку (ст. 10).
Шанхайська

антитерористична

конвенція

(2001

р.)

вперше

на

міжнародному рівні закріпила визначення сепаратизму і екстремізму, як
насильницьких, кримінально карних діянь [17]. Визначення поняття
«тероризм» у ст. 1 Конвенції дано у двох частинах. У першій частині воно
звучить так: «Будь-яке діяння, що визнається як злочин в одному з договорів,
перелічених у Додатку до цієї Конвенції...». Це є відтворенням підходу
Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму (1999 р.).
Як згадувалося вище, у зв'язку з тим, що немає чіткого визначення поняття
«тероризм», в сучасних міжнародних документах практикується вживання
відсильних норм. Поняття «тероризм», таким чином, виводиться з Конвенції
про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден (1970 р.),
Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки
цивільної авіації (1971 р.), Конвенції про запобігання та покарання злочинів
проти осіб, що користуються міжнародним захистом, у тому числі
дипломатичних агентів (1973 р.), Міжнародної конвенції про боротьбу із
захопленням заручників (1979 р.) і інших. Такий підхід навряд чи сприяє
вирішенню існуючих у кваліфікації проблем. Тому залишається актуальним
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питання про створення уніфікованого понятійного апарату, що дозволить
злагоджено і ефективно попереджати і припиняти терористичні загрози в
рамках єдиної правової політики [18, с. 9]. Це дає широке поле для
помилкового віднесення до тероризму величезної кількості діянь і не сприяє
вирішенню існуючих проблем у кваліфікації.
Друга частина визначення тероризму охоплює прояви, які можуть не
підпадати під визначення перерахованих у Додатку до Конвенції документів
– як «будь-яке інше діяння, спрямоване на те, щоб викликати смерть будьякої цивільної особи або будь-якої іншої особи, яка не бере активної участі у
військових діях в ситуації збройного конфлікту або заподіяти їй тяжке
тілесне ушкодження, а також завдати значної шкоди якомусь матеріальному
об'єкту...». Дане положення дозволяє відрізняти тероризм від застосування
насильства в рамках збройного чи іншого конфлікту двох сторін. Як і інші
документи в рамках конвенційної протидії тероризму, Шанхайська конвенція
відносить до тероризму організацію, планування діяння, зазначеного у другій
частині визначення, «пособництва його здійсненню, підбурюванню до нього,
коли мета такого діяння в силу його характеру чи контексту полягає в тому,
щоб залякати населення, порушити громадську безпеку або змусити органи
влади чи міжнародну організацію вчинити будь-яку дію або утриматися від її
вчинення, і переслідувані в кримінальному порядку відповідно до
національного законодавства Сторін» [18, с. 11].
У Конвенції підкреслюється, що всі перераховані діяння не підлягають
виправданню ні за яких обставин з міркувань «політичного, філософського,
ідеологічного, расового, етнічного, релігійного або іншого аналогічного
характеру». Передбачається прийняття заходів у галузі національного
законодавства, щоб забезпечити за ці діяння адекватні їх тяжкості покарання.
В якості одного з основних напрямів співробітництва у Конвенції
називається обмін інформацією – основа взаємодії держав у галузі протидії
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протиправним діям взагалі. Він передбачає обмін відомостями, що
представляють взаємний інтерес, про підготовлювані злочинні діяння, а
також припинення спроби їх вчинення, про організації, групи та особи, які
готують і/або здійснюють злочинні діяння за змістом Конвенції, а також
іншим чином беруть участь в цих діяннях.
Повинен здійснюватися обмін інформацією про підготовку до скоєння
злочинних діянь за змістом Конвенції щодо глав держав і інших державних
діячів, співробітників дипломатичних представництв, консульських установ
та міжнародних організацій, інших осіб, які користуються міжнародним
захистом, а також учасників державних візитів, міжнародних і державних
політичних, спортивних та інших заходів. В обсяг інформації включаються
цілі, завдання, повідомлення та інші відомості про незаконне виготовлення,
придбання, зберігання, передачу, переміщення, збут та використання
сильнодіючих отруйних, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів,
озброєння, вибухових пристроїв, вогнепальної зброї, боєприпасів, ядерної,
хімічної, біологічної та інших видів зброї масового знищення, матеріалів і
устаткування, які можуть бути використані при його створенні з метою
вчинення злочинних діянь. У рамках боротьби з фінансуванням тероризму
Конвенція передбачає здійснення обміну інформацією про виявлені або
передбачувані джерела фінансування таких діянь, форми, методи і засоби їх
вчинення.
Також в якості одного з основних напрямів співробітництва у Конвенції
називається виконання запитів про проведення оперативно-розшукових
заходів, процедура направлення яких досить докладно регламентується
Конвенцією. При виконанні запиту застосовується законодавство запитуваної
Сторони. На прохання запитуючого центрального компетентного органу
може бути застосоване законодавство запитуючої Сторони, якщо це не
суперечить

основним

принципам

законодавства

або

міжнародним
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зобов'язанням запитуваної Сторони. Відмова у виконанні запиту (повністю
або частково) та його відкладення можливі, якщо його виконання (на думку
запитуваного центрального компетентного органу) може «завдати шкоди
суверенітету, безпеці, громадському порядку або іншим суттєвим інтересам
його держави або суперечить законодавству або міжнародним зобов'язанням
запитуваної Сторони» або якщо діяння, у зв'язку з яким він поступив не
вважається злочином за законодавством запитуваної Сторони. Строго
дотримується конфіденційність отриманої інформації та документів, якщо
вони носять закритий характер або Сторона, що передає вважає їх
розголошення небажаним. Ступінь закритості інформації та документів
визначає країна, що їх передає.
Важливим напрямком співпраці в Конвенції є розробка і прийняття
узгоджених заходів з попередження, виявлення та припинення діянь, проти
яких спрямована Конвенція, у тому числі і на території своєї держави, але
спрямованих проти інших Сторін, діяльності з підготовки осіб до скоєння
даних діянь, фінансування, поставки озброєння і боєприпасів, надання
іншого сприяння. Конвенція передбачає обмін досвідом, нормативноправовими актами та інформацією про практику їх застосування.
При цьому Конвенція обходить стороною, здавалося б, очевидний факт,
що

співробітництво

держав

у

галузі

протидії

тероризму

повинно

ґрунтуватися, насамперед, на викоріненні причин, що породжують тероризм,
сепаратизм і екстремізм. Багато дослідників проблем тероризму схиляються
до того, що превалюючою формою співпраці мають стати не тільки розробка
і прийняття узгоджених заходів щодо запобігання, виявлення і припинення
тероризму, сепаратизму і екстремізму, а, перш за все, усунення причин, що
визначають мотивацію суб'єктів терористичної діяльності [18, с. 11].
В рамках своїх відносин з іншими міжнародними організаціями питання
протидії тероризму завжди займало чинне місце. Так, ШОС приєдналася до
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роботи контртерористичного комітету РБ ООН та наради з питань тероризму
(Лісабон, вересень 2003 р.). Уклавши Меморандумом про взаєморозуміння з
Організацією Договору про колективну безпеку (ОДКБ) (05.10. 2007 р.)) [19],
сторонами серед сфер співпраці було визначено і «протидія тероризму» (ст.
ІІ).
В рамках Спільної декларації про співпрацю між Секретаріатами ШОС і
ООН (2010 р.) [20] було зазначено, що «співробітництво могло б охоплювати
такі галузі, як запобігання і врегулювання конфліктів; боротьба з
тероризмом; запобігання розповсюдженню зброї масового знищення та
засобів її доставки; боротьба з транснаціональною злочинністю, включаючи
оборот незаконних наркотичних засобів і незаконну торгівлю зброєю» (п. 2).
В 2011 р. було підписано Меморандум про взаєморозуміння між
секретаріатом ШОС та Управлінням ООН з наркотиків і злочинності, з
метою

ефективного

міжнародними

вирішення,

в

співробітництві

з

відповідними

і регіональними структурами, проблем, пов'язаних з

виробництвом наркотиків, торгівлею ними та незаконним обігом наркотиків,
вироблених в Афганістані. В 2012 р. було укладено Протокол про співпрацю
між Регіональної антитерористичної структури ШОС та Управлінням ООН з
наркотиків і злочинності.
Щодо діяльності спеціалізованого органу ШОС – РАТС, то Угода про
Регіональну антитерористичну структуру була ухвалена в Санкт-Петербурзі,
7 червня 2002 р. [21, с. 4692] визначає його, як постійно діючий орган ШОС,
призначений для сприяння координації та взаємодії компетентних органів
Сторін у боротьбі з тероризмом, сепаратизмом і екстремізмом. Її штабквартира розташовувалася в Бішкеку. Фінансується діяльність РАТС з коштів
бюджету ШОС. Органами РАТС є Рада РАТС та Виконавчий комітет. Рада
може створювати необхідні допоміжні органи. У Раді представлені всі
Сторони Угоди. Виконавчий комітет складається з Директора і персоналу,
95

ПРАВОВІ СИСТЕМИ
2 · 2013

Науковий електронний журнал

який може знадобитися для забезпечення нормального функціонування
РАТС. Основні завдання та функції Виконавчого Комітету РАТС ШОС
визначені за трьома пріоритетними напрямами:
1. координаційно-оперативний напрям (координація та взаємодія
компетентних органів країн-учасниць в боротьбі з тероризмом, екстремізмом,
проведенні антитерористичних навчань і ін.);
2. міжнародно-правовий напрямок (участь у підготовці міжнародних
документів з питань боротьби з тероризмом, у тому числі в рамках ООН,
сприяння Раді Безпеки ООН і ін.);
3. інформаційно-аналітичний напрям (формування і поповнення банку
даних РАТС, збір та аналіз інформації з питань боротьби з тероризмом та ін.).
Особливо слід виділити норму, згідно з якою Рада РАТС приймає
рішення обов'язкового характеру з усіх питань, включаючи фінансові
питання (ст. 10). Ця норма підтверджує серйозні повноваження і
юрисдикційну компетенцію Ради, що виділяє її серед інших представницьких
органів ШОС на рівні міністерств / керівників відомств. Стаття 16
Шанхайської конвенції не обмежує права Сторін укладати інші міжнародні
договори з питань, що є предметом цієї Конвенції і не суперечить її цілям і
об'єкту, а також не зачіпає права і зобов'язання Сторін, що випливають з
інших міжнародних угод, учасниками яких вони є. РАТС, а також її персонал
користуються

привілеями

організаціям.

Вона

та

наділена

імунітетами,

наданими

статусом

юридичної

міжнародним
особи

та

загальноприйнятим у міжнародній практиці набором правочинів (укладати
договори, брати участь у судових розглядах). Таким чином, у РАТС
спостерігаються основні ознаки міжнародної установи. У цьому зв'язку
можна вважати міжнародно-правовий статус РАТС, як спеціалізованої
міжнародної установи в рамках ШОС [22, с. 9].
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Велика увага РАТС ШОС приділяє практичній складовій у сфері
протидії тероризму. Так, з метою організації міжнародного розшуку осіб,
причетних до терористичної, екстремістської і сепаратистської діяльності на
просторі

держав-членів

ШОС,

на

базі

«Списку

осіб,

оголошених

спецслужбами та правоохоронними органами держав-членів ШОС в
міжнародний розшук за скоєння або за підозрою у скоєнні злочинів
терористичного, сепаратистського та екстремістського характеру» ведеться
формування «Єдиного розшукового реєстру органів безпеки і спеціальних
служб держав-членів ШОС». В результаті діяльності РАТС на території
ШОС було попереджено більше 450 терактів, 15 ватажків терористичних
організацій були затримані або знищені спецслужбами країн Організації, ще
400 знаходяться в розшуку. З моменту заснування організації країнамиучасницями було проведено кілька спільних антитерористичних навчань.
Перше з них відбулося в серпні 2003 р. Надалі навчання проводилися в 2006 і
2007 роках («Восток - антітерор-2006» і «Мирна місія-2007»). У вересні 2008
року відбулися командно-штабні навчання «Волгоград-Антитерор-2008», а в
2009 р. - «Мирна місія-2009»).
Пізніше

під

контртерористичних

егідою

ШОС

питань:

було

Угода

прийнято

про

банк

ще
даних

ряд

угод

з

Регіональної

антитерористичної структури Шанхайської організації співпраці (2004 р.);
Положення про Єдиний розшуковий реєстр осіб, оголошених спеціальними
службами та правоохоронними органами держав-членів ШОС в міжнародний
розшук за скоєння або за підозрою у скоєнні злочинів терористичного,
сепаратистського й екстремістського характеру; Угода про порядок
організації і проведення спільних антитерористичних заходів на територіях
держав-членів

ШОС;

Угода

між

державами-членами

ШОС

про

співробітництво в боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин та їх прекурсорів; Угода про співробітництво в галузі
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виявлення і перекриття каналів проникнення на території держав-членів
ШОС осіб, причетних до тероризму, сепаратизму і екстремізму; Угода про
співробітництво між урядами держав-членів Шанхайської організації
співпраці в боротьбі з незаконним обігом зброї, боєприпасів і вибухових
речовин; Угода про забезпечення захисту секретної інформації в рамках
Регіональної антитерористичної структури Шанхайської організації співпраці
(2004 р.); Угода про технічний захист інформації в Регіональній
антитерористичної структурі Шанхайської організації співпраці (2006 р.);
Угода про порядок організації і проведення спільних антитерористичних
навчань державами-членами Шанхайської організації співробітництва; Угода
між державами-членами Шанхайської організації співробітництва про
проведення спільних військових навчань; Угода про підготовку кадрів для
антитерористичних формувань держав-членів ШОС; Угода між урядами
держав-членів ШОС про співробітництво в галузі забезпечення міжнародної
інформаційної безпеки і інші.
У 2005 р. в рамках ШОС було схвалено Концепцію співробітництва
держав-членів у боротьбі з тероризмом, сепаратизмом і екстремізмом. За цим
документом,
сепаратизмом

«держави-члени ШОС розглядають боротьбу з тероризмом,
і

екстремізмом

в

рамках

ШОС

як

найважливішу

зовнішньополітичну задачу і вважають, що розробка додаткових механізмів
міжнародного співробітництва в цій галузі має стати адекватною мірою з
нарощування і модернізації потенціалу швидкого антикризового реагування і
сприяти ефективному спільному використанню можливостей і протидії
новим викликам та загрозам» [23].
Віхою в розвитку нормативної правової бази Шанхайської організації
співпраці з протидії тероризму стала підписана на саміті глав держав-членів
ШОС в Єкатеринбурзі 16 червня 2009 р. Конвенція ШОС проти тероризму, в
якій закріплені напрямки протидії тероризму, форми і методи боротьби з ним
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з урахуванням положень Глобальної контртерористичної стратегії ООН та
профільних конвенцій ООН і резолюцій Ради Безпеки ООН. У 2012 р. глави
держав ШОС ухвалили рішення про затвердження Програми співробітництва
у боротьбі з тероризмом , сепаратизмом і екстремізмом на 2013-2015 рр.
Власне в цьому і полягає особливість ШОС як міжнародної регіональної
організації, організаційний механізм і правова база якої орієнтовані на
забезпечення регіональної взаємодії держав у протидії новим викликам і
загрозам безпеки недержавного характеру таким, як тероризм, сепаратизм,
екстремізм, незаконний обіг наркотиків та інші прояви транскордонної
злочинної діяльності. Вироблені ШОС визначення понять «тероризм»,
«сепаратизм», «екстремізм», а також норми міждержавного співробітництва
у протидії цим феноменам є внеском в міжнародно-правову розробку цих
понять і категорій.
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- CAN MORALITY PROTECT LAW?
Анотація. У статті розглядається співвідношення між міжнародним правом і
мораллю, зокрема, на рівні їх вторинних норм, які передбачають санкції. У зв'язку з
втручанням цих нормативних систем в захист тих же цінностей, міжнародне право
іноді може покладатися на міжнародну мораль в цілях забезпечення ефективності своїх
правових норм, зокрема, коли міжнародний правовий порядок не в змозі це зробити. Тим
не менш, міжнародна мораль буде реагувати проти правопорушника, який порушив
міжнародне право, лише за умови, що той самий злочинець порушив міжнародні моральні
норми.
Ключові слова: міжнародна мораль, санкції, норми міжнародного права,
ефективність.
Аннотация. В статье рассматривается соотношение между международным
правом и моралью, в частности, на уровне их вторичных норм, предусматривающих
санкции. В связи с вмешательством этих нормативных систем в защиту тех же
ценностей, международное право иногда может полагаться на международную мораль
в целях обеспечения эффективности своих правовых норм, в частности, когда
международный правовой порядок не в состоянии это сделать. Тем не менее,
международная мораль будет реагировать против правонарушителя, который нарушил
международное право, лишь при условии, что тот же преступник нарушил
международные моральные нормы.
Ключевые слова: международная мораль, санкции, нормы международного права,
эффективность.
Abstract. The article deals with the relation between international law and morality,
particularly on the level of their secondary norms containing sanctions. Due to the interference
of these normative systems in protecting often the same values, international law can sometimes
rely upon international morality to ensure efficacy of its legal norms, particularly when
international legal order is not able to do it. However, international morality will react against
the wrongdoer who has breached international law only provided that the same wrongdoer has
violated international moral norm as well.
Keywords: international morality, sanctions, international law, efficacy.

1. An Overview

The 1930s were quite dramatic years for the international community, as well as for
international law. It was the period preceding the WWII, the cataclysm that the world had never
seen before. On March 11, 1932, after the Japanese invasion of China, the Assembly of the
League of Nations adopted the resolution calling for the non-recognition of any situation, treaty,
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or agreement which may be brought about by means contrary to the Covenant of the League and
obligations of the Pact of Paris of 1928.35
The Japanese aggression was undoubtedly an act contrary to international law. However,
the reaction of the League of Nations included nothing more than a call for non-recognition of
the illegal situation, while the sanctions against the aggressor, provided in Article 16 of the
League‘s Covenant, was not applied due to the confrontations among the Member States on the
eve of the WWII.36
However, it was neither the first, nor the last time that an internationally wrongful act was
faced only with the condemnation of the international community, without any legal sanction.
After all, even nowadays many examples can be found where the UN General Assembly, being
unable to impose the obligatory sanctions against the wrongdoer, as provided in Chapter VII of
the UN Charter, has just expressed the non-recognition of the illegal situation and its
consequences, having deplored its victims, while the Security Council had failed to react, mostly
due to the opposite interests of its permanent members. Are these ―moral‖, i.e. meta-juridical
sanctions just a means to alleviate the UN consciousness faced with the flagrant breach of
international law?37 Are they an attempt to transpose the reaction to the wrongfulness from the
legal to another, less determined normative system, such as the religious system in the past, or
morality? Or, on the contrary, can such meta-juridical sanctions find their place in a symbiosis
with much more determined, although not necessarily more efficient, sanctions of contemporary
international law?
In this paper we will try to examine the place and role of these meta-juridical, particularly
moral sanctions in the protection of international legal norms.

2. Sanction as a Connection between Normative Systems
“And the Lord spake unto Moses, saying: (…) And he that blasphemeth the name of the
Lord, he shall surely be put to death, and all the congregation shall certainly stone him: as well

35 For the text of the resolution see: Société des Nations – Journal Officiel, Supplement spécial, no. 101, vol. 1,
(1932), p. 87.
36 See: O. Brück, Les sanctions en droit international public, (A. Pedone, Paris, 1933), p. 238.
37 Cf. G.A. Lopez, D. Cortright, ―The Sanctions Era: An Alternative to Military Intervention‖, The Fletcher Forum
of World Affairs, vol. 19 (1995), pp. 65-85 at p. 71.
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the stranger, as he that is born in the land, when he blasphemeth the name of the Lord, shall be
put to death.” (Leviticus 24:13, 16).38
This norm, as well as its sanction, has undoubtedly posed myriads of questions: which
normative system such norm and its sanction belong to? Why the Lord entrusted the efficacy of
―its‖ norm to the amorphous, not always obedient community, i.e. why did he not impose his
divine sanction directly on the wrongdoer, as he used to do it in the numerous Biblical events?
Following the generally accepted distinguishing between the religious, moral and legal
normative systems,39 we will undoubtedly recognize their interferences, not only because their
subjects overlap, but also for the fact that they often protect the same social values. This being
so, we could hardly determine to which normative system particular norm belongs, if we did not
rely upon the criterion of its author. Thus, the author of a primary religious norm will always be
―God‖ (or any other eschatological authority). Moral norms will be created directly by the social
community,40 while the author of the legal norm will necessarily be the legislative organ of the
legal system, i.e. the organ provided with the law-making capacity. This being so, these norms
will appear in the different ―formal‖ sources: they can be found in the ―holly scripts‖, customs,
or embodied in the legal acts, statutes and conventions. Although legal and moral norms,
particularly having in mind international law, share the same origin – the (international)
community – formally they differ a lot. While a moral norm, as we understand it here, appears as
a generally accepted behaviour within the community (ethos),41 legal norms are usually much
more determined, and therefore sometimes understood as a derivation of the moral norm. This
being so, the antinomies between them are nor very frequent since the legal norms usually try to
find their very foundation in the moral norm, presenting themselves as its reflection for the sake
of their own efficacy. Thus, the relation between the amorphous community and the legal order
can be compared with the one between the moral and legal norm. Even if they protect the same
value, which often happens, they will do that with a different intensity, and with a different

38 The above mentioned norm appeared in the context where the son of an Israeli woman, whose father was an
Egyptian, blasphemed the name of the Lord and cursed. He was brought unto Moses and put in ward, ―that the mind
of the Lord might be shewed‖. ―And the Lord spake unto Moses, saying: Bring forth him that hath cursed without
the camp; and let all that heard him lay their hands upon his head, and let all the congregation stone him.‖ (Leviticus
24:10-14). The Holly Bible, (Collins‘ Clear-Type Press, Diamond Books, London, New York, 1994), p. 86.
39 Cf. H. Kelsen, General Theory of Law and State, (Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1945),
pp. 20-21.
40 Thus, the international community creates the norms of international morality, which can be reflected in
international public opinion, world media, etc.
41 Cf. O. Höffe, Recht und Moral: ein kantischer Problemaufriß, Neue Hefte für Philosophie, vol. 17 (1979), pp. 136.
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preciseness and organization.42 Of course, one could ask the question about the means by which
these normative systems protect the efficacy of their norms. Although some authors denied the
existence of sanction within the moral system,43 having considered the coercion as a monopoly
of legal system,44 one should not neglect Duguit‘s definition of sanction as a ―collective
reaction‖,45 as well as Scelle‘s understanding of sanction as imminent to the very notion of the
society.46 Understood this way, it seems acceptable to conclude that every legal system is
provided with sanctions, of course adjusted to its needs. Thus, the coercion imminent to the very
notion of sanction in every normative system will always be commensurate to its purpose – the
protection of the endangered norm and the social value protected thereby, through the violation
of some regularly protected right of a wrongdoer as ―malum passionis quod infligitur ob malum
actionis―.47
Having in mind that the notion of sanction implies the reaction of a normative system
through its organs, one can doubt whether the moral system can be provided with sanctions at
all, taking into account its decentralized character. However, one should not forget that even the
so-called horizontal, non-hierarchical normative systems like morality or international law, also
have their own general ―organs‖, i.e. the (international) community or, as the Biblical verse has
mentioned, ―all the congregation‖. On the other hand, in these horizontal normative systems,
sanction is rarely realized through the community in whole. Much more often it will be
―entrusted‖ to the part of the community or even to its particular member. However, such
sanction deserves to be considered as a reaction of the normative system, as far as it is subjected
to the ―control‖ of the system itself, i.e. as far as the excess in its application could be qualified
by the community as another wrongful act subjected to a new sanction.
Furthermore, one can ask whether the moral sanction is really the only means left to the
moral system to protect its norms. If ―all the congregation‖ really stone the blasphemer in the
above-mentioned Biblical story in order to protect the breached religious norm, what will be the
42 Thus, for example, while a lie in a religious system could be qualified as a sin, for the legal system it will be
relevant, for example, if it appears as a fraud. Therefore, law can sometimes be understood as a minimum of
morality. See also: J.L. Kunz, ‗Sanctions in International Law‘, American Journal of International Law, vol. 54
(1960), pp. 324-347 at p. 324.
43 Thus, for example, Le Fur wrote: ―Là, où il n‘y a pas de sanction, il n‘y a qu‘une règle de morale…‖, L. Le Fur,
Précis de droit international public, (Librairie Dalloz, Paris, 1933), p. 506. See also: H. Kelsen, Théorie pure de
droit, (Éditions de la Bacconnière, Neuchatel, 1953), p. 61.
44 Cf. Kelsen, note 9, pp. 61 and 64.
45 L. Duguit, Manuel de droit constitutionnel, (E. de Boccard, Paris, 1918), p. 1.
46 See: G. Scelle, Manuel de droit international public, (Éditions Domat-Montchrestien, Paris, 1948) p. 866.
47 H. Grotius, De Jure Belli ac Pacis Libri Tres, in quibus Jus Naturae & Gentium, item Juris Publici praecipua
explicantur, vol. I, (William S. Hein & Co., Inc., Buffalo, New York, 1995), p. 314.
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normative nature of that execution? Would it be a religious, moral, or even a legal sanction of a
theocratic state for instance? The answer to this question will be possible only if we find another
criterion to determine which normative system a given sanction belongs to.
If we define sanction as a punitive reaction of a normative system to the breach of its
norm it will be easy to conclude that sanction belongs to the normative system which protects the
wrongdoer‘s right affected by such sanction. Similarly, we could conclude that sanction belongs
to the normative system which the primary norm protected by that sanction belongs to. On the
other hand, sanction can be considered as a part of the normative system which the secondary
norm containing that sanction belongs to.48 Although all these criteria, due to the above
mentioned interferences between the normative systems, will be mostly acceptable sometimes
however we will be faced with the different situations. Thus, for example, in spite of the fact that
every legal system protects the moral integrity, honour and reputation of its subjects it will never
be able to affect these values by its sanctions directly. Belonging to the moral system, these
values can be neither given, nor deprived by law itself. Even if the legal sanction sometimes
seems to affect these values, it will do it indirectly through its influence on morality. Of course,
if the law and morality are in harmony, this process will be almost unperceivable but in the case
of antinomy between them the law will be powerless. Although the sanction affecting the
wrongdoer‘s honour and reputation can sometimes figure as a legal one, by its nature it will
always belong to the morality since only the community, and not an organ of the legal system,
can really apply it, i.e. affect these values for the wrongdoer.
With regard to the fact that law usually tries to achieve the ―blank support‖ of morality by
qualifying every breach of the legal norm as an immoral act, the above mentioned interferences
between law and morality are very usual. This being so, the moral sanctions can seem as very
appropriate means to protect the efficiency of the legal norms.49 However, as we have already
said, the morality from its part does not necessarily appear as ―a tool‖ of law. The moral system
48 The norm which imposes an obligation to its addressees is usually considered in theory as the ―primary norm‖,
while the norm providing the consequences in the case of the breach of the primary norm obligation is considered as
the ―secondary norm‖. Cf. e.g.: Kelsen, note 9, p. 61; K. Zemanek, ―The Legal Foundations of the International
System, General Course on Public International Law‖, Recueil des cours de l‘Académie de droit international de La
Haye, vol. 266 (1997), pp.9-336 at p. 233; K. Zemanek, ―The Unilateral Enforcement of International Obligations‖,
Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht , sv. 47, (1987), pp.32-43 at pp. 32-33; see also:
Report of the International Law Commission (ILC) on the work of its 25th session, 7 May – 13 July 1973,
A/9010/Rev.1, par. 40; and A/CN.4/SER.A/1973/Add.1, Yearbook of the International Law Commission, vol. II,
1973, at pp. 167-170.
49 Cf. Ch. Leben, Les sanctions privatives de droit ou de qualité dans les organisations internationales specialises,
(Bruylant, Bruxelles, 1979), p. 46. On the moral obligation to comply with existing law (including international law)
as such see also: B.R. Roth, Sovereign Equality and Moral Disagreement – Premises of a Pluralist International
Legal Order, (Oxford University Press, Oxford, 2011), pp. 42-50.
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acts according to its own logic and aims. Therefore, its conjunction with law is just a possibility
but not a rule without exception. After all, even the Roman law maxim can prove it saying: ―Non
omne quod licet honestum est.‖50 This being so, the condemnation declared by the legal system
can be nothing more than a dead letter if it will not be accepted and applied by the community as
an ―organ‖ of the moral system which such sanction really belongs to.
On the other hand, the community will never apply such sanction just because the legal
system requires it. The moral system will act only if it has its own interests, i.e. if the wrongdoer
who committed the illicit act, breached the norm of morality as well. In these circumstances, by
applying the moral sanction the community will also protect indirectly the legal norm but only
due to the fact that the moral and legal primary norm overlap in their content. Therefore, we
approach to the conclusion that sanction does not necessarily belong to the normative system
whose primary norm is protected by it, but on the other hand, every sanction necessarily protects
the primary norm of the normative system which it belongs to. This being so, every sanction
necessarily affects the rights regularly protected by the normative system which it belongs to, but
on the other hand, sanction neither necessarily belongs to the normative system which protects
the rights affected by it, nor all the rights protected by a given normative system are necessarily
affectable by its own sanctions. As we have earlier mentioned, the honour and reputation,
although being the values protected by the legal norms, can be affected only by the moral
sanction. Even if the sanction is proclaimed by a court, the United Nations, or any other legal
authority, its real sender will always be the community who can truly fulfil its purpose.
Understood this way, we can finally conclude that sanction always belongs to the normative
system whose organ is really able to apply it, i.e. to violate the wrongdoer‘s right affected by that
sanction.51
However, the above mentioned criterion includes two elements of sanction: its sender and
its purpose. While the senders belonging to the different normative systems are quite easy to
distinguish, the overlapping of values protected by the primary norms of these systems and the
rights of their addressees is enormous. The discrepancy that can arise between these norms,
rights guaranteed by them and sanctions which protect their efficiency is almost neglectable
comparing with the earlier mentioned interferences between the normative systems in general.

50 Justinian, Digesta, 50, 17, 144; in: Th. Mommsen, P. Krueger, A. Watson (eds.), The Digest of Justinian, vol. IV,
(University of Pennsilvania Press, Philadelphia, 1985), p. 965.
51 In this context Kunz wrote:‖In contrast to disapproval by the members of a community as a moral sanction, legal
sanctions are socially organized measures; in contrast to the transcendental sanctions of religious norms, they are to
be applied on this earth…‖ Kunz, note 8, p. 324.
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Thus, for example, the Biblical blasphemer could be deprived of its right to life equally by God,
―all the congregation‖, or by the organ of the legal system, since that right has been protected by
the religious,52 moral and legal norm. On the other hand, there is no much doubt that his act was
at that time the breach of the norms of all these normative systems prohibiting the blasphemy.
Therefore, the moral sanction should not be limited only to the condemnation since morality
itself is not limited to the protection of the honour and reputation. The moral system protects the
other values such as life or physical integrity which can be affected by the community‘s moral
sanctions as well, just like in our Biblical story.53 This being so, the moral sanction does not
have just a psychological effect,54 equally as the religious sanction does not affect only on the
eschatological level.55 Of course, there is no doubt that the moral condemnation or ―the
everlasting punishment‖ (Matthew 25:46) are exclusive sanctions of the moral and religious
normative system as they really can be applied only by ―the community‖ or by ―God‖ as the
―organs‖ of these systems. However, as observed above, due to the interferences between these
normative systems, the violation of the same wrongdoer‘s right sometimes can appear as the
sanction belonging to all these normative systems as far as it means the reaction of the system to
the wrongful act, embodied always in the violation of the right guaranteed by the primary norms
of that system. The stoning of the Biblical blasphemer appeared here undoubtedly as the moral
sanction applied by ―all the congregation‖ as the reaction to the violation of the moral norm
prohibiting blasphemy. After all, such sanction violated the blasphemer‘s right to life regularly
guaranteed by the primary norms of the moral system. However, one could ask, has the
blasphemy not been primarily the violation of the religious norm? Finally, the stoning was
decided by the Lord, so it could seem that ―all the congregation‖ was just acting in His name.
Anyhow, this relation is not that simple. Although the blasphemy has undoubtedly been the
violation of the religious norm protected by the death penalty provided by the Lord himself, ―all
the congregation‖ applying that sanction did not act as a mere executor of the divine sanction.
On the contrary, taking into account the interference between the religious and moral system the
52 What is more, one of the Ten Commandments says: ―Thou shalt not kill.‖ (The Holly Bible; Exodus 20:13).
53 Of course, the question of antinomy between the legal and moral system can appear here as a problem having in
mind the monopoly of coercion which every legal system tries to achieve.
54 For the opposite opinion see: Leben, note 15, pp. 46-47. Following Leben, the moral sanctions can be identified
with the community‘s condemnation, blame, non-acceptance or isolation.
55 Thus, Kunz seems to identify the religious sanction only with the ―eternal condemnation‖. See: Kunz, supra note
8, at 324. Although for the Christian theology the salvation is always the result of ―the God‘s mercy‖ and not the
―right‖ of the individual, the condemnation to hell has always been understood as a sanction. Cf. Th. Aquinas,
Summa theologica, vol. 35, (F.H. Kerle, A. Pustet, Heidelberg, München, Graz, Wien, Salzburg, 1953),
Supplementum, quaestio LXXVI, art. I, pp. 224-230.
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Lord actually delegated the sanctioning to ―all the congregation‖, as His name had been the
value protected equally by the primary norms of both systems. By contrast, if the moral norm or
its sanction had been different, the Lord‘s order would have been a dead letter. After all, the
proof for that can easily be found. Despite this order for all the Jewish and even Christian
communities in the world has never been revoked by the Lord, their moral systems today would
hardly apply against the blasphemer anything more than a condemnation, while the legal systems
on the other hand are usually not very interested in the protection of the Lord‘s name.
However, it could be worth asking what would happen if the community applied the same
Biblical sanction today despite the antinomy with the legal norms of a secular state. There is no
doubt that every legal order tends to have the monopoly over the use of force among its subjects.
This being so, it will aloud the application of the sanction belonging to another normative system
only if it happens out of the sphere of its interest. Thus, in order to achieve and preserve such
monopoly, the legal system will act by repression applying its own sanctions against the sender
of the ―illegal‖ sanction belonging to another normative system. Equally, the legal system will
try in the same time to influence upon the moral system in order to proclaim ―the private justice‖
as immoral. Anyhow, these efforts sometimes are less successful. The antinomy between the law
and morality could sometimes even jeopardize the efficiency of the legal system leaving it
powerless before the morality. In this situation the legal system, usually being aware of the need
for support within the community, will hardly recognize the existence of such antinomy. If such
moral (or religious) sanction has already been applied contrary to the requirements of the legal
order, the later will probably try to ―absorb‖ it mostly in two ways: it can ―approve‖ and justify it
ex post facto as a ―legitimate‖ reaction of the community against the ―wrongdoer‖, 56 or simply
ignore it as a sanction by giving it some other qualification or explanation.57
However, the interference between normative systems concerning the application of their
sanctions does not necessarily have to be so dramatic. As we have already mentioned, one
normative system will sometimes simply decide to delegate sanctioning for the breach of its
primary norm to another normative system, of course if both of them protect the same value by
their primary norms. This being so, the sanctioning normative system will, in the same time,
56 That was exactly how the Iranian government in 1979 tried to justify taking the US diplomatic and consular staff
in Tehran for hostages by the Iranian students, having qualified their action as a reaction to ―more than 25 years of
continual interference by the United States in internal affairs of Iran, the shameless exploitation of our country, and
numerous crimes perpetrated against the Iranian people…‖ See: ―United States Diplomatic and Consular Staff in
Tehran‖, Judgment, I.C.J. Reports, 1980, p. 8.
57 Thus, for example, while the Biblical murrain upon the Egyptian cattle was undoubtedly interpreted by the
Hebrews as the Lord‘s sanction (The Holly Bible; Exodus 9:1-7), Pharaoh could likely explain it as a mere cattleplague.
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protect its own primary norm as well as that one belonging to the delegating system. Such
delegation will take place primarily if the delegating normative system is not interested enough
to apply its own sanction against the wrongdoer. On the other hand, one normative system can
leave the sanctioning to another which is expected to protect the endangered value more
efficiently. Finally, the reason for such delegation can also be the inability of the delegating
normative system to impose its own sanction upon the wrongdoer. As we will see later, such
situation will quite often explain the relation between the moral and legal sanctions that has
existed within the international community through the centuries, proving in the same time the
untenability of the exclusive voluntaristic perspective in (contemporary) international law.58

3. Meta-juridical Sanctions and International Law
Although international law, just like any other legal system, will not always easily admit
the presence of meta-juridical sanctions within the sphere of social relations subject to its
regulation, these sanctions (moral and even religious) have been supporting the efficiency of
international legal norms for centuries. The need for such support has often been proportionate to
the inability of international legal system to protect its primary norms by applying its own
sanctions. Having in mind the earlier mentioned horizontal, non-hierarchical character of that
legal system whose subjects provided with sovereignty generally have no authority above them
except by their own consent, it does not seem hard to imagine that the application of its own
legal sanctions has sometimes been impossible. In these situations international law has relied
upon the sanctions belonging to other normative systems in order to protect its primary norms.
Of course, as noted earlier, the result of such delegation has always been dependent on the
interest of the delegated normative system to protect thereby its own values.
Be that as it may, one of the earliest known examples in the history of international law
can be found in the Peace Treaty between the Egyptian pharaoh Ramses II and the Hittite king
Hattusili III, concluded in 1278 BC. Since the war between two kingdoms was ended without the
winner, the efficiency of the Treaty provisions aiming to regulate the future relations between
them could not rely on anything else than the religious, eschatological sanctions, even despite the
58 Therefore, we agree with Carrillo-Salcedo who remarked: ―…[C]onsidéré dans sa perspective exclusivement
volontariste, le positivisme n‘est plus aujourd‘hui que le témoin attardé d‘une époque disparue. A mon avis, les
manifestations des volontés étatiques, détachées de leur contexte historique, des facteurs sociaux, moraux et
politiques qui sont à l‘origine du droit et qui seul en donnent le sens profond, ne fournissent au juriste qu‘une
compilation de la pratique internationale sans inspiration ni vue d‘avenir.‖ J.-A. Carrillo-Salcedo, ―Droit
international et souveraineté des États - Cours général de droit international public‖, Recueil des cours de
l‘Académie de droit international de La Haye, vol. 257 (1996), pp. 35-222 at p. 211.
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different ―pantheon‖ of the two nations. Thus, the contracting parties stipulated: ―They who do
not observe the words that are in this silver tablet, the great gods of the country of Egypt as well
as the great gods of the country of Hatti will exterminate their houses, their country and their
servants.‖59 There is no doubt that the application of such sanction lies beyond the power of any
legal order, either of the contracting states, or of the international community. Although its
content was not necessarily eschatological, its application was actually delegated from
international legal system to the religious system, primarily because of the inability of the former
to ensure the efficacy of that treaty by its own legal sanctions, due to the balance of power
between the two states.
Such examples of delegation from the legal to religious normative system are not to be
found in very distant past only. Thus, for example, it is worth mentioning that the Convention of
Constantinople of 1888 on the free navigation of the Suez Maritime Canal begins with the
words: ―In the name of the omnipotent God...‖60
On the other hand, the international legal system nowadays much more often relies upon
the international morality and consequently upon the moral sanctions in the protection of its
primary norms. What is more, some authors consider the moral sanctions being a part of
international legal order.61 However, their understanding of these sanctions sometimes differs a
lot. Some of them, for instance, define moral sanctions in a restrictive way – as those applicable
exclusively by the community in general, such as the regret, disappointment, condemnation, or
social isolation of the wrongdoer.62 Consequently, such understanding situates the moral
sanctions in the exclusive sphere of moral relations excluding implicitly any possibility of
collision between legal and moral secondary norms.
59 See in: V.P. Potemkin (ed.), Istorija diplomatii, vol. 1, (Gosudarstvennoe izdatelstvo, Moskva,1959), pp. 15-16.
60 In the original Franch version: „Au nom du Dieu Tout-Puissant...―; see: Convention destinée à garantir le libre
usage de Canal Maritime de Suez, 29 octobre 1888.
61 See e.g. C. Lloyd Brown-John, Multilateral Sanctions in International Law, (Praeger Publishers, New York,
Washington, London, 1975), p. 8; Zemanek, ―The Legal Foundations...‖, note 14, p. 318; L.F. Damrosch,
―Enforcing International Law Through Non-Forcible Measures‖, Recueil des cours de l‘Académie de droit
international de La Haye, vol. 269 (1997), pp. 9-250 at pp. 19-20; P. Leseur, Introduction à un cours de droit
international public, (Durand et Pedone-Lauriel, Paris, 1893), p. 36; Ch.S. Rhyne, International Law, (CLB
Publishers, Inc., Washington D.C., 1971), p. 9; A. D‘Amato, International Law: Process and Prospect,
(Transnational Publishers, Inc., Irvington, New York, 1995), pp. 7-8; F. Kalshoven, Belligerent Reprisals, (A.W.
Sijthoff, Leyden, 1971), p. 17; M.S. Daoudi, M.S. Dajani, Economic Sanctions – Ideals and experience (Henley,
Routledge & Kegan Paul, London, Boston, Melbourne, 1983), p. 2; M. Milovanović, ―Sanctions and International
Law‖, South African Yearbook of International Law, vol. 7 (1981), pp. 54-66 at p. 62; E. Fukatsu, ―Coercion and
the Theory of Sanctions In International Law‖, in R.St.J. Macdonald, D.M. Johnston (eds), The Structure and
Process of International Law: Essays in Legal Philosophy Doctrine and Theory, (Martinus Nijhoff Publishers, The
Hague, Boston, Lancaster , 1983), pp. 1187-1205 at pp. 1190-1191; Brück, note 2, pp. 237-240.
62 Cf. Leben, note 15, p. 46; L. Cavaré, ―Les sanctions dans le cadre de l‘O.N.U.‖, Recueil des cours de l‘Académie
de droit international de La Haye, vol. 80 (1952), pp. 191-292 at p. 196.

111

ПРАВОВІ СИСТЕМИ
Науковий електронний журнал

2 · 2013

Similarly, there are authors who define moral sanctions according to the criterion of their
sender and not according to their content. For these authors, in spite of the possible interferences
between moral and legal sanctions regarding the wrongdoer‘s rights affected by them,
international moral sanctions has always been ―the unorganized reaction on the part of public
opinion‖ to the breach of international moral norm.63 These sanctions, of course, can sometimes
protect the primary norm of international law, but only provided that such a norm protects the
same social value as the moral norm primarily protected by such sanction. However, despite
these interferences, the difference between international moral and legal sanctions will always be
proportionate and analogous to that which exists between international law and morality.
At any rate, despite their different nature, the moral sanctions have followed international
law for centuries. Thus, Brück noted the existence of moral sanctions in relations among the citystates in the ancient China in the 7th century BC, as well as among the ancient Greek citystates.64 On the other hand, the process of intensification of international relations in the last
century followed by the appearance of different international subjects has formed the global
international community whose moral sanctions today undoubtedly coexist with those belonging
to the international legal order.65 This being so, one should not be surprised that international
law sometimes rely on international moral sanctions in the protection of its own primary norms.
As we have earlier mentioned, such delegation of sanctioning from one normative system to
another can be motivated by different reasons.
Sometimes international law will leave the sanctioning to international morality believing
that the moral sanctions could protect the value endangered by the illicit act more efficiently than
its own legal sanctions. The UN General Assembly sometimes, for example, proclaiming the
condemnation of some state‘s behaviour, tries to mobilize the world public opinion in order to
make a moral pressure on that state to change its policy. 66 Sometimes, however, such moral
sanctions precede the application of international legal sanctions (e.g. imposed by the UN
Security Council), of course provided that the former have not been successful. Thus, the UN
General Assembly in its resolution 65/241 of March 21, 2011 strongly condemned ―the ongoing

63 Kalshoven, note 27, p. 17. See also: D‘Amato, note 27, pp. 7-8 and 13; Fukatsu, note 27, p. 1191; Leseur, note
27, p. 36.
64 Brück, note 2, pp. 19 and 23. Cf. also: A. D‘Amato, ―The Moral and Legal Basis for Sanctions‖, The Fletcher
Forum of World Affairs, vol. 19 (1995), pp. 19-30 at p. 24-25.
65 Thus, some authors have mentioned here even the possibility that non-governmental organizations appear as the
senders of these sanctions; see e.g. Damrosch, note 27, pp. 19-20; I. Detter, The International Legal Order,
(Dartmouth, Aldershot, Brookfield, Singapore, Sydney, 1994), p. 557. See also: infra, note 45.
66 Cf. Fukatsu, note 27, pp. 1190-1191.
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systematic violations of human rights and fundamental freedoms of the people of Myanmar‖
(par. 1) calling upon the Government of Myanmar to change its policy. Although the General
Assembly expressed its ―grave‖ and ―deep concern‖ about the human rights conditions in that
country, the UN has not decided to apply anything more than moral sanctions relying upon the
international community to condemn the violations of human rights protected in the same time
by both, international legal and moral norms. However, sometimes the moral condemnation will
not be sufficient to protect the international legal norm. Thus, for example, after the UN Security
Council in its resolution 181(1963) had expressed its strong deprecation of ―the policies of South
Africa in its perpetuation of racial discrimination as being inconsistent with the principles
contained in the Charter of the United Nations and contrary to its obligations as a Member of
the United Nations‖ (stress added), faced with a poor efficacy of such moral sanction it decided
to apply the comprehensive economic sanctions against that country (according to Art. 41 of the
UN Charter) in order to make it cease the illegal situation.67 Similarly, the condemnation of
―the gross and systematic violations of human rights, including arbitrary detentions, enforced
disappearances, torture and summary executions‖ in Libya declared in the Security Council
resolution 1973(2011) did not suffice and had to be accompanied by the military measures
establishing the No Fly Zone in the airspace of the Libyan Arab Jamahiriya under Chapter VII of
the UN Charter.
On the other hand, international moral sanctions sometimes appear instead of
international legal sanctions as a consequence of inability of international legal order to protect
its primary norm by its own legal sanctions. In the UN practice these examples are not rare.
Thus, for example, we can recall the UN General Assembly resolution 41/38 of November 20,
1986 having condemned the US military attack against the Socialist People‘s Libyan Arab
Jamahiriya on April 15, 1986 declared as ―a violation of the Charter of the United Nations and of
international law (par. 1).68 On the other hand, it is also worth mentioning the UN General
Assembly resolution 36/34 adopted on November 18, 1981 after the Soviet invasion on
Afghanistan, calling for ―the immediate withdrawal of the foreign troops from Afghanistan‖. Of
course, in both situations declaring such condemnations or other moral sanctions was the only
67 See e.g. UN Doc. S/558(1984), adopted by the Security Council on 13 December 1984; S/569(1985) adopted by
the Security Council on 26 July 1985; and S/591(1986) adopted by the Security Council on 28 November 1986.
68 Similarly, the UN General Assembly in its several resolutions ―urgently called‖ the United States to comply with
the Judgment of the International Court of Justice in the case of ―Military and Paramilitary Activities in and against
Nicaragua‖ in conformity with the relevant provisions of the Charter of the United Nations; see e.g. UN Doc.
A/RES/42/18, adopted by General Assembly on 12 November 1987; A/RES/43/11, adopted by the General
Assembly on 25 October 1988; A/RES/44/43, adopted by the General Assembly on 7 December 1989.
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possible reaction of the UN to the breach of its legal norms since the application of the legal
sanctions provided by Chapter VII of the UN Charter against the two permanent members of the
Security Council was practically impossible. Also, some other examples of moral sanctions
declared by the UN General Assembly can be mentioned here as well, such as the condemnation
of the ―willful refusal of the Governments of Bulgaria, Hungary and Romania to fulfill their
obligation under the provisions of the Treaties of Peace to appoint representatives to the Treaty
Commissions, which obligation has been confirmed by the International Court of Justice‖,69 or
the condemnation of Israel for the occupation of ―the Palestinian Territory including Jerusalem‖
as well as for the ―acts of violence, especially the excessive use of force against Palestinian
civilians, resulting in injury and loss of human life‖.70 Enjoying the support of some of the
Security Council permanent members, none of these countries could be targeted by the UN legal
sanctions as provided by Chapter VII of the UN Charter. Therefore, the UN legal system had to
rely again upon the international morality.
On the contrary, international legal system, in spite of the existing breach of its primary
norm and even the possibility to target the wrongdoer by its own sanctions, sometimes just
declares a moral sanction delegating the sanctioning to international morality, but this time due
to the lack of interest for the endangered value. Thus, for example, in spite of the fact that respect
for human rights has been included among the Purposes and Principles of the United Nations as
provided in Article 1, paragraph 3 of the UN Charter, the General Assembly for example in its
resolution 59/184 of March 8, 2005 although explicitly recognizing the states‘ responsibility in
the promotion and protection of human rights, expressed just a ―concern at the negative impact
of international financial turbulence (…) on the full enjoyment of all human rights (…)‖.
However, there are situations when international legal order will proclaim a moral
sanction reacting to the breach of international moral norm, in spite of the fact that thereby no
international legal norm has been violated. Such a sanction, however, will never be anything
more than an attempt of the legal system to prove its unanimity with morality. As an example of
such quasi-delegation of sanctioning between international legal and moral system one can recall
the EU‘s condemnation of Austria in 2000 for the participation of Jörg Haider‘s extreme right-

69 UN Doc. A/RES/385(V), adopted by the General Assembly on 3 November 1950, par. 2.
70 UN Doc. A/RES/55/133, adopted by the General Assembly on 8 December 2000, paras. 1-2.
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wing party FPÖ in the Government,71 although Austria thereby did not violate any legal
obligation.
On the other hand, the relation between international law and morality will sometimes
seem harmonious just on the surface, though viewed from the within, the international legal
order will try just to attenuate the collision it has faced with due to the antinomy between the
secondary norms of these two normative systems. Consequently, sometimes the ―moral reasons‖
will be used to justify the ―private justice‖ contrary to the requirements of the legal order which
by definition has tried to eradicate it. However, faced with the reality of international relations,
the international legal system (e.g. the UN law) will sometimes justify ex post facto such illegal
―private justice‖, mostly in order to draw a veil over its weakness before a ―pre-legal logic‖ of
morality. Thus, for example, the NATO‘s illegal, by the UN Security Council non-approved
military action against Federal Republic of Yugoslavia in 1999 presented as a humanitarian
intervention, has soon been convalidated by the Security Council resolution 1244(1999) of June
10, 1999. Although there was no doubt that the UN authority had been simply ignored by the
NATO countries contrary to the provisions of Chapter VIII of the UN Charter, 72 the Security
Council thereby obviously tried to attenuate such a collision between the UN law and the alleged
moral imperative justifying ―humanitarian intervention‖ even in the form of ―private justice‖, in
order to keep pretending its authority over (the most powerful) UN member states. Similarly, the
undoubtedly illegal action of the U.S. military forces in Pakistan in May 2011 resulting with the
assassination of the Al-Qaeda leader Osama bin Laden has not provoked much reaction within
the UN legal order, in spite of the fact that ―the territorial integrity or political independence of
any state‖ has been protected by Article 2 paragraph 4 of the UN Charter, which provision is
usually considered as having a peremptory character. Thus, the UN Secretary General Ban Kimoon told reporters that ―the death of Osama bin Laden (…) is a watershed moment in our
common global fight against terrorism‖,73 while on the other hand, within the EU, in spite of its
great concern for human rights that could be affected by the UN Security Council sanctioning
resolution (e.g. by freezing of the funds and other financial assets of the individuals associated

71 For more details see: E. Regan, ―Are EU Sanctions against Austria Legal?‖, Zeitschrift für öffentliches Recht,
vol. 55 (2000), pp. 323-336 at pp. 323-335.
72 Thus, the provision of Article 53 paragraph 1 of the UN Charter reads as follows: ―The Security Council shall,
where appropriate, utilize such regional arrangements or agencies for enforcement action under its authority. But no
enforcement action shall be taken under regional arrangements or by regional agencies without the authorization of
the Security Council…‖
73
UN
Doc.
Secretary
General,
SG/SM/13535,
adopted
on
2
May
2011;
(http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sgsm13535.doc.htm); (23 May 2011).
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with Osama bin Laden),74 such extrajudicial execution was mostly commented by the words:
―Justice has been done‖.75
However, the above mentioned NATO illegal unilateral use of force in 1999 has been
faced with the strong condemnation within the international community. Some of the world
biggest and most populated countries like China, India and Russia, many non-aligned
countries,76 as well as a significant part of international law doctrine did not support such
violation of the UN Charter in the name of ―international morality‖. 77 What is more, even the
very notion of humanitarian intervention has thereby lost some of its credibility, having soon
been presented under the new-coined name – ―the responsibility to protect‖ (R2P).78 Thus,
obviously, not only the UN General Assembly, but also states themselves, as well as the
international law doctrine can appear as the voice of international morality sending the moral
sanctions against the wrongdoer. After all, one can ask if such moral condemnation of unilateral
use of force contrary to the UN Charter had lacked, would have it not been repeated in the recent
case of Libya? Or, if the unilateral illegal use of force in Afghanistan in 2001 and Iraq in 2003
74 In its recent Kadi judgment, the European Court of Justice (ECJ) overruled the judgments of the Court of First
Instance (CFI) in the cases Kadi and Yusuf and annulled Council Regulation 881/2002—which had imposed
restrictive measures against persons and entities associated with Osama bin Laden, the Al-Qaeda network, and the
Taliban, in accordance with the UN Security Council Resolution 1333/2000. The ECJ found these measures a
breach of fundamental rights of the European Union (EU). See e.g.: A. Posch, ―The Kadi Case: Rethinking the
Relationship between EU Law and International Law?‖, The Columbia Journal of European Law Online, vol. 15
(2009), at p. 1. (http://www.cjel.net/online/15_2-posch/); (23 May 2011). See also: Joined Cases C-402/05 P & C415/05 P, Kadi & Al Barakaat v. Council of the European Union (2008).
75 Thus, for example, the Polish Ministry of Foreign Affairs said: ―Justice has been done. Congratulations to our
allies.
We
share
this
moment
of
happiness
with
the
American
people.‖
(http://www.msz.gov.pl/Oswiadczenie,w,sprawie,smierci,Osamy,ben,Ladena,42936.html). The Swedish Foreign
Minister Carl Bildt wrote: ―A world without Osama Bin Laden is a better world.‖
(http://www.thelocal.se/33518/20110502/#). The Italian Prime Minister Silvio Berlusconi said: ―This is a great
outcome in the fight against evil (…) a great outcome for the United States and for all democracies.‖
(http://www.msnbc.msn.com/id/42854622/ns/world_news-europe/t/berlusconi-back-court/). Similarly, the French
Foreign Minister Alain Juppé said that bin Laden‘s death is a ―victory for all democracies…‖
(http://timeslahore.com/2011/05/02/france-victory-for-all-democracies/); (20 May 2011).
76 See: Press Release SC/6657, 24 March 1999; and SC/6659, 26 March 1999.
77 See e.g. J. Currie, ―NATO‘s Humanitarian Intervention in Kosovo: Making or Breaking International Law?‖, The
Canadian Yearbook of International Law, vol. 36 (1998), pp. 303-333 at pp. 329-330; A. Cassese, ―A Follow-Up:
Forcible Humanitarian Countermeasures and Opinio Necessitatis‖, European Journal of International Law, vol. 10
(1999), pp. 791-799 at p. 798; N. Krisch, ―Unilateral Enforcement of the Collective Will: Kosovo, Iraq, and the
Security Council‖, Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol. 3 (1999), pp. 59-103 at pp. 92 and 96-98; N.
Valticos, ―Les droits de l‘homme, le droit international et l‘intervention militaire en Yougoslavie‖, Revue générale
de droit international public, vol. 104 (2000), pp. 5-17 at pp. 8-9; L. Henkin, ―Kosovo and the Law of
‗Humanitarian Intervention‘‖, American Journal of International Law, vol. 93 (1999), pp. 824-828 at p. 826; B.
Kazantsev, ―NATO: Obvious Bias to the Use of Force‖, International Affairs, vol. 45 (1999), pp. 38-42 at p. 38;
M.G. Kohen, ―L‘emploi de la force et la crise du Kosovo: vers un nouveau désordre juridique international‖, Revue
belge du droit international, vol. 32 (1999), pp 122-148 at p. 123.
78 See: International Commission on Intervention and State Sovereignty, The Responsibility to Protect – The Report
of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, (International Development Research
Centre, Ottawa, December, 2001), pp. XI-XIII.
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had not been strongly condemned in international community, would we have already been
witnesses of the similar attack on Iran or North Korea? Thus, one could almost ironically remark
here that the moral sanctions are sometimes able even to protect law against morality itself.
Besides, one of the important senders of international moral sanctions today are
(international) non-governmental organizations. These organizations participate actively in the
so-called phase of implementation of the international law instruments,79 particularly in the
field of human rights law and environmental law mobilizing the world public opinion and
pointing out at the non-compliance with these instruments, sometimes even when such
instruments create only the ―soft-law‖, i.e. the moral obligations.
Be that as it may, moral sanctions, particularly those targeting the honor and reputation,
are aimed primarily at shaming the wrongdoer,80 but sometimes also at supporting its
opposition. This being so, the moral sanctions have often been used as a means of the states‘
policy as well. Therefore, one should not be surprised that moral sanctions are sometimes
understood very extensively even in the doctrine. Thus, for example, according to Ness, when
the Australian Department of Defence instructed its personnel not to accept an invitation by the
Chinese Embassy in Canberra to celebrate the anniversary of the founding of the Chinese
People‘s Liberation Army on July 31, 1989, this was a kind of moral sanction as a condemnation
of the Beijing government for the CCP‘s use of force against unarmed demonstrators in June
1989.81 Similarly, the Nobel Peace Prize award to the Dalai Lama, the spiritual and political
leader of the Tibetan people, could also be understood as a moral sanction intended to exert
moral pressure on the Chinese government.82 After all, earlier Nobel Peace Prizes to Andrei
Sakharov, Archbishop Desmond Tutu, Lech Walesa, as well as to Amnesty International made
clear the human rights concern not only of the Awards Committee, 83 but also the moral
condemnation of the regimes that breach these rights.
However, some authors express their scepticism about the impartiality of moral sanctions.
Thus, as Leben pointed out, the world public opinion as the real sender of international moral
79 Cf. A. Cassese, „How Could Nongovernmental Organizations Use U.N. Bodies More Effectively?‖, Universal
Human Rights, vol. 1 (1979), pp. 73-80 at p. 76; D. Lapaš, ―International Non-Governmental Organizations and the
Protection of the Environment‖, Thesaurus Acroasium, vol. 31 (2002), pp. 665-677 at p. 670.
80 Ch.C. Joyner, ―‘Sanctions, Compliance and International Law: Reflections on the United Nations‘ Experience
Against Iraq‖, Virginia Journal of International Law, vol. 32 (1992), pp. 1-46 at p. 4; P. Van Ness, Analysing the
Impact of International Sanctions on China, Working Paper 1989/4, Canberra, Australian National University, Dept.
of International Relations (1989), pp. 2 and 5. Damrosch called it ―mobilization of shame‖; Damrosch, note 27, pp.
19-20; see also: Leben, note 15, p. 47.
81 Ness, note 46, pp. 4-5.
82 Ibid,, p. 5.
83 Ibid.
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sanctions sometimes can be manipulated and this would necessarily put its impartiality in
question.84 In addition, one can remark that the international community today still has not
achieved the cohesiveness which could ensure not only the impartiality, but also the efficacy of
its sanctions.85 After all, as Brück noted, the world public opinion is not necessarily the unique
category.86 On the contrary, it is significantly shaped by the world media whose impartiality has
never been out of question.87
On the other hand, some authors have been convinced in the efficacy of moral sanctions
relying upon their presumed certainty, of course provided that the given value has been protected
in the same time by both, international legal and moral norms. Thus, as Brierly pointed out: ―For
whereas an individual law-breaker may often hope to escape detection, a State knows that a
breach of International Law rarely fails to be notorious; and whereas again there are individuals
so constituted that they are indifferent to the mere disapproval, unattended by pains and penalties
of others, every State is extraordinarily sensitive to the mere suspicion of illegal action.‖88
Be that as it may, we can conclude that international moral sanctions sometimes can
appear as the efficacious means in the protection of international legal norms, but on the other
hand, conferring the efficacy of international legal norms only to the sanctions of international
morality would undoubtedly be much more then these sanctions are able or even willing to do.
Although, as we have seen, moral sanctions protecting their own primary moral norms provide
the same protection to the legal norms protecting the same social value, these sanctions belong to
another normative system – international morality which acts independently, according to its
own logic and interests. These normative systems can, of course, by their symbiosis enhance the
efficiency of each other, but it will always happen only as a consequence of general, metajuridical principles that rule the community which these systems exist for.

4. Concluding remarks

84 See: Leben, note 15, p. 47; see also: S. Tchéou-Weï, Essai sur l‘Organisation juridique de la Société
international, (Librairie Atar, Librairie Georges Crès & Cie, Genève, Paris, 1917), p. 6.
85 Cf. Leben, note 15, p. 48.
86 Brück, note 2, p. 238; see also: C. Gorgé, Une nouvelle sanction du droit international, (Librairie Payot,
Lausanne, Genève, Neuchatel, Vevey, Montreux, Berne, 1926), p. 31.
87 Cf. H. Anthonis, The Sanctions of International Law, (Stevens and Sons Limited, London, 1917), p. 5.
88 J.L. Brierly, ―‗Sanctions‘, in Problems of Peace and War – Papers Read Before the Grotius Society in the Year
1931, (Sweet & Maxwell Limited, London, 1932), pp. 69-70.
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The relation between the religious, moral and legal system in every society, as well as in
the international community has always been extremely complex. The interferences between
these normative systems, even on the level of their primary norms, undoubtedly deserve much
more attention than this paper could give.89 Anyhow, the interference of the normative systems
on the level of their secondary norms, which has been in the focus of this paper, is not less
intensive at all. Sometimes international legal order for the lack of interest to apply its own
sanction against the wrongdoer, or more often because of the inability to protect its own primary
norm by imposing its own legal sanctions, ―imposes‖ the moral sanctions relying upon the
international morality (equally as it used to rely upon religious sanctions in history) to react to an
internationally wrongful act. However, such reaction can be understood as nothing more but an
appeal to another, independent normative system - international morality – which these moral
sanctions really belong to. This being so, international morality will react against the wrongdoer
who has breached international law only provided that the same wrongdoer has in the same time
violated an international moral norm as well. In this regard, international law and international
morality will be exactly in the same relation as law and morality within any community. Law
will always try to ensure the monopoly of coercion although not always with success while, on
the contrary, it will not necessarily be interested in regulation of all kinds of social relations with
its norms, and even less in protecting them with its own legal sanctions. Therefore, the symbiosis
between (international) law and morality on the level of primary, as well as secondary norms and
sanctions provided thereby, should not be regarded as a mere atavism of legal history. On the
contrary, it will always find its place in international relations due to the functional
interdependence of these normative systems, being determined by particular needs of
international community in every time.
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International migration law: overview for Ukraine
Анотація. В статті надано огляд міграційного законодавства України та
проаналізовано його відповідність міжнародно-правовим нормам. Наведені різні аспекти
міжнародного міграційного права, які потребують подальшого врегулювання або
приведення у відповідність із міжнародно-правовими зобов‟язаннями України.
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Abstract. Article provides an overview of Ukraine‟s migration legislation in its correlation
with international legal instruments. The author demonstrates different aspects of international
migration law requiring further development in order to ensure compatibility with Ukraine‟s
international obligations.
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Аннотация. В статье представлен обзор миграционного законодательства
Украины и проанализирован уровень его соответствия нормам международного права.
Приведены различные аспекты международного миграционного права, которые требуют
дальнейшего урегулирования или приведения в соответствие с международными
обязательствами Украины.
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Although migration issues were not high on the agenda of Ukraine, the
situation has changed with the emergence of push factors such as persistence of the
European Union on effective migration control policies and principal agreement on
Visa Liberalization Action Plan. Lately, this has led to a number of important
transformations both in institutional and legislative realms.
This essay seeks to provide an overview and analysis of the current state of
affairs with regard to Ukraine‘s commitment to its international obligations in the
sphere of migration.
Migration law is still doubted to be a comprehensive branch of international
law [1, p.6]. However, the movements of populations require coherent regulation
that would take into consideration both the state sovereignty and rights of
individuals. The very necessity to regulate migration originates from a basic
concept of the freedom of movement extended beyond the state boundaries [2,
p.95]. However, such movements should be conducted in strictly regulated manner
involving administrative constraints of visas and other types of entry permits,
identity documents, immigration quotas etc. At the same time, every state must
accept its own citizens without any delays even in a view of absence of documents
or criminal behavior. This is true due to universally accepted concept of citizenship
being a legal link between an individual and a state causing a range of interrelated
rights and obligations [3, p.164]. The variety of issues linked to movements of
individuals requires special approaches in international law, which it readily
provides. There are a number of principles and norms which govern issues of
admission to the territory, stay, nationality, immigration, expulsion, rights of
migrants, issues of labour migration, irregular migration including smuggling of
and trafficking in human beings [4].
For Ukraine the importance of international migration law is evident on many
levels:
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- Issues of nationality (including granting citizenship and reducing the number
of cases of statelessness). According to the UNHCR, there are at least 40
thousand stateless persons in Ukraine [5], while the state has become a party
to the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness only in January
2013 [6; 7];
- Need to protect own citizens temporarily or permanently living abroad,
including ensuring their labour rights and social protection. This is
achievable through conclusion of respective bi-lateral agreements;
- Need for regularization of immigration aspirations of own citizens, in
particular through activities preventing irregular movements and reducing
risks of trafficking and/or smuggling;
- Ensuring sustainability of return of own nationals: reintegration activities,
including their identification, documentation, and inclusion into social and
economic life in Ukraine;
- Effective provision of international protection to persons in need thereof, in
particular through provision of refugee status and complimentary protection;
- Ensuring safely, orderly and dignified return of foreigners to their countries
of origin, including prevention of refoulement and arbitrary expulsion;
- Social and cultural integration of foreigners (including asylum-seekers,
refugees and persons granted complimentary or temporary protection)
legally residing in Ukraine;
- Prevention and combating discrimination including its most radical
expression in the form of xenophobic attitudes and hate crimes;
- Combating smuggling of and trafficking in human beings, as well as
ensuring effective protection, rehabilitation and remedies to the victims of
trafficking etc.
Migration: phenomena, causes, position of Ukraine

124

ПРАВОВІ СИСТЕМИ
Науковий електронний журнал

2 · 2013

Migration of population is a complex phenomenon known for many
centuries [1, p. 1]. From the very outset of the mankind, human beings moved in
the search for better places to live: richer in different types of resources, more
secure or better protected, providing a variety of opportunities for development etc.
Reasons for migration have remained almost unchanged: people still leave their
homes in the search of physical security (running from war, violence, or disaster),
economic and social stability (escaping poverty, unemployment, overpopulation
etc.), or opportunities for development (striving to apply their abilities in the
countries with developed economies and infrastructure, searching stability to
ensure uninterrupted income for themselves and their left behind families etc.). Of
course, it is possible to identify other groups of migrants (e.g. in the search of
adrenaline or cultural experience). However, they are not numerous and do not
influence migration flows. Therefore, one can identify so called ―push‖ and ―pull‖
factors for migration [8, p. 13]. Push factors include: political (war, general
violence, and political instability), economic (overpopulation, exhausted resources,
unemployment, absent or underdeveloped social infrastructure), and environmental
(generally unfriendly environment including cases of draughts, disasters of
different types). In reality there usually several factors in place when an individual
takes a migration decision. For example, war or general violence usually goes hand
in hand with destroyed infrastructure and weak labour market, and therefore
questions the very physical existence at all levels. However, economic factors
alone can and often do form the startup platform for migration. Economic crisis
and its aftermaths formulated push factors for active migration of Ukrainians in
late 1990s – early 2000s.
On the contrary, the pull factors are the things migrants seek: security due to
stable political situation, employment opportunities in the developed labour
markets, opportunities for the family (children in particular) – to study, to feel
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social security and support etc. Stories of compatriots successfully installed abroad
contribute greatly to turning of migration aspirations into migration routes.
It is well established by sociologists and political geographers that migration
flows have easily identifiable historical passes from South to North and from East
to West [9, p.16-18]. Be it reasoned by the very spin of the Earth or by more
tangible factors (such as predominance of the named above push factors in the
Southern hemisphere or pull factors in the countries of the Western Europe and
North America), for Ukraine it is impossible to stop the movement. Our country
needs to finally adapt to its historically established transit position and learn to
benefit from it. The main reasons that make Ukraine attractive for migrants (in
many cases – irregular) include its geographical proximity to the EU borders, well
established migratory route (also due to relatively easy establishment of smuggling
and trafficking networks), easy access to educational services (private universities),
and for certain categories of migrants existence of roots in Ukraine (living or
deceased relatives).
Institutional structure
Until 2010 there was no sole governmental agency responsible for state
migration policy in Ukraine. This was actively discussed as one of major
drawbacks of Ukrainian migration policy [10, p.18]. However, due to
intensification of the association dialogue between Ukraine and the European
Union (EU) the Visa Liberalization Action Plan for Ukraine (VLAP) in December
2010 [11]. Even though this comprehensive document does not represent an
international treaty in the classical sense, it accumulates the political will of
Ukraine to achieve standards and prerequisites in four key areas (documents
security, including biometrics; illegal immigration including readmission; public
order and security; and external relations and fundamental rights) set out by the
EU. The VLAP created a momentum for development of the comprehensive State
Migration Policy and National Action Plan for implementation of the VLAP.
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In December 2010 the State Migration Service (hereinafter, SMS) was
repeatedly established by the respective Presidential decree [12]. The detailed list
of functions and areas of responsibility followed in April 2011 [13], while the State
Migration Policy was formulated a month later [14].
The SMS is now responsible for formulation of the state migration policy,
carrying of activities with regard to registration and documentation of own
nationals, granting of refugee status and status of complimentary protection to
individuals in need thereof, as well as ensuring their integration, fulfilling
readmission process, ensuring detention of irregular migrants awaiting forced
expulsion [13]. However, the idea of the SMS as the coordinating migration
agency has not been fully implemented. There are still a number of agencies
working with migrants on different stages and in different areas.
Migration Control Militia (MCM) was established within the Ministry of
Internal Affairs (MIA) for the purpose of combating irregular migration in cases
where involvement of specially trained personnel (police) is needed. Formally the
MCM is accountable to and fulfills directives of the Head of the SMS. In
particular, they ensure security in the Migrant Custody Centers (MCC). Although
there is an acceptable European practice of the police departments (or units)
working with aliens, this very approach seems to be perverted in Ukraine. The
MCM is formed of the regular militiamen who were not trained on the specifics of
work with foreigners, rather rarely know foreign languages, and simply fulfill roles
of security guards. In addition, the classical function of aliens‘ police (to fight
irregular migration within the territory of the country [16, p. 3] if and when there is
a leak on the border) is not fulfilled effectively at this stage, since the MCM does
not have proper functions in this regard, in particular cannot investigate respective
cases.
Ministry of Internal Affairs remains responsible for counteracting trafficking
and investigating cases thereof. In addition, any cases of hate crimes, racially
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motivated crimes or other sever demonstrations of xenophobia shall be
investigated by the MIA and referred to a court where needed. Moreover, the SMS
is coordinated through the Minster for internal affairs.
State Border Guard Service (SBGS) fulfills natural functions of border
control, preventing and counteracting illegal border crossing, carrying out
accelerated readmission, and working with identified violators of state border.
Previously fully independent central state authority, in December 2012 the SBGS
was subordinated to the Minster for internal affairs [17].
Ministry of Foreign Affairs (MFA) takes care of consular relations, protection
of own citizens through consular services abroad, as well as participates in
negotiations related to development of international agreements in the sphere of
ensuring rights of migrants, readmission and other.
Ministry for Labour and Social Policy covers issues related to labour
migration (immigration quotas, work permits, licenses for intermediary activities in
employment abroad etc.) and social services (reintegration of own nationals,
including their employment, work with unaccompanied minor migrants etc.)
Ministry of Health and Ministry of Education, Science, Youth and Sports are
involved only then and there where their intervention is needed in order to ensure
relevant rights of foreigners, including access to health services, access to basic
education notwithstanding the legal status of a foreign child etc.
Ombudsman of Ukraine shall also be mentioned as an independent state
agency called to ensure rights of all individuals within Ukraine‘s boundaries. With
the current legislative changes this institution would fulfill functions of the
National Preventive Mechanism90 (NPM) and inter alia monitor and visit MCCs
and other types of facilities where migrants could be held in order to ensure human
rights observance and conditions of detention [18].

90 As provided for by the Optional Protocol to the Convention against Torture.
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Plenipotentiary on the rights of the child has recently proved standing up for
the rights of any child on the territory of Ukraine and requesting obedient
fulfillment of the UN Convention on the Rights of the Child, including with regard
to migrant children in detention facilities or unaccompanied minor migrants
(UAM).
Therefore, institutional system of state agencies involved in the sphere of
migration is complex and, as would be demonstrated below, at times works in
asynchrony.
Combating human trafficking
As IOM Ukraine states, ―Ukraine is a country of origin, transit and destination
for trafficking in men, women and children. Internal trafficking is also a growing
problem. According to a research commissioned by IOM, over 110,000 Ukrainians
became victims to human trafficking since 1991, which makes Ukraine one of the
largest ―suppliers‖ of slave labour in Europe‖ [19, p.7].
However, Ukraine has been for many years on the right path with regard to
combating the problem. Since trafficking in human beings (THB) is considered a
transnational crime [20, p.489-492], there are international universal and regional
documents to counteract it, including Protocol to Prevent, Suppress and Punish
Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United
Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2003 (for Ukraine it
entered into force in 2004); Council of Europe Convention on Action against
Trafficking in Human Beings, 2005 (for Ukraine it entered into force on 1 March
2011). After the Council of Europe anti-trafficking convention entered into force
for Ukraine, a number of positive legislative changes occurred. In September 2011
a new Law on Combating Trafficking in Human Beings was adopted [21], brining
a number of long-awaited amendments and making Ukraine‘s normative
framework compatible with international standards in the sphere. Firstly, the status
of the victim of trafficking now covers foreigners ans stateless persons. This is
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most important due to Ukraine increasingly becoming a country of destination
(mainly for migrants from Moldova, Uzbekistan, Pakistan etc.). Secondly,
foreigners who received a status of victim of trafficking cannot be forcedly
expelled from the country and receive a temporary residence permit. The latter
allows for effective investigation of respective crimes, as well as provides grounds
to ensure the rights of victims. However, their social problems such as housing and
nutrition remain unsolved, mainly due to low budgetary allocations. In addition,
effectiveness of the investigation of the cases of trafficking is very low.
Being the largest, counter-trafficking programme in the IOM focuses on
protection and rehabilitation of the victims, as well as enhances capacity of the
criminal justice chain in Ukraine (through training activities for the militia,
investigators, prosecutors, and the judiciary system as such). Apart from the IOM,
programmes in the sphere of counteracting trafficking are developed and function
at the OSCE office and with the Council of Europe.

Irregular migration
According to the UN and the IOM the term ―illegal‖ has a very negative
connotation and places and individual beyond the scope of any legal system, makes
him/her outcast, outlaw. However, breaching of migration rules and procedures by
itself does not constitute a criminal offense in any existing legal system. We fully
support this view and would like to further contribute to exploitation of the term
―irregular‖ migration and ―irregular migrant‖ [4, p. 18]. It better reflects the
phenomenon and describes a migrant as being ―out of the correct path‖ with the
possibility to change the situation and his/her status accordingly. In addition,
international law deliberately puts limits on the application of the concept of illegal
migration in order to outline brightly instances of smuggling or trafficking in
human beings (hereinafter, THB), which are forms of organized crime.
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There are mainly two groups of irregular migrants: 1) those who left a country
of origin in unregulated manner through existing smuggling channels or on his
own, or 2) those who left a country of origin and entered a transit or destination
state legally, while breached the rules of stay, registration or employment later on,
thus losing a legal status [1, p. 234]. Although the first instances draw much more
attention, the second course of actions is recognized as predominating.
The national profile of irregular migration flow in Ukraine has changed over
the last three years. If in 2006-2009 the main national groups included citizens of
Pakistan, India, Sri Lanka and Bangladesh [10, p. 12], during 2010-2012 the flow
of irregular migrants has shrinked and now comprises Afghani, Georgian and
Vietnamese nationals [19, p.14].
There are underlying causes for both scenarios and some of them overlap. For
example, complex and unclear immigration rules or unrealistic employment
requirements for foreign workers make people chose easy rather than correct paths.
This leads to situations where migrants reside or stay legally but work with the
breach of the respective employment rules. Over complicated visa requirements or
unrealistic immigration opportunities accompanied by fears to remain in the
country of origin make individuals, families and sporadic groups turn for
assistance to ―intermediaries‖ (quite often, smugglers). The latter case is
considered to be transnational crime and requires joint actions of states of origin,
transit and destination.
Irregular migration poses serious risks to traveling migrants: physical injuries,
hunger and cold, fear to turn for assistance, constant fear of representatives of any
state agencies especially law enforcement. Absence of documents makes them very
vulnerable. These migrants face a very high risk of becoming a victim of human
trafficking. Finally, they risk of loosing lives on the way either due to natural
reasons (including weather, poor nutrition and lack of clean drinking water) up to
physical execution.
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The international law could serve as effective instrument to regulate
unregulated. The states could employ its principle of cooperation and ensure
orderly migration through bilateral or regional agreements. The very same
principle could be utilized in order to stabilize economies in the developing
countries and countries in transition through implementation of respective
development strategies. The variety of existing international legal instruments in
the framework of International Labour Organization (ILO) could serve well in
order to ensure standards of reception of migrant-workers and members of their
families etc.
It must be noted that no state as an integrated part of the system of
international relations is able of fighting irregular migration alone. Ukraine is not
an exception. There are a number of actions that could be done in order to prevent
and o decrease irregular migration. They could be grouped for Ukraine as for
country of destination or transit and for Ukraine as for country of origin.
Ukraine as a transit or destination country does the following to prevent or
reduce the number of irregular migrants [22; 23; 24]:
- Ensures effective border control through material and technical means, as
well as through increasing capacities of the personnel;
- Increases effectiveness of the border control by enhancing bilateral
cooperation with bordering states;
- Works towards decrease of the number of instances of corruption on the
border and within the border of the country in order to ensure timely identification
of the cases of irregular border crossings or irregular status in Ukraine;
- Builds capacity of state officials (with the focus on the field officers)
through training and other learning activities;
- Prevents cases of misuse of authority by making visa process transparent and
understandable;
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- Works towards identification and termination of activities of individual or
corporate smugglers or misleading intermediaries (in visa or employment process)
or employers;
- Strives to ensure effective and dignified return of irregular migrants by
means of voluntary return, ordered return or at the extreme cases - forced
expulsion;
- Coordinates returns of irregular migrants through development of the
network of readmission agreements with the countries of origin;
- Opens up opportunities for legal employment through provision of
respective quotas and presenting of employment opportunities.
One of the options for diminishing of the numbers or irregular migrants lies in
the sphere of regularization of their status or migration amnesty [25, p. 407-431].
However, for Ukraine this practice is absolutely unknown and presents a legal
lacuna, obscure area for normative development and possibly social experiment.
However, playing regularization is possible when and where a state is ready to
accept migrants including possibilities for social and economic integration. This is
something Ukraine lacks greatly.
Another way to regulate migration flows is to ensure effective returns of
irregular migrants to their countries of origin. To that end both national and
international legislation might be applicable. Readmission agreements have been
playing their role. As known, in January 2010 the Readmission Agreement
between the EU and Ukraine entered into force fully. It has been regularly
criticized by the nationalistic political waves which saw a large risk of big groups
of irregular migrants being sent to Ukraine. However, the estimates did not come
true91.

91 According to available statistics, nearly six hundred persons were returned both in the course of standard and
accelerated readmission procedure.
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The readmission means accepting a migrant (own national or third country
national) with regard to whom there are substantial grounds to believe that (s)he
crossed the border illegally or in any other way does not fulfill the conditions in
force for entry to or stay in the territory of the sending stay [26]. The said
procedure works in both ways. Currently Ukraine has 19 bilateral readmission
agreements concluded with the countries of origin or destination. The problems
with regard to the implementation of the Readmission Agreement with the
European Union include but are not limited to [27, p.182]:
- Ukraine‘s restricted capacity with regard to further return of third country
nationals to their countries of origin;
- Low integration capacity for returned own nationals which suppresses
sustainability of return;
- No clear distribution of functions between institutions involved into return;
- Ongoing institutional and legislative reforms do not allow for quick and
effective implementation of the Readmission agreement etc.
In addition to areas mentioned above, the sphere of irregular migration is
always associated with the human rights issue. Any irregular migrant, including
victims of human trafficking, belongs to a vulnerable category. There are almost
no means of protection and the scope of exercised rights is very limited. However,
it should be noted that irrespectively of their status, any individual including
foreigners are granted a certain scope of human rights including absolute (right to
life, prohibition of discrimination, respect for human dignity, prohibition of torture
or inhumane treatment, and prohibition of slavery and servitude) and other rights
and freedoms (right to personal freedom, right to asylum, right to fair trial, right to
equality before the law, right to protection of personal and family life etc.) [25, p.
20]. For a long time Ukraine was criticized for its attitude towards irregular
migrants mainly with regard to improper treatment of migrants including asylum
seekers in detention facilities [28; 29, p.31-39]. The situation has changed
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dramatically since 2005 and now might be considered as improved. Even though
the progress has been marked both by internal and external observers [30], a
number of issues with regard to human rights observance remain unsolved. Two of
the most acute problems concern violations of provisions of the European
Convention on Human Rights Protection, Possible violations include but are not
limited to:
- violation of Article 1 of Protocol 6 concerning prohibition of the death
penalty. With regard to migrants, the Court underlined that the right to life might
be breached in case of expulsion to a country where a person faced a real threat of
a death penalty (e.g. H.L.R. versus France in 1994 or Al-Shari and others versus
Italy in 2003);
- Prohibition of torture or ill-treatment (Article 3). Breach of this provision
might take place both in the country of detention (due to poor or deliberately bad
accommodation conditions) and in relation to an expulsion decision. Although due
to joint efforts of international community and state authorities of Ukraine the
accommodation conditions in short and long-term detention facilities for migrants
are considered to be fair, there is still a risk of expulsion of migrants to countries
where they face a real threat or risk of torture, degrading or inhuman treatment or
punishment. The Court in many instances emphasized that an expulsion carried out
to a country where such risk is evident and inevitable constitutes a breach of
Article 3 of the European Convention (e.g. Chahal v. United Kingdom in 1987 or
Keshmiri v. Turkey in 2008);
- Article 4 of Protocol 4 prohibits collective expulsion;
- Article 5 ensures a right to liberty and personal security. In the light of
migration issues this means that there should be no arbitrary detention of migrants.
For the purposes of Article 5 ―arbitrary‖ detention of irregular migrants means that
the detention does not serve its purpose (e.g. expulsion). For Ukraine, this issue
remains acute both due to operational and legislative problems. According to the
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SMS, almost half of migrants placed to long-term detention facilities with the aim
of further expulsion are released upon termination of the maximum term of
detention (12 months). Currently, there are no legislative provisions that would
allow for judicial review of decisions on placement to long-term detention. In
addition, realized migrants do not receive any status on the territory of Ukraine and
have zero perspectives of acquiring any. This means that such migrants are trapped
in the dead circle and have no opportunity to leave the country, as well as to
remain here.
Conclusions
In general, it could be said that the migration sphere in Ukraine is taking shape and is
much better regulated in comparison to previous decade. Many provisions of international
treaties (e.g. with regard to human rights protection, asylum seekers, victims of trafficking) were
taken into account and are being observed through respective legislative provisions. However,
there still remains a number of legislative and institutional drawbacks that require coherent
work from the side of responsible state agencies.
Left beyond the scope of this article are the issues of labour migration of own citizens,
consular protection of own citizens and reintegration of returned and returning own citizens. As
far as consular affairs and reintegration go, these are the issues that should be fully considered
and fulfilled by the state itself. There are not much of standards of how far the care for own
citizens should go. It should be noted that Ukraine does not ignore its functions fully. However,
there is a lot of space for improvement. What concerns reintegration activities, institutional and
normative gaps restrict services that returning migrants could use. The issues of consular
protection and labour migration in many cases go hand in hand. Ukraine has not signed or
joined many multilateral agreements in the sphere of labour migration, most importantly the
ones that concern protection of migrant workers and members of their families. This leaves many
of Ukrainian migrants unprotected.
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Summary
The article provides an overview of the migration legislation of Ukraine in the light of
respective international obligations of Ukraine. In particular, the author provides a brief
analysis of institutional structures involved into regulation of migration sphere and notes that
there is still no sole body responsible for decision making in migration sphere. The State
Migration Service nominated for that role lacks both operational capacities and political
influence. With regard to legislative developments, the author provides an overview of the latest
developments influenced by the Visa Liberalization Action Plan with the European Union
(2010). A number of new pieces of legislation were adopted including laws on foreigners, victims
of trafficking, refugees etc. Many of them took into account provisions of respective international
instruments, in particular on combating trafficking in human beings, refugee protection and
human rights issues. Nevertheless, the state lacks both political will, qualified personnel, and
financial stability to ensure full and comprehensive adherence to international instruments in the
sphere of migration.
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРЕЦЕДЕНТУ В ДІЯЛЬНОСТІ
МІЖНАРОДНОГО СУДУ ООН
У статті досліджуються роль та значення прецеденту в системі джерел
міжнародного права, зокрема, в контексті діяльності Міжнародного суду ООН.
Ключові слова: судовий прецедент, Міжнародний Суд ООН, правозастосовна
практика, судова правотворчість тощо.
В статье исследуются роль и значение прецедента в системе источников
международного права, в частности, в контексте деятельности Международного суда
ООН.
Ключевые
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прецедент,
Международный
Суд
ООН,
правоприменительная практика, судебное правотворчество и др.

Постановка проблеми. Нині для України характерною є тенденцією
розформалізації системи джерел національного права. Така

тенденція

потребує з‘ясування питання про можливість суддівського нормотворення,
функціонування такого джерела як прецедент, його юридичну природу.
Разом з тим, вбачається, що проведення комплексного і всебічного аналізу
теоретичних та практичних питань судового тлумачення та правотворення в
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Україні є не можливим без належного врахування позитивного міжнародного
та європейського досвіду. Нині тлумачення норм міжнародного права
міжнародними

судовими

установами

набуває

особливо

актуального

значення.
Даючи правову оцінку певним фактам під час розгляду справ по суті,
такі судові установи виконують значний обсяг роботи з усунення недоліків
та прогалин, що були допущені при створенні договірних норм.
Важливість
правозастосовної

вивчення
діяльності

інтерпретаційної,
міжнародних

правотворчої

юрисдикційних

та

органів

обґрунтовується й тим, що подальша європейська інтеграція нашої держави
передбачає сприйняття та застосування на рівні судової влади практики
Європейського Суду з прав людини, Суду Європейського Союзу, інших
джерел європейського права, а також доктрини, що, в свою чергу, як слушно
зауважують М.І.Козюбра[8],

С.В.Шевчук[27] та деякі інші науковці,

сприятиме якісно новому розумінню права, ніж воно склалось історично в
Україні за радянських часів. Таким чином, вивчення специфіки прецедентної
практики міжнародних судових установ, насамперед, Міжнародного Суду
ООН (далі – МС ООН), вбачається актуальним завданням вітчизняної
юридичної науки.
Мета статті. Метою цієї статті є дослідити та визначити місце та роль
прецеденту в системі джерел міжнародного права, зокрема, в контексті
діяльності Міжнародного Суду ООН.
Стан дослідження проблематики. Серед українських вчених, які
досліджують юридичну природу рішень міжнародних судових інстанцій у
своїх працях слід назвати М.О. Баймуратова, В.Г. Буткевича, Ю.Ю. Зайцева,
О.В. Касинюк, М.В. Мазур, В.Т. Маляренко, С.Р. Тагієв та інші.
Значна увага даній проблематиці приділяється й в працях російських
вчених, зокрема: І. П. Бліщенка, М.Л. Ентіна, Т.М. Ковальової, Ф.І.
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Кожевнікова, М.І. Костенка, С. Б. Крилова, В.І. Маргієва, М.М.Марченка, Г.І.
Тункіна та інших. Проблематику судової правотворчості та суддівського
права вивчали такі українські фахівці, як М.І. Козюбра, О.О. Мережко, С.П.
Погрібняк, О. Ф. Скакун, Л.Д. Тимченко, С.В. Шевчук та ін.
Проте, на жаль, у вітчизняній науці малодослідженим залишається
питання юридичної природи судових актів як результатів міжнародної
судової правотворчості, а також питання інтерпретаційної (правотлумачної)
практики міжнародних судових установ.
Виклад основного матеріалу. На нашу думку, міжнародне судове
тлумачення і правотворення найбільш яскраво та всебічно проявляється,
насамперед, в діяльності Міжнародного Суду ООН.
В міжнародно-правовій доктрині правозастосовна та інтерпретаційна
функції міжнародних судів є загальновизнаними, проте, правотворча функція
цих установ викликає гостру критику з боку деяких науковців. [28, с. 15; 29,
с.161]. Як відомо, у юридичній літературі радянської доби стверджувалось,
що з позиції загального міжнародного права рішення міжнародних судових
установ не є засобом створення або зміни його норм. В цілому, радянська
доктрина міжнародного права заперечувала нормотворчу роль МС ООН.
Так, в одному із авторитетних джерел з міжнародного права радянського
періоду відзначалось, що рішення цього Суду лише «впливають на процес
формування норм міжнародного права». [11, с. 217; 29, с. 156]. Західна
доктрина

міжнародного

права

(Х.Лаутерпахт,

У.Дженкс),

навпаки,

перебільшують нормотворчу роль Міжнародного Суду[14; с.35]. Г.І. Тункін,
досліджуючи Статут ООН, дійшов висновку, що рішення МС виступають
елементом процесу нормотворення як частина міжнародної практики в тому,
що стосується констатації наявності норм міжнародного права або їх
тлумачення. У цій якості рішення МС можуть вплинути на завершення
процесу нормотворення шляхом визнання їх державами й бути закріпленими
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в міжнародному праві [21; с.208]. Це означає, що МС ООН не виконує
самостійної правотворчої функції, а лише здійснює допоміжну роль у процесі
нормотворення.
Напроти, Верещагін В.С. вважає, що Міжнародний Суд спричиняє
значний вплив на розвиток норм і інститутів сучасного міжнародного
права[5; с.75]. Таку ж думку поділяють й Ю.Я. Баскін, В.В. Забігайло,Ф. І.
Кожевніков, С. Л. Лазарєв, В. О. Лихачов, Д. І. Фельдман, Г. В.
Шармазанашвілі та інші [7; с.134]. Вищезазначені науковці вважають, що
попереднє рішення МС може використовуватися повністю або частково при
обґрунтуванні подальших рішень, а також одержати своє оформлення у
звичаєвій або договірній нормі. Таким чином, на їх думку, рішення МС
спроможне відіграти важливу, а інколи й визначальну роль у формуванні
норми міжнародного права, але саме по собі правовою нормою воно не є.
Вважаємо, що для встановлення наявності у рішеннях МС ООН ознак,
властивих прецеденту, треба спочатку встановити, чи включають вони
загальнообов‘язкову правову норму міжнародного рівня, тобто чи є вони
джерелом міжнародного права. Досліджуючи проблематику юридичної
природи рішень міжнародних судових установ, насамперед, слід визначити
місце і роль прецеденту в системі джерел міжнародного права.
Як відомо, існують різноманітні доктринальні точки зору щодо
визнання або не визнання судового рішення в якості джерела міжнародного
права, які, в цілому, зводяться до визначення кола джерел міжнародного
права. Зазначимо, що в міжнародно-правовій доктрині перелік джерел
міжнародного права, як, власне, поняття «джерело міжнародного права»,
залишається дискусійним. Така ситуація пояснюється,

насамперед,

суперечливістю та складністю самої категорії «джерело права», однозначної
відповіді на яке вчені загальної теорії права так й не віднайшли. Не вдаючись
до ґрунтовного аналізу доктринальних позицій щодо специфіки джерел
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(форм) міжнародного права, оскільки це питання не входить до кола завдань,
що стоять перед даним дослідженням, відзначимо лише те, що в науці
міжнародного права і нині робляться спроби розкрити цю правову категорію
та віднайти її найоптимальніший зміст [4; с. 228-264; 12; 15].
На думку деяких юристів-міжнародників, рішення міжнародних та
національних судів теж охоплюється поняттям «прецедент» у міжнародному
праві. Водночас, як зазначає авторитетний російський юрист-міжнародник
І.П.Бліщенко, прецедент у міжнародному праві – це не лише судове рішення,
яке прийнято вважати у доктрині низки держав, це більш широке поняття[3;
с.12]. Під прецедентом у міжнародному праві розуміється вирішення того чи
іншого конкретного питання міжнародних відносин у рамках і на основі
міжнародного права будь-якими способами і засобами. [3; с.11-12].
Як бачимо, міжнародні судові рішення мають різні сфери впливу і тому,
коли йдеться про питання прецеденту у міжнародному праві, слід з‘ясувати,
про яку саме сферу впливу йдеться в цьому випадку. Відзначимо, що багато
науковців заперечують проти визнання рішень міжнародних судів джерелами
міжнародного права.
Так, П.М. Бірюков вважає, що судові рішення не є джерелами
міжнародного права з таких підстав: 1. міжнародні суди своїми статутними
документами не наділені правом створювати міжнародно-правові норми; 2.
судові рішення у міжнародному праві не мають характеру прецеденту і
становлять акти застосування міжнародних норм у конкретній справі.
Рішення МС ООН є обов‘язковим для сторін у справі, але не може бути
підставою для винесення аналогічного рішення у наступній справі схожого
змісту, хоча, безумовно, беруться до уваги і сторонами спору, і Судом; 3.
Суд, який виносить рішення з конкретної справи, виступає у міжнародних
відносинах як одиничний суб‘єкт, його воля ні з чиєю волею не погоджується
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і держави не повинні надавати цьому рішенню юридичної сили міжнародноправової норми [2; с.40].
М.В.Буроменський, стверджуючи, що судове рішення повинно мати
силу тільки у тій справі, в якій воно було прийнято, звертається до Статуту
МС ООН. Він переконує, що суди застосовують право, а не творять його.
Саме таке положення міститься у статті 59 Статуту Міжнародного Суду ООН
[17; с.49]. М.О. Ушаков вважає джерелом міжнародного права рішення
міжнародних арбітражів або судів, юридично обов‘язкові для сторін у справі,
що розглядається[23; с.27]. На думку вченого, індивідуальні норми, що
визначають поведінку у конкретному одиничному випадку чи декількох
одиничних випадках, за логікою речей і відповідно до міжнародно-правової
дійсності не є загальним міжнародним правом[24; с.50]. Ф.І. Кожевников
також вважає рішення міжнародних судових й третейських органів актами
застосування норм права, оскільки міжнародні суди не створюють нових
норм, а тільки оперують нормами чинного міжнародного права при
вирішенні конкретних питань[6; с.33].
Л.П. Онуфрієва та К.О. Бекяшев доводять, що МС ООН, (як і будь-яка
судова установа взагалі) є не правотворчим, а правозастосовчим органом,
внаслідок чого його рішення не створюють нових норм міжнародного права.
Рішення цього Суду не є (та й не можуть бути) джерелами міжнародного
права, але вони обов‘язкові для застосування тими державами, чий спір
розглядався. Держави, як основні суб‘єкти міжнародного права, ніколи у
своїх діях не керуватимуться судовими рішеннями[15; с.26]. Водночас,
вищеназвані вчені роблять висновок про істотний вплив судових рішень на
розвиток міжнародного права в контексті його принципів і становлення норм
у конкретній галузі[3; с.13-15].
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Відповідно до статті 38 Статуту МС ООН судові рішення визнані як
допоміжне джерело права. Зокрема, в цій статті йдеться про таке: ―1. Суд,
який зобов‘язаний вирішувати передані йому спори на основі міжнародного
права, застосовує: d) із застереженням, вказаним у статті 59, судові рішення
та доктрину найбільш кваліфікованих спеціалістів з публічного права різних
націй як допоміжного засобу для визначення норм права‖ [22; Ст.92]. З
аналізу цієї статті випливає, що використання судових рішень МС ООН
обумовлене дотриманням статті 59 Статуту, відповідно до якої „рішення
Суду є обов‘язковим лише для сторін, що беруть участь у справі, та лише по
даній справі‖[22; Ст.92].
Як слушно зауважує С.В.Шевчук, поширення такого порядку на
вирішення спорів міжнародними судовими органами призводить до
виникнення багатьох запитань. З самого початку своєї діяльності МС ООН не
став методологічно та практично брати за основу своєї діяльності механізм
дії прецедентного права, як це прийнято у країнах англо-саксонського права,
тобто ідея обов‘язковості прецеденту в міжнародному праві була відкинута
[26]. Як наголошує Ян Броунлі, хоча МС ООН не керується доктриною
прецеденту, він тим не менш намагається забезпечити послідовність судової
практики[16; с.103]. Стаття 38 Статуту МС обмежує посилання на судовий
прецедент як на джерело права, а термін „судові рішення‖ стосується лише
додаткових засобів для визначення норм права, як й наукові дослідження
видатних вчених у галузі публічного права. Аналогічного висновку можна
дійти в результаті аналізу статті 59 Статуту, оскільки її буквальний зміст
свідчить про те, що вона слугує запобіжним чинником від використання
судом при прийнятті рішень англо-американської доктрини stare decisis [26].
Це, безперечно, пов‘язано з тим, що всі держави-члени ООН автоматично
визнають обов‘язковою для себе юрисдикцію МС ООН, у більшості з яких не
визнається англо-американська доктрина прецедентного права. Хоча, слід
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відзначити, що деякі вчені вважають, що в практичній діяльності МС
спостерігається зближення з умовами судової наступності, що характерна для
анголосаксонської традиції[18; с.241].
Сам Суд ООН спочатку категорично заперечував проти прецедентної
природи своїх актів. Так, 26 травня 1961 р. у рішенні у справі про храм
Преах-Віхеар (Камбоджа проти Таїланду) він заявив: «Суд не вважає, що
його рішення від 1959 р. має ті наслідки, про які заявляє Таїланд. Це рішення
не має обов‘язкової сили ні для кого, окрім сторін, що беруть участь у
справі». Проте, коли як обґрунтовування своєї заяви у справі, що стосується
сухопутного та морського кордону між Камеруном і Нігерією (Камерун
проти Нігерії), перший послався на раніше розглянуту справу про право
проходу через територію Індії (Португалія проти Індії), заявивши, що немає
підстав не слідувати цьому прецеденту, не ризикуючи підірвати систему
обов‘язкової юрисдикції, передбаченою Факультативною клаузулою, а
Нігерія заперечила, кажучи, що це рішення було винесено у відсутності
прецедентів, що воно застаріле, є одиничним і що відповідно до ст. 59
Статуту зазначене рішення обов‘язково res judicata лише для сторін і лише
щодо цієї справи.
МС ООН у рішенні від 11 червня 1998 р., нагадавши, що його рішення
у справі «Право проходу через індійську територію», було підтверджено у
подальших справах, зазначив, що «справді, як стверджує Нігерія, рішення
Суду відповідно до ст. 59 Статуту обов‘язкові лише для сторін, що беруть
участь у справі, і лише у цій справі. Немає питання про те, щоб зв‘язувати
Нігерію рішеннями, винесеними Судом у попередніх справах. Справжнє
питання полягає у тому, чи є підстави не дотримуватися у цій справі
обґрунтовувань і висновків попередніх справ», фактично настоявши на
обов‘язковості своїх попередніх рішень [19; п.28].
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Про прецедентний характер практики Міжнародного Суду ООН
говорить суддя В.С. Верещетін в особливій думці щодо постанови у справі
стосовно правомірності застосування сили (Югославія проти Бельгії) від 2
червня 1999 р.: «Відмова належним чином врахувати намір держави, що
робить

заяву

про

визнання

юрисдикції

Суду,

несумісна

також

з

прецедентним правом Суду…», а суддя Креча в особливій думці до тієї ж
постанови Суду ООН говорить про її «послідовну судову практику», яка у
принципі є синонімом практики прецедентної [10; с.6].
Істотне значення мають акти

МС ООН

в контексті

рішень

внутрішньодержавних судів у міжнародному праві. Так, в окремій думці
судді Постійної палати міжнародного правосуддя (яка є попередником МС
ООН) М. Мура, що була висловлена у справі «Lotus» (Франція проти
Туреччини) від 11.04.1927 р., зазначається таке: «Міжнародні суди не
повинні розглядати рішення судів однієї держави з питань міжнародного
права як обов‘язкові для інших держав, однак, визнаючи такі рішення як
підтвердження існування норм права судом конкретної країни, мають
слідувати їм як джерелу права тільки тоді, коли такі рішення відповідають
міжнародному праву, спільному для всіх держав» [31; P. 60-94]. Ця позиція
зберігає свою актуальність в міжнародному праві й сьогодні. Цікавою з точки
зору юридичної природи рішень МС є думка, що була ним сформульована у
Консультативному висновку від 8 липня 1996 року про законність загрози
або застосування ядерної зброї. Зокрема, йдеться про те, що будь-який
судовий орган, навіть МС «тлумачить існуюче право, а не диктує закони. Цей
постулат зберігає свою справедливість, навіть, якщо Суд при тлумаченні і
застосуванні права повинен обов‘язково вказувати сферу його застосування,
а іноді й констатувати його зміни» [18; с.242].
Висновки. Отже, на підставі вищезазначеного, можна дійти наступних
висновків. Наразі в міжнародно-правовій доктрині немає однозначного
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загальноприйнятого

про

підходу

до

питання

правотворчу

функцію

міжнародних судових установ. Разом з тим, більшість науковців не
заперечують нормативний зміст актів міжнародних юрисдикційних органів і
фактично визнають обов‘язковість судового прецеденту в якості джерела
міжнародного права.
До основних характеристик (ознак) судового прецеденту як джерела
міжнародного права належить: 1. судовий прецедент та його обов‘язковість
не встановлені формально у міжнародних договорах; 2. сфера міжнародних
відносин має свої особливості, позаяк тільки частково регулюється
міжнародним правом, коли на перше місце виходить не судова практика як,
скажімо, практика конституційних судів у національних правових системах
деяких країн, а практика міжнародних відносин; 3. міжнародне правосуддя
характеризується субсидіарним характером та покладається на взаємодію з
національними судовими та правовими системами залежно від предмета та
сфери

правового

регулювання;

4.

попри

відсутність

нормативного

закріплення, судовий прецедент діє фактично й впливає на діяльність як
самих міжнародних юрисдикційних органів, так й на суб‘єктів міжнародного
права, а також на національні правові системи. Причому міжнародні суди не
тільки частково визнають доктрину stare decisis, а й більше покладаються на
її функціональний еквівалент у країнах континентального права — доктрину
усталеної судової практики.
У міжнародному праві судові рішення відіграють особливо важливу
роль, і мають істотне значення для прогресивного розвитку та кодифікації
норм міжнародного права. Так, наприклад, МС ООН не тільки застосовує
існуючі норми міжнародного права, але й стає активним учасником
створення нових міжнародно-правових норм. Судова практика МС ООН
охоплює майже всі галузі сучасного міжнародного права (міжнародне
морське право, право зовнішніх зносин, право міжнародних договорів та ін.).
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При цьому, слід мати на увазі, що кожне рішення МС і кожний його
консультативний висновок унікальні в аспекті правотворення і потребують
ретельного дослідження.
З огляду на це, позитивістська теза про те, що рішення міжнародних
судів не є джерелом міжнародного права, виглядає дещо категоричною. Як
зазначає англійський вчений М. Шоу, «рішення Міжнародного Суду можуть
створювати право так само, як судді національних судів формулюють нові
норми права в процесі інтерпретації обов‘язкового права». [16; с.103].
Таким чином, з огляду на вищезазначене, є підстави вважати, що практика
МС ООН має ознаки прецедентної: і сам Суд і судді, висловлюючи особисту
думку і, навіть, сторони у справі розглядають рішення зазначеного Суду саме
як прецеденти. У зв‘язку з цим, цілком погоджуємось з думкою Х.Т.
Аділкарієва, який зазначає, що в останні часи відношення до судового права
почало змінюватись і наразі існує необхідність у перегляді статусу судових
рішень в ієрархії джерел права[1; с.14].
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТА РОЗУМІННЯ
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ ПІРАТСТВУ
Анотація. У статті розглядаються методологічні підходи до вивчення і розуміння
студентами міжнародно-правової протидії піратству.
Ключові слова: міжнародне морське право, світове піратство, права людини,
міжнародно-правова протидія піратству.
Аннотация. В статье рассматриваются методологические подходы к изучению и
пониманию студентами международно-правового противодействия пиратству.
Ключевые слова: международное морское право, мировое пиратство, права
человека, международно-правовое противодействие пиратству.
Abstract. In the article the methodological going is examined near a study and
understanding of international-law counteraction piracy by students.
Keywords: international marine law, world piracy, human rights, international-law
counteraction piracy.

Серед актуальних проблем, що сьогодні регламентує та регулює
міжнародне публічне право, важливе місце належить морському піратству.
Саме воно постає перед світовим співтовариством держав і потребує свого
негайного вирішення. Глибоко переконані в тому, що такий стан справ
повинен знайти своє відповідне відображення й у процесі викладання курсу
міжнародного публічного права для студентів вищих навчальних закладів.
Піратство входить до складу злочинів міжнародного характеру, що
чиняться на морі та за своїм онтологічно-функціональним змістом є
характерними саме для цього середовища. Ця проблема вже встигла
привернути увагу всієї світової громадськості та стала вельми актуальною
навіть для такої миролюбної причорноморської держави, як Україна.
Слід відмітити, що за останні десять років піратство як у кількісному
(2002 р. – 383 акти нападів піратів, у результаті яких 6 моряків убито; 2003 р.
– 452 акти нападів, у результаті яких 21 моряка було убито; у 2004 р.
зафіксовано 330 актів нападів – 30 моряків убито; 2006 р. – 239 нападів; 2007
р. – 263 піратські напади на морські судна; всього за перших 9 місяців 2009
р.: на 114 суден висаджувалися пірати; 34 судна були захоплені; 88 суден
було обстріляно; 661 члена екіпажу було взято в заручники; 12 членів
екіпажу було викрадено; 6 членів екіпажу загинули; 8 членів екіпажу
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пропали без вісті; з початку 2010 р. зафіксовано 196 інцидентів на морі,
пов'язаних з акціями піратів), так і в якісному стані (розширення видів і
технічної якості озброєння піратів та диверсифікація засобів та методів їх
нападу) дуже стрімко переросло в проблему світового масштабу, яку
сьогодні багато держав оцінюють як один із видів міжнародного тероризму,
бо вона явно та безперечно загрожує неймовірними негативними наслідками,
насамперед

серйозними

порушеннями

системи

світового

морського

судноплавства та вантажопасажирських перевезень, які супроводжуються не
тільки великими людськими жертвами, але й тяжкими економічними та
екологічними наслідками, політичним напруженням міжнародних відносин
між державами тощо. Так, деякі зарубіжні експерти вважають проблему
піратства серйозною у ступені, достатньому для справляння безпосереднього
впливу на регіональну безпеку, яка потребує адекватного розвитку рівня
регіонального співробітництва в зазначеній сфері. Інші відзначають, що
піратство становить безпеку не тільки міжнародній морській торгівлі, а й
набуває рис феномена світового піратства та виходить на рівень проблем, від
вирішення яких залежить стабільне існування людства.
Звідси проблематика піратства у вивченні міжнародного публічного
права набуває відповідної об‘єктивізації та актуалізації, причому така
актуалізація

має

методологічного

тенденцію
підходу

до

перманентного
визначення

зростання.
та

У

вивчення

контексті
зазначеної

проблематики, необхідно окреслити два уровні: перший – це визначення
піратства як міжнародного злочину; другий – це вивчення процесів
формування системи міжнародної протидії такому злочину.
Крім того, слід вказати на те, що вивчення міжнародно-правової
проблематики піратства є неможливим без відповідних знань міжнародноправового статусу території в міжнародному праві, міжнародного морського
права та міжнародного права прав людини.
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Відповідно де першого з вказаних рівнів, студентам необхідно
роз‘яснювати, що піратство належить до однієї з якнайдавніших загроз
життєво важливим інтересам держав, що становлять у даний час реальну
небезпеку для мореплавання та, у першу чергу, права кожної людини на
життя, на свободу і особисту недоторканність. Доречним у цьому аспекті є
історико-правовий екскурс у профільну проблематику. Слід вказувати, що
перші згадки про акти піратства належать до епохи зародження торгового
мореплавання. Піратство виникло, розвивалося і видозмінювалося разом з
мореплаванням.
Відносно другого рівня, де вивчаються процеси формування системи
міжнародної протидії піратству, слід зазначити, що зміна ролі піратства і
ставлення до нього проходила в контексті ординарної та ектсраординарної
протидії йому з боку деяких держав, або з боку групи держав, що
об‘єднувались для колективних дій. Тут можна стверджувати, що піратство
існувало з різною інтенсивністю у всіх приморських країнах. Воно не зникло й
у сучасні часи.
Відповідно до проблематики сучасної модифікації та відповідного
відродження піратства слід вказувати, що сучасне піратство носить системний
та спланований характер, бо виступає як дітище злочинних організацій, що
сформувались як своєрідні транснаціональні корпорації, які спочатку
професійно займалися торгівлею наркотиками, зброєю, контрабандою,
азартними іграми, а тепер перейшли до розбою на морі. Їх першою статтею
доходу в наш час стало піратство в традиційному сенсі слова, а другою й,
мабуть, істотнішою, є виконання замовлень великого бізнесу.
Вельми важливою є акцентуація негативного впливу піратства на права
людини. Його наявність свідчить про серйозні порушення прав людини та
актуалізує діяльність міжнародної спільноти держав щодо протидії піратству
шляхом високоефективної міжнародної нормативно-правової регламентації
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та побудови міжнародної організаційної та організаційно-правової системи
протидії йому.
В процесі вивчення міжнародно-правової протидії піратству необхідно
зробити

посилання

на

доктринальні

підходи

до

вивчення

загрози

міжнародному правопорядку в контексті порушення прав людини та
міжнародно-правових наслідків піратства. Слід також зазначити, що раніше
вони будувались найпевніше на історичних анахронізмах та аналізі
поодиноких випадків, тому в наукових працях з

проблем боротьби з

піратством були повністю відсутніми телеологічний та комплексний підходи
або їм приділялося недостатньо уваги. Тому, як правило, розглядалися
здебільшого історичні аспекти піратства чи деякі окремі сторони боротьби з
даним злочином. Наслідком чого було те, що в міжнародному праві
досліджувана проблематика не тільки не була комплексно розкритою, але до
неї був виявлений явно недостатній науковий інтерес з боку фахівцівдослідників проблематики міжнародного та національного морського права.
Крім того, представники доктрини та окремі практики зовсім не враховували
тієї обставини, що боротьба з міжнародним піратством через її велику
складність і особливу специфічність не може бути прерогативою окремої
держави.
В сучасний перід все більша кількість представників міжнародноправової доктрини рефлексують увагу саме на таких обставинах [1]. Таким
чином,

теоретична

розробка

проблем

міжнародно-правової

протидії

піратству шляхом побудови відповідної міжнародної системи організаційної
та організаційно-правової взаємодії та співробітництва держав в рамках
Організації Об‘єднаних Націй, міжнародних міжурядових організацій (далі –
ММУО)

універсального,

регіонального,

субрегіонального

та

транскордонного рівня на двосторонніх та багатосторонніх засадах, що
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здійснюється у профільній сфері, є достатньо актуальною для науки
міжнародного права.
Саме в такому аспекті слід виявляти та розкривати процеси
конституціоналізації та інституціоналізації

системи міжнародної протидії

піратству, визначати сутність та специфіку організаційної та нормативної
моделі такої протидії, що функціонує на засадах поєднання національних і
міжнародно-правових норм і механізмів, обґрунтовувати необхідність
проведення кодифікаційних робіт у сфері міжнародно-правової регламентації
адекватного визначення піратства та побудови системи міжнародної протидії
йому.
Вважаємо, що для досягнення зазначеної мети повинні бути поставлені
такі основні завдання:
- визначити історичну, змістовну та видову характеристику категорії
«піратство» в міжнародному праві та національному праві держав та протидії
йому;
- дослідити сучасні тенденції актуалізації та трансформації піратства в
міжнародно-правовій доктрині та його вплив на міжнародний правопорядок;
- дослідити міжнародно-правову характеристику піратства у структурі
незаконних актів проти безпеки судноплавства та протидії йому;
- розкрити сутність, зміст, онтологічні, гносеологічні, методологічні та
інші характеристики системи міжнародно-правової протидії піратству;
- дослідити діяльність Організації Об‘єднаних Націй щодо створення
системи міжнародної протидії піратству;
- визначити роль міжнародних універсальних та регіональних
організацій щодо протидії піратству;
- визначити роль держав у національній та міжнародно-правовій
регламентації методів, що використовуються міжнародним співтовариством
та його інституціями для протидії піратству;
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-

дослідити

процеси

організаційно-правових

становлення

форм

нових

співробітництва

організаційних

держав

щодо

та

протидії

піратству;
- визначити роль України у становленні системи міжнародної протидії
піратству;
- зробити пропозиції щодо проведення та прискорення кодифікаційних
робіт стосовно належної й адекватної міжнародно-правової регламентації
піратства та протидії йому та необхідності створення спеціалізованої
міжнародної міжурядової організації в профільній сфері.
При цьому об‘єктом дослідження повинен стати комплекс міжнародноправових та національно-правових відносин, пов‘язаних з реалізацією
державами-членами

міжнародного

співтовариства

нормативних

та

організаційних засобів у сфері протидії піратству. А предметом дослідження
повинна бути міжнародно-правова протидія піратству.
Викладання

теоретичного

та

нормативного

матеріалу

щодо

міжнародно-правової протидії піратству повинно базуватися на відповідній
методологічній
філософських

базі,
і

до

якої

спеціальних

входить

методів,

система

застосування

загальнонаукових,
яких

забезпечує

достовірність отриманих знань, досягнення сформульованих мети і завдань,
що ставить перед собою викладач. Так, діалектичний метод дає змогу
розкрити єдність та суперечливість процесів розвитку національної держави,
міжнародного співтовариства, становлення міжнародного правопорядку, в
умовах яких відбулося становлення та перманентно зростає світове
піратство. Системний аналіз, який базується на принципах єдності логічного
й історичного, дає змогу виявити історичні коріння піратства, дійти
висновків про те, що:
а) сучасне піратство є продовженням традицій морського розбою, який
в сучасних умовах здавався б історичним анахронізмом, якби не був
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обумовлений низкою суттєвих причин економічного та політичного
характеру;
б) його становлення є системним процесом, що супроводжує відповідні
тенденції розпаду державності та неспроможності міжнародної спільноти
держав ефективно протидіяти йому;
в) повсякденна практика піратства значно випереджає концептуальне
осмислення та нормативну регламентацію протидії йому.
Це зумовлює необхідність розширення і поглиблення методологічної
бази дослідження, зокрема використання системно-структурного (держава як
складовий елемент міжнародної спільноти; ММУО як суб‘єкт, що
представляє інтереси його держав-членів; міжнародне право як самостійна
правова система й одночасно як органічна частина національної правової
системи

тощо)

та

функціонального

(дослідження

функцій

права

і

можливостей держави та асоціацій держав в рамках ММУО різного рівня в
процесах боротьби з піратством та створення системи міжнародної протидії
йому)

методів

аналізу

взаємодії

національної

держави

з

ММУО,

формально-юридичний

методи

національного права з міжнародним правом.
Структурно-функціональний

та

дослідження дають змогу визначити ключові об‘єкти, суб‘єкти, елементи та
характеристики міждержавної взаємодії та співробітництва («держава –
держава»; «держава – ООН»; «держава – ММУО»; «ООН – ММУО» і т. д.) у
процесах конституювання та інституціоналізації системи міжнародної
протидії піратству.
Необхідно також довести до студентів, що предмет проблематики
піратства знаходиться на стику міжнародного та національного права, тому
неодмінною умовою в пошуках відповіді на поставлені завдання повинен
стати

порівняльний

(кмпаративний)

метод,

який

дає

можливість

співвідношення системи національної та міжнародної протидії злочинності з
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міжнародною

протидією

піратству,

а

також

сприяє

запозиченню

прогресивного досвіду ММУО, інших держав. До дослідження правового
забезпечення

системи

міжнародної

застосовувати

прогностичний

метод,

протидії

піратству

зокрема

щодо

необхідно

прогнозування

подальших кроків України стосовно реального входження в систему
міжнародної протидії піратству.
Резюмуючи вищевикладене, виходячи з надзвичайної актуальності
проблематики піратства в міжнародному публічному та національному праві,
вважаємо,

що

дана

проблематика

крім

ординарного

викладання

в

навчальному курсі міжнародного публічного права, повинна знайти своє
відображення в рамках спеціальних дисциплін «Міжнародне морське право»,
«Міжнародно-правова протидія

світовому піратству», «Піратство у

структурі незаконних актів проти безпеки судноплавства та протидія йому»
тощо, які б дали можливість студентам більш глибоко та детальніше вивчити
цю проблему, що має високе міжнародно-правове та національно-правове
значення.
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Summary
In the article the methodological going is examined near a study and understanding of
international-law counteraction piracy by students. Specified on the special actuality of
problems of marine piracy for a world association, because of his quantitative and high-quality
growth, that objectively requires the immediate permission within the framework of international
public law with participation all states-members of world association.
The basic methodological going is examined near a capture the students of this issues
through the study of the fundamental fields of international public law: territories are in an
international law, rights for human rights, international marine law with an accent on the study
of organizational and organizational-laws forms of collective collaboration of the states in the
international arena in the decision of major questions of peacekeeping and safety.
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Attention applies on that for opening and understanding of processes of
constitutionalization and institutionalization of the system of international counteraction piracy,
it is necessary foremost to define essence and specific of organizational and normative model of
such counteraction which functions on principles of combination of national and internationallaws norms and mechanisms, ground the necessity of lead through of codification works in the
field of international-laws regulation and adequate determination of piracy with the purpose of
construction of the system of international counteraction to him.
A methodological tool, plugging in itself the system of scientific, philosophical and
special methods application of which is provided by authenticity of the got knowledge, is
examined, achievements formulated purpose and tasks which are put before itself by a teacher.
Vladislav L. Tolstykh*
Dmitry V. Krassikov*
Igor V. Fedorov*
Alexey V. Dolzhikov*

CASE METHOD IN POST-SOVIET LEGAL EDUCATION AND ITS USE IN
TEACHING OF INTERNATIONAL LAW
Анотація. Цей огляд присвячений використанню міжнародних судових рішень при
викладанні міжнародного права в університетах Росії та інших пострадянських країнах.
Ключовим елементом огляду є результати анкетування викладачів. В огляді також
представлені аналіз навчальних посібників і аналіз методологічного значення судових
рішень.
Ключові слова: міжнародне право, міжнародний суд, міжнародні судові рішення,
юридична освіта, університет
Аннотация. Настоящий обзор посвящен использованию международных судебных
решений при преподавании международного права в университетах России и других
постсоветских странах. Ключевым элементом обзора являются результаты
анкетирования преподавателей. В обзоре также представлены анализ учебных пособий и
анализ методологического значения судебных решений.
Ключевые слова: международное право, международный суд, международные
судебные решения, юридическое образование, университет
Abstract. This review is dedicated to the use of international judicial decisions in the
teaching of international law at the universities of Russia and other former Soviet countries. A
key element of the review is the results of survey of teachers. The review also presents an
analysis of textbooks and methodological analysis of international judicial decisions.
Keywords: international law, international court, international judicial decisions, legal
education, university
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INTRODUCTION
Transformation of legal education system in Russia and other former Soviet countries
demand new methods of training and learning which would answer the challenges of transition
labor market. Introduction of competence approach in the new Federal State Educational Standard
of Higher Professional Education (direction 030900 Jurisprudence; qualification (degree)
"Bachelor")92 (hereinafter – new federal standard) causes attention to the issues of practiceoriented teaching methods in legal curriculum. There is a special importance in international law
courses which are characterized by well-known conservatism and dogmatic of approaches at main
law schools in Russia. It demonstrates even a full ignorance of case-law of international tribunals
as the most important means for training of problem-solving skills. So this research paper aims at
analyzing of Case method in teaching to International Law in Russia and post-soviet countries.
It determinates the place of decisions of international tribunal in history of international law
and in its modern context. It also examines the place of international case-law in new federal
standard. Due to very centralize regulation of higher education in Russia such standard could make
the significant impact on implementation of case method in teaching to international law. It
represents an overview of domestic textbooks on international legal process and case-law. It
explores some obstacles to the development of case method in teaching to international law in
Russian legal education.
In Research paper theoretical conclusions are linked to and illustrated by sociological
material, in particular by results and analysis of questionnaire. In the survey have participated 21
universities from Russia and post-soviet countries. The questionnaire was circulated in the fall and
spring of the 2010-2011 academic year to international law instructors (as an exception to the
teacher of international environmental law at MSU) of accredited law schools from Russia (16),
Ukraine, Belarus, Kazakhstan and Kyrgyzstan (2). 50 questionnaires were distributed, and a total
of 24 surveys were completed and returned. Generally, the surveys were sent via e-mail or directly
to the participants of the project. Each law school was represented by different instructors:
assistant and associate professors, professors, heads of departments. Most of high schools are
public, 3 are private one. Most of the universities are the leaders of education: among these there
are leading Moscow universities. Thus, the final results above the national average.
The illustrations to some results of mentioned survey are made by sociologists from Saratov.
It can be useful to mention some difficulties and features of this research.
1) In most general context the case method is a teaching approach that consists in presenting
the students with a case, putting them in the role of a decision maker facing a problem (Hammond
1976).93
In common law tradition case-method is «a system of instruction or study of law focused
upon the analysis of court opinions rather than lectures and textbooks; the predominant method of
teaching in U.S. law schools today».94
In this paper this notion was used in sense of using international courts‘ decisions (cases) in
educational process. So we were studying the place of theses decision in modern law curriculum in
Russia, independently of importance made to it by different persons and institutes.
2) The volume of work was distributed between participants (even if everybody is
participated in final redaction). The work of V.Tolstykh consisted in design of questionnaire form,
filling in questionnaire form, analysis of survey results, analysis of the place of decisions of
international courts in international legal order, coordination of project. During work the following
visits were made: Kazakhstan, Semipalatinsk, May, 2011; Kiev, Ukraine, April-May, 2011;
92 Order of Ministry of education and science of Russian Federation of May 4th, № 464 // Bulletin of normative
instruments of federal executive bodies. 2010. № 26.
93 wikipedia.org
94 West‘s encyclopedia of American law / Jeffrey Lehman, editor, Shirelle Phelps, editor.— 2nd ed. 2005. P.267.
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Russia, Moscow, August, 2011. The work of D. Krasikov consisted in design of questionnaire
form, filling in questionnaire form, analysis of survey results, analysis of new federal standard.
The work of A. Dolzhikov consisted in design of questionnaire form, filling in questionnaire form,
analysis of survey results, analysis of case method and some methodic issues in teaching of
international law. During work the following visit was made: The Library of Congress
(Washington, D.C.), April, 2011. The work of I. Fedorov consisted in design of questionnaire
form, filling in questionnaire form, analysis of survey results, analysis of Russian textbooks.
During work the following visits were made: Russia, Kazan, December, 2010, July, 2011; Russia,
Chelyabinsk, March, 2011; Russia, Moscow, April, 2011.
3) Results of sociological survey can be partially unreliable (even if it can be presented like
self-sufficient result). There are some reasons. In some universities questionnaire forms were filled
by subordinate professors, there is a possibility of some fear to be sanctioned. We did not give any
warranty of confidentiality as to opinions expressed. There is also a possibility of exaggeration of
advantages of university the respondent works in. Sometimes respondents did not have much time
to answer 40 questions in details, so they preferred to give an optimistic picture. In total results of
sociological survey can reflect more positive situation concerning the use of international courts‘
decisions than it is in practice. In some cases a subsequent study of learning materials of
appropriate University showed a mismatch between the results of questionnaires and field test
results.
I. COURTS’ DECISION IN INTERNATIONAL LEGAL ORDER
International judicial decisions are a relatively recent element in the international legal
system. The development of international justice began with the revitalization of international
arbitration in the second half of XIX century. The arbitration of the case, "Alabama" was a first big
step. The next important step was the establishment of the Permanent Court of Arbitration in 1899.
Finally, the Statute of the League of Nations, which was the part of the Treaty of Versailles in
1919, established the Permanent Court of International Justice - the first permanent international
court. The number of international judicial decisions was not great at that time. According to J.B.
Moore in the XIX century, there were 136 completed cases of international arbitration95. In the
XX century the number of International judicial decisions has increased. Notwithstanding to such
tendency it still is early to say that they are ordinary factor in the development of international law.
In his speech at the opening of the second period of presidency (1925-1927) President of the PCIJ
M. Huber, said: "The number of cases brought to court, will always be relatively limited. The
reason for that is the composition of the international community. Therefore, the value of every
decision that we make, has a totally different effect on the authority of our Court than the value of
a decision of the national court"96.
Despite the fact that in recent years a lot of new international courts hade been created, the
focus of the doctrine is still concentrated on the ICJ - the only universal court of general
jurisdiction. Many of the problems, in fact common to all elements of the international justice
system, are disclosed and illustrated with respect to the ICJ. In this regard B. Simma rightly points
out that the ICJ has a special responsibility in connection with the multiplication of international
courts. First of all, this is the only court with general jurisdiction and the principal judicial organ of
the UN. In addition, he represents all the major legal systems (Article 9 of the Statute). Finally, his

95 Tod M.N. International arbitration amongst the Greeks. Oxford university press. London, Edinburgh, Glasgow,
New York, Toronto, Melbourne, Bombay. 1913. P. 181.
96
PCIJ
(Ser.
C)
№
7-1
//
http://www.icjcij.org/pcij/serie_C/C_07_01/C_07_01_03_Avis_10_Echange_populations
_grecques_et_turques_discours_et_documents_lus_devant_la_cour.pdf
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position on legal issues counters the trend of fragmentation caused by the increasing number of
jurisdictions97.
According to the results of Questionnaire most often ICJ decisions are used by respondents,
the second in the ranking - the ECHR, the third - the international criminal courts. Some are
turning to the decisions of the PCA, the ITLOS, CIS Economic Court, and other jurisdictional
authorities. Decisions of national courts are rarely used, mostly Russian, often for illuminating the
theme "relationship between national law and international law", sometimes - human rights law.
Several authors have noted that the use of these decisions was "extremely small".
The main goal of any court, including International one, is the resolution of disputes, the
development of law is an auxiliary or a derivative judicial function. Both functions are usually
performed in parallel, ie a court develop the law by resolving disputes. In the international legal
order, however, these functions are combined differently than in the national legal order. Firstly,
the international court can contribute to the development of law, abandoning the dispute. Secondly,
the international court decision that promotes the development of international law may be
unrealized. Third, the conclusions of the Court that affect the narrow sphere of international law
can promote a broader range of standards. Lauterpacht calls this phenomenon "the heterogeneity of
goals," when "institutions set up for the achievement of definite purposes grow to fulfill tasks not
wholly identical with those which were in the minds of their authors at the time of their
creation"98.
In accordance with § «d» Part 1 of Art. 38 ICJ Statute, decisions of international courts are
applied " as subsidiary means for the determination of rules of law." This provision is a
cornerstone for understanding of international case-law. Any international court interpret written
rules and the establish the content of customary rules. Both of these functions is inherently linked
to the activities of the administration of justice. In the interpretation of written rules, the Court uses
the deductive method, i.e. adapts the abstract rules to the facts of a certain case, when it establishes
a custom it uses the inductive method, i.e. displays knowledge of the general on the basis of the
particular (actions and wills of states). And in either case, the court decision reflects a more clear
understanding of rules than those contained in the treaties. Using metaphor, the judicial decision
should be the channel of a set configuration in which water (standard material) comes from a
source of law (treaty or custom) to the consumer (the specific social relations).
The position of the international court enjoys great prestige among the nations. There are a
few reasons. Firstly, the international court is neutral with respect to the parties to the dispute, so
the view is free from bias. Second, the International Court of Justice consists of recognized experts
in the field of international law. Thirdly, the international court has special procedural means to
ensure an accurate setting of the applicable law. Fourth, the international court does not have its
own political interest in the development or the withering away of certain rules. Fifth, the
institutional status of an international court involves submission of the states to its opinion. Sixth,
international court decisions are usually based on an impeccable legal logic.
Some of the ICJ decisions did not limit the interpretation of the treaty provisions or
ascertaining the existence of already well-known custom, but entered the new design into
international law. These solutions are acutely raising the question of the law-making functions of
the Court. The main directions of the doctrine can be summarized as follows. The first direction is
repelled from the traditionally discrete nature of an international custom. The second direction is
based on the assumption that any court, including an international court, has the potential to
influence the development of the law. The third area starts from the recognition that international
97 Simma B. Universality of International Law from the Perspective of a Practitioner // EJIL. 2009. № 2. P. 286287.
98 Цит. по: Janis Mark W. International Courts for the Twenty-First Century / Edited by Mark W. Janis. Martinus
Nijhoff Publishers. 1992. P. 30.
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law has the property of plasticity. International law consists of abstract rules, which must be
adapted to the circumstances of the case. To do this, they can and should be the object of logical
speculation. This approach causes the greatest sympathy: it allows you to take international law
and international courts as part of the legal traditions of humanity, in addition, it allows you to see
international law in all its diversity.
In Anglo-Saxon countries, the courts adhere to the rules of precedent or rule «stare decisis».
The expression «stare decisis» in Latin means "let the solution set» ("let the decision stand"). Stare
decisis requires coupling of the court by decisions handed down in previous cases. In the RomanGermanic countries, the judicial decision is not important independent source of law, but the set of
judgments can form a jurisprudence constante, ie steady, constant jurisprudence. The Supreme
Court of Louisiana in one of its decisions stated "The chief distinction between stare decisis and
jurisprudence constante is that a single case affords sufficient foundation for stare decisis, while a
series of adjudicated cases, all in accord, form the basis for jurisprudence constante ».99
Jurisprudence constante is a secondary source of law that can not ascend to the level of stare
decisis; it does not oblige the judges, but also serves as their guide.
There are at least three reasons why the rule stare decisis can not enter into international law
in its purest form. Firstly, the political relationship of legal systems is not favorable for the
introduction of the concept: the Roman-Germanic legal tradition is not less powerful than the
Anglo-Saxon, and often - is more clear and predictable - especially for third countries. Historically,
international law appeared in the Roman-Germanic soil, and from the very beginning was based on
Roman legal traditions. Second, the chronologically first, and for a long time the only sources of
international law are treaties and customs (perhaps they remain so to this day). Thirdly, in the
international legal order, judges and the judiciary are far less important than in any national legal
order and, especially, in the order of the common law. The concept of separation of powers does
not apply here.
The ratio of the USSR to international judicial procedures was ambivalent. On the one hand,
a judge of the Soviet Union was constantly present in the ICJ, and the domestic doctrine
recognized the usefulness of the institution and the influence of judicial practice on the
development of international law. On the other hand, the ratio of diplomats and scientists to the
international courts repelled from the thesis of the class and the political nature of international
law. According to a prevailing view most international judges being from capitalist states are
compelled to make decisions in favor of theses states. The practical consequence of this attitude
was non-recognition of the jurisdiction of international courts.
Russia's attitude to international courts are more sympathetic. Russia recognized the
jurisdiction of international courts, including European Court of Human Rights, the CIS Economic
Court and the International Tribunal for the Law of the Sea. International courts consider disputes
with Russia. In the orbit of international justice other states formed as a result of the collapse of the
Soviet Union are involved. International courts receive due attention from domestic doctrine. On
the other hand, there is a manifestation of some distrust to theses courts. Judicial institutions in CIS
have a number of organizational, procedural and other deficiencies. Sometimes relationship to
international courts is overly politicized. International jurisprudence has not yet become a
mandatory element of the educational process. In manuals and textbooks the emphasis is still
placed on norm materials. International judicial decisions, with the exception of ECHR decisions
are not being translated into Russian, so in fact they are not available for most part of the domestic
doctrine.

99 Willis-Knighton Med. Ctr. v. Caddo-Shreveport Sales & Use Tax Comm'n., 903 So. 2d 1071, 2004-C-0473, at
n. 17 // www.lasc.org/opinions/2005/04c0473.opn.pdf
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In their understanding of international law, respondents of Questionnaire differed. For most
international law is a set of three elements: values and principles of international law, a set of
rules, the actual international relations. Some have chosen one of these elements. It is interesting
that almost none of the respondents are not reduced international law to a set of international law
norms. Most of the respondents are dualists. Monism is represented by two men, a mixed theory –
by 7, three do not see themselves as representatives of any theory.
international law - it is:
values
and
principles
international order
System of norms
real international relations
complex of elements

of 31,6 %
15,8 %
10,5 %
42,1 %

What theory of relations between international law and national law do you represent?

Most respondents agreed that judicial decisions in Russian are only available on selected
topics. Some stated that they are mostly available on the topics of the special part, some - on the
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topics of general part. Two indicated that the issue is not relevant, since the decisions are
available in English. One person noted the contribution of the ICRC in the translation of decisions
related to issues of International humanitarian law.
Availability of judicial decisions in Russian language
On selected On
topic
part

general On
part

special

On all topics

9

1

2

3

1

0

0

0

1

1

1

0

In most cases, the main source of information is an official site of international court (nearly
all respondents). Some refer to collections of doctrine and legal bases (systems).
International courts are a fundamental element of international law, to some extent, they are
existing international law. In this regard, the international courts and their decisions should be the
subject of constant attention from scientists and politicians. Otherwise, science would be devoid of
empirical data needed for the construction of major concepts.
II. UNIVERSITIES AND STUFF
University Corporation Russia is characterized by diversity. Depending on various criteria,
the universities are divided on general and specialized, state and private, traditional and modern,
metropolitan and provincial, big and small, etc. All these factors strongly influence the content of
curriculum. Despite the diversity, there are general standards of law teaching and education, which
are usually installed by specialized universities, the principal of which are located in Moscow
(Moscow State Law Academy, Russian Legal Academy of the Ministry of Justice of Russia.
Russian Academy of Justice, Ural State Law Academy, Saratov State Law Academy) and two
metropolitan universities - Moscow State University and St. Petersburg State University. In this
regard, in preparing the report, participants focused on the highest level of legal education, that is,
on top - universities. At the same time the review consider experience of the regional universities,
both public and private, belonging to the ―second level‖ of law education. The experience of
leading universities of the CIS countries is also examined. Small commercial and non-core
institutions of higher education are not affected by this review (with rare exceptions), primarily
due to the low quality of legal education.
In the list of survey there are following universities (21): Moscow State University, Moscow
State Law Academy, Russian Legal Academy of the Ministry of Justice of Russia, Russian Academy
of Justice, Academy of Management "TISBI", Institute of State and Law of Tyumen State
University, Tyumen State University, Novosibirsk State University, Academy of Management under
the President of the Kyrgyz Republic, American University in Central Asia, Belarusian State
University, Kazakh Humanitarian Law University of innovation, Kazan (Volga) Federal
University, Chelyabinsk State University, Ural State Law Academy, Institute of International
Relations of Ukraine National University (Taras Shevchenko), Moscow City Pedagogical
University, Russian State Humanitarian University, Saratov State Law Academy, Nizhni Novgorod
State University, Altai State University.
Each university was represented by a teacher of international law, an exception - MSU. Rank
of teachers is different: assistant and associate professors, professors, heads of departments. 16
schools are from Russia, 5 from CIS countries (Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan (2).
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Most of high schools are public, 3 are private. Thus, the final results are above the national
average.
In most universities there are departments of international law, in some cases teaching is
realizing in the department of constitutional and international law, in others in the general
department of legal disciplines. The existence of Department of International Law in the last ten
years is considered as an indication of the status of the university, its progressiveness. Many
universities have international legal specialization.
Existence of international law department in respondent‟ universities (blue – yes, green - no,
gray – another legal department)

Quantitative composition of the departments and the number of teachers engaged in teaching
of international law are different. In the major universities the number of professors of
international law is more than 10 people, in small - 1-2.

Number of professors engaged in teaching of international law in respondent‟ universities
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One of the problems of post-Soviet legal education consist in the fact that persons who don‘t
have a law diploma often are engaged in the teaching of legal disciplines. In particular, in the
teaching of international law historians and political scientists are often involved. Another problem
- the focus of the older generation of teachers on outdated doctrines and norm-based approach.
Proficiency in foreign languages of law teachers is below that the European average, that
cause difficulties in the teaching of international law.
Almost all the teachers who filled the Questionnaire speak English, many (8) - French, some
- German. The national teachers colleges know Turkic, Ukrainian and other languages. Thus, their
linguistic level as a whole permits the learning of texts of international judicial decisions in the
original.
Proficiency in foreign languages by persons participated in survey (1 – one foreign
language, 2 – two – four, 3 – five and more)

International judicial decisions are typically used in teaching of general international law.
They can also be used in teaching of other disciplines: constitutional law, private international law.
In addition, according to the general education policy Russian universities have to introduce a
number of specific courses. Among them there are courses on international law, sometime a
special course on international justice.
The names of specialized courses in respondent universities often do not match. Obviously,
their name and content in a large extent depend on the preferences and research interests of
concrete professors of concrete department. In some cases, special courses have the same names:
European law, international humanitarian law, international justice, international economic law,
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international criminal law, etc. These courses focus on areas of international law most popular in
practice, provided by textbooks. In most schools a special course dedicated to international justice
is absent. It exists only in 7 universities. The name is not uniform ("International Justice",
"International legal proceedings," "International judicial institution"). In most universities
international courts‟ decisions are used when reading the other courses. Their list is very diverse:
courses on human rights, international justice, international humanitarian law, international
criminal law, etc.
III. NEW FEDERAL STANDARD AND INTERNATIONAL CASE-LAW
New federal standard contains no express requirement concerning the need of using of
international case-law in teaching and studying of International Law. However, this fact is not in
itself a ground for any definitive conclusions on this point: as well there is no appropriate
requirement concerning, for example, international treaties, the Russian Constitution, federal laws,
the Russian Constitutional Court‘s practice and so on; but using of these in the process of teaching
and studying of legal disciplines, without any doubt should be regarded as strictly necessary.
Therefore, to answer the question of whether using of international case-law is an implicit
requirement from the standpoint of new federal standards it is necessary to analyze the relationship
between the role played by international case-law materials as a subject of studying by future
lawyers and the requirements provided by the new federal standard and being mandatory for the
realization of the basic educational programs.
It is noteworthy that answering the question of whether using of international judicial
decisions in the process of teaching of International Law is regarded by teachers themselves as
mandatory requirement, there was only one of the surveyed from Russian universities who replied
that he considers this practice as rather desirable than mandatory. And 17 teachers surveyed
answered in the affirmative.
It may seem that this question is complicated in some way by the differences in the doctrinal
views of the role of international case-law in international legal regulation. However, this problem
arises only at first glance and the mentioned differences do not fundamentally affect the question at
issue, because international case-law can be used in the process of teaching in different capacities
and in any case as a material of a pure law-applying nature, as the basis for the development of
legal reasoning and as a model for drafting of legal documents, etc.
Turning to the history of development of the Russian state standards of higher legal
education of the latest period, we can see that each of its generations included the discipline of
International Law in the range of professional disciplines of a required cycle. And the new federal
standard is not an exception. However, the ―International Law component‖ of standards operating
at different times (including the "new generation" one) is not limited by the mandatory requirement
of studying of International Law as an academic discipline. Primarily this component could be
seen in the content of the "characteristics of bachelors‘ professional activity" and of the
"requirements concerning the results of mastering of basic educational programs for bachelors".
It could not be said that the new federal standard refers to law as a subject for teaching and
studying only in a content aspect (i.e., in terms of "legal norms", "legal institute", "legal system",
etc.); in some cases it also refers to the formal sources of law – "the law" ("legislation"),
"legislative act" ("legal act"), but such references clearly imply a generalized appeal to the existing
forms of law. For example, it appears that under section 5.2. of the new federal standard the
wording of such professional competency as "being able to make decisions and perform legal acts
in strict accordance with the law" (professional competence № 4), uses the term "law" in its
broadest sense, not limited to understanding of it as a form of Russian legal regulations. Otherwise
there would appear some doubts as to whether this competency covers the ability to "make
decisions and perform legal acts in strict compliance" with, for instance, the Presidential Decrees
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or the Decrees of the Government. This approach, although undertaken in a rather eclectic form
may be accepted as a reasonable one and as allowing to avoid theoretical discussions regarding the
range of the sources of Russian law, and it also does not prevent the perception of law in its
development.
In the context of ―International Law component‖ of the new federal standard, in these
circumstances it seems no other way than to ―add in mind" specific indications to each of the
aforementioned generalized references to law forms: as to that the term "law", "legislation", "legal
act" etc. also include international treaties, international customs, other sources of International
Law. This approach is justified by the role played by the international legal norms in the Russian
legal system (sec. 4 of Art. 15 of the Constitution of the Russian Federation 1993).
In general, despite the fact that the reflection of the ―International Law component‖ of the
content of new federal standard is still characterized by some shortcomings, it could be assumed
that this component in a sufficient degree is inherent to the characteristics of the bachelors‘
professional activity. The new federal standard provides such characteristics as: the area of
professional activity, the objects of professional activity, the types of professional activity, the
professional tasks. These characteristics are closely linked with each other and none of them
contains any explicit exception of the international legal dimension. For example, the new federal
standard lists such types of professional activity as a law-making, law-applying, law-enforcement,
expertise&consulting and teaching. Therefore theoretically we can assume that in a case of
preparing of a bachelor to the law-making activity he/she must be ready to International Lawmaking, in a case of law-enforcement activity he/she must be ready, in particular, to prevent,
suppress, detect and investigate of international crimes. Respectively similar conclusions can be
drawn as concerns other types of professional activity (sec. 4.3 of the new federal standard) and
the professional tasks (sec. 4.4 of the new federal standard).
However, it should be recognized that this theoretical assumption is made without taking into
account of relevant ―profile of training‖ and, hence, the issue in question should be considered
separately in international and in domestic context of the potential professional bachelor's activity.
In practice, the profile is determined by the training institution itself, and for the purposes of this
paper all the profiles can be divided into two groups: 1) the profiles with International Law focus
and 2) all others (domestic branch-of-law-oriented, cross-branch, institutional, theoretical, etc.).
Such a separation is necessary due to the fact that using of international case-law in the
teaching/studying process within the mentioned groups of profiles will have a different
significance and a different degree of intensity.
Within a group of profiles with International Law focus the students are specially prepared to
work in international judicial institutions, international organizations, to participate in the foreign
policy of Russia or other states, to represent the interests of individuals in international bodies, to
teach International law etc. In this context the characteristics of the bachelor‘s professional activity
have at the forefront their ―International Law component‖. Thus, the area of professional activity
of the bachelors of this group can be represented as covering primarily the development and
implementation of international legal norms, providing international legitimacy and international
legal order, legal education and training in the field of international legal relations. Accordingly, as
the objects of professional activity in this case primarily would serve public relations in the sphere
of implementation of international legal norms and providing international legitimacy and
international legal order. Similarly, ―International Law component‖ can be put forward in this case
to the forefront also in characterizing of types of professional activity and of the content of
professional tasks.
The need to use the materials of international case-law in the process of teaching/studying
inside of this group of profiles is obvious due to the exceptional role that international courts play
in international relations; the role that at least includes the implementation of international legal
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norms, and providing legitimacy and order at international level. As for the role of international
judicial institutions in the process of International Law-making, it can be said that despite certain
differences in theoretical views concerning law-making powers of international courts, in any case
their legal positions must be taken (and are being taken) into account while developing
International Law. This fact allows us to conclude that the necessity of using of international caselaw materials in the teaching/studying process within the group of profiles with International Law
focus is confirmed by the key parameters of the area of bachelors‘ professional activity and is
entirely consistent with the objects of their professional activity.
Regarding the group of "other" profiles (i.e., with no International Law focus) the need to use
international case-law materials in the teaching/studying process takes a somewhat different
aspect. This aspect involves an appeal to the content of characteristics of bachelors‘ professional
activity in the light of Part 4 of Art. 15 of the Constitution of the Russian Federation 1993, by
which the universally recognized norms and principles of International Law and international
treaties of the Russian Federation are included in its legal system as an integral part, and which
declares the primacy of an international treaty in the event of conflict with the provisions of
national legislation. In the context of this provision quite general wording of the new federal
standard relating to the characteristics of the area, objects and types of bachelors‘ professional
activity in the same general view can be considered as an evidence for the necessity of using
international case-law materials in the teaching/studying process. In order to find same specificity
in response to the issue in question, is it appropriate as an example to refer to the content of certain
professional tasks that a bachelor "should perform according to the type of professional activity"
(sec. 4.4 of the new federal standard).
As a task for such a type of professional activity as law-making the new federal standard
provides the "participation in preparation of legislative acts". By limiting the scope of this task by
the group of profiles with no International Legal focus we can assume that this task refers to the
readiness of graduates to participate in designing of domestic legal regulations mainly. Describing
in general the value that has an appeal to international case-law materials in the domestic lawmaking, two main points could be noted. First, within these activities there should be taken into
account international legal norms that are in force in respect of Russia. The content of these norms
is revealed inter alia in international case-law. Mostly it is about the need to avoid the adoption of
legislative acts that contradict international obligations of the Russian Federation. Thus, the
practice of the Russian Constitutional Court indicates that in assessing the compliance of laws and
regulations with Constitution it takes into account international legal practice among other
instruments. Secondly, the issue becomes especially important in case of construing of domestic
laws and regulations pursuant to Russia's international obligations or in the case of changing of
existing domestic legislation subject to such obligations. In this case, the interpretation of the
relevant norms of International Law by international courts should without no doubt be taken into
consideration within the legislative activities. This fact is fully confirmed by the practice of lawmaking and demonstrates the need for recourse to international case-law materials in the
preparation of bachelors for this type of activity.
As regards the law-applying activity the new federal standard formulates the following tasks:
"justifying and taking decisions within official duties, and performing actions related to the
implementation of legal norms; drafting legal documents". Considering these tasks, it is necessary
to take into account that in practice the burden of enforcement of international obligations of a
state lies on its organs and officials. It means that, in particular, to avoid international
responsibility of the Russian Federation its officials and authorities must be guided by international
legal norms as well as by domestic law while ―justifying and taking decisions" and "performing
actions". It is important in this context that international case-law is an official source of
interpretation of international legal norms and appealing to relevant materials often provide the
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only opportunity to clarify their content. These findings can be fully considered true in relation to
the tasks provided by the new federal standard for law-enforcement activity (providing legitimacy
and legal order; ensuring of personal, public and state safety; protection of public order, etc.). Each
of these tasks also requires taking international case-law into consideration in appropriate cases,
primarily in the field of human rights and freedoms in the sphere of law enforcement. This issue is
of a particularly importance in the context of the provisions of the Resolution of the Plenum of the
Supreme Court of the Russian Federation of October 10, 2003, № 5 "On application by the courts
of general jurisdiction of the generally recognized principles and norms of international law and
international treaties of the Russian Federation", which stated among other things that while
applying the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950
the courts should take into account the practice of the European Court of Human Rights in order to
avoid any violation of the Convention (para. 10).
The findings made in this regard as noted above are explained by the place of international
legal norms in the Russian legal system and by the role of international judicial practice in their
application, interpretation and construing. For these reasons similar findings concerning the need
to resort to international case-law in the educational process could be applied to other types of
professional activity of lawyers, and, respectively, to the requirements of the new federal standard
imposed on the results of mastering of educational programs for bachelors (Part V of the new
federal standard); on the realization of terms of basic educational programs for bachelors (Part 7 of
the new federal standard); on assessing the quality of mastering these programs (Part VIII of the
new federal standard).
A source of compelling arguments in favor of resorting to the materials of international caselaw in the educational process regardless of the profile can be found in requirements provided by
the new federal standard for the content aspect of knowledge and skills that a bachelor is required
to obtain. International Law along with other 19th disciplines is included in the basic (mandatory)
part of the professional structure of the educational program for bachelors. Knowledge that the
student should possess as a result of studying the basic parts of the cycle (as concerns only
International Law) include: the basic provisions of International Law science, nature and content
of its basic concepts, categories, institutions and legal status of the subjects of international
relations. What is clear is that this body of knowledge cannot be obtained without recourse to
international case-law or its doctrinal generalizations.
The approach of the new federal standard to formulating the skills that a bachelor should
obtain comes down to that the appropriate complexes are separated from the body of knowledge
that includes a description of the minimum list of necessary disciplines. Theoretically, this
approach involves the applicability of each of the skills to the full range of knowledge, including
knowledge in International law. In the context of the described above in the present paper it is
quite necessary to refer to the materials of international case-law in the process of formation of any
of the skills at issue. At the same time there could be identified the most illustrative examples of
skills in this regard, such as: the ability to analyze, interpret and correctly apply legal rules, the
ability to properly prepare legal documents, the ability to analyze law-applying and lawenforcement practice, the ability to solve legal problems and conflicts; the ability to take necessary
measures to protect human rights and rights of citizens, etc. The formation of these skills in
relation to knowledge in the field of International Law requires access to international case-law in
the first place.
This conclusion is fully confirmed by the position of the surveyed teachers of International
Law most of which consider using of international judicial practice in the process of
teaching/learning as mandatory.
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Do you think that using of international judicial practice is necessary
for teaching International Law?

1

1

Yes

No answer

17

Rather
desireble
than
necessary

And in this connection it is significant that in most surveyed teachers‟ opinion dealing with
international judicial practice is necessary for the formation of both knowledge and abilities/skills
of future lawyers.
W hat educational goals can be achieved by using of international judicial practice in the teaching of International Law?

17
16
15
14
13

Knowledge and understanding
of international law

Ability to analyze and apply
rules of international law

Ability to compile and evaluate
international law

Also we can recognize that the question at issue acquires particular relevance in the light of
new requirements for the practical focus of contemporary legal education. By setting requirements
for the implementation of competence-based approach, the new federal standard indicates the need
for widespread use in the teaching/studying process of active and interactive forms of training
(computer simulation, business and role-play games, analysis of specific situations ...)" (sec. 7.3 of
the new federal standard), while the proportion of such studies must be at least 20% of classroom
time. At the same time practical classes for a number of disciplines, including International Law,
must be at least 70% of the classroom. These requirements indicate an increased need for recourse
to legal practice materials (including case-law) in the formation of new approaches to learning.
Thus, the requirement concerning the existence of a university courtroom as a part of logistics
support to implement basic education programs for a bachelor degree directly points to the need
for simulation trials during training.
The conclusions made in the context of the reference to the provisions of the FSES HPE for
bachelor degree can be considered valid as regards to the FSES HPE of the Master level but with
much more expressed dependence on the orientation of the profile corresponding to the program.
According to the results of the survey the answers to questions related to the inclusion into
the curriculum of requirements for recourse to international legal practice materials, being
affirmative in major cases, demonstrate a high degree of perception of FSES HPE standards.
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Whether the use of international judicial practice is provided by
curricula in International Law developed in your school?

3

Yes

No
3

13

Planned to
include in
the near
future

Decisions of w hat international tribunals are referenced in the curriculum of your
institution?

12
10
8
6
4
2
0

ICJ

ECHR

Courts of International
arbitration
criminal
courts

PCIJ

CIS
Economic
Court

ITLOS

ECJ

Besides the vast majority answered in affirmative the following questions: Whether your
university training programs recommend using international judicial decisions when writing term
papers and research papers? Do your students use international judicial decisions when writing
term papers and research papers?
But it is indicative that most of the surveyed still think that situation with the practice of
using these materials in the learning process needs improvement.
Do you think that situation with the use of international
judicial practice in the teaching of International Law in
Russian higher educational institutions need to be
improved?

3
Yes

Difficult to
answer
15
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IV. DOMESTIC TEXTBOOKS
This material will provide an overview of the Russian recent educational publications for the
course "International Law", "Public International Law" which seen the light in 2008 – 2011. The
purpose of generalization – assessment of the submission of international process (international
procedural law) issues in educational publications, as well as the use of international and national
case-law in teaching. In our opinion, these two problems are linked – study of questions of
procedure assumes that the researcher pays close attention to the results of the international
procedural activities, although, of course, there is no absolute dependence. It should be noted that
no less attention to the jurisprudence of the authors defined an approach to assessing the sources of
international law, bearing in mind the mixed assessment of the provisions of Article 38 of the
Statute of the International Court of Justice. As regards the practice of national courts, it is often
linked to the analysis of the questions of international and national law interaction and to a lesser
extent, although there are opposite examples as a separate issue, for example, Chapter 9,
"International law in the courts, prosecutors, law enforcement executive branch of the Russian
Federation, "the textbook International Law, edited by G. V. Ignatenko, O. I. Tiunov100.
One of the problems in conducting our analysis – the choice of textbooks. At present there
are 19 textbooks of various authors on sale101 and this number does not include lectures, short
courses and so-called "answers to the questions" and cribs102:
1. Biryukov P. N. International law. Textbook. 5th edition. M.: Yurait, 2011. 793 P.
2. Vasilyeva L. A., Bakinovskaya O. A. Public International Law. M.: TetraSistems, 2010.
576 P.
3. Vittstum V. Graf and other International law. M.: Infotropik Media, 2011. 992 P.
4. Kalamkaryan R.A., Migachev Yu. I. International law. M.: Eksmo, 2010. 464 P.
5. Lukashuk I. I. International law. General part. M.: Wolters Kluwer, 2010. 415 S.; Special
part. M.: Wolters Kluwer, 2010. 519 P.
6. International law. / Ed. A. N. Vylegzhanin. – M.: Yurait, 2011. 1003 P.
7. International law. / Ed. A. Ya. Kapustin. – M.: Gardariki, 2008. 624 P.
8. International law. 3rd Edition / Ed. V. I. Kuznetsov, B. R. Tuzmukhamedov – M.: Norma,
2010. 720 P.
9. International law. The special part. Textbook for universities. / Ed. R. M.: Valeev. – M.:
Statut, 2010. 624 P.
10. International law. Textbook. 2nd edition. / Ed. K. Hasanov, D. Shalyagina – M.: UnityDana, 2011. 479 P.
11. International law. Textbook. 4th ed. / Pod. Ed. A. A. Kovalev, P. V. Chernichenko – M.:
Omega-A, 2011. 831 P.
12. International law. Textbook. 5th Edition / Ed. G. V. Ignatenko, O. I. Tiunov – M.:
Norma, 2010/2011. 784 P.
13. International law: textbook for universities / Ed. G. M. Melkov. – M.: RIOR, 2009/2011.
720 P.
14. Public international law. General part. Textbook. / Ed. Yu. P. Brovka, Yu. A. Lepeshkov,
L. V. Pavlova – Minsk: Amalfeya, 2011. 496 P.
15. Public international law. Textbook. 5th edition. / Ed. K. A. Bekyashev – M.: Prospekt,
2009/2011. 1008 P.
100 International law. Textbook. 5th Edition / Ed. G.V. Ignatenko, O.I. Tiunov - Moscow: Norma, 2010/2011.
101 Reviewed on-line sections of the largest bookstores in Moscow - "Biblioglobus» - http://www.bgshop.ru/,
Trading House of the book "Moscow» - http://www.moscowbooks.ru/, as well as "book "section of Russia's largest
on-line shop www.ozon.ru
102 Given the last, as well as educational publications that were released earlier then 2008, the list will reach 30
units
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16. Tolstykh V. L. International law. M.: Wolters Kluwer, 2010. 1056 P.
17. Truntsevsky Yu. V., Petrosnya O. Sh. Makovik R. P. and other International law. M.:
Unity-Dana, 2010. 455 P.
18. Fedoscheva N. N. International law: a tutorial. M.: Publishing House "Forum", 2010. 368
P.
19. Shumilov V. M. International law: a tutorial. M.: Velby TC, 2007/2010. 486 P.
Each of these books has a special section, which deals with international judicial bodies – in
many cases the title of the section uses the term "peaceful means of settling international disputes"
or close to it, "peaceful settlement of international disputes", "settlement of international disputes."
These sections provide a general description of the principle of peaceful settlement of disputes,
resolution mechanisms, focusing on individual jurisdictions, primarily the UN International Court
of Justice. However, the description of the specialized courts are generally available in the
sections, which deal with various branches of international law – the European Court of Human
Rights in the chapters on the International Protection of Human Rights, the International Tribunal
for the Law of the Sea – in international maritime law, the International Criminal Court and
international criminal tribunals – in international criminal law. The descriptions of courts
themselves are pretty standard – the regulatory framework, organization, powers, proceedings,
rarely practice assessment (more on that later).
We can highlight seven educational publications, that are notable for the construction and
quality of presentation of the international courts and international procedural law:
1. International law. 3rd Edition / Ed. V. I. Kuznetsov, B. R. Tuzmukhamedov – M.: Norma,
2010.
2. International law. Textbook. 5th Edition / Ed. G.V. Ignatenko, O. I. Tiunov – M.: Norma,
2010/2011.
3. International Law: textbook for universities / Ed. G.M. Melkov – M.: RIOR, 2009/2011.
4. Public international law. Textbook. 5th edition. / Ed. K. A. Bekyashev – M.: Prospekt,
2011.
5. Tolstykh V. L. International law. M.: Wolters Kluwer, 2010.
6. Fedoscheva N. N. International law: a tutorial. M.: Publishing House "Forum", 2010.
7. Shumilov V. M. International law: a tutorial. M.: Velby TC, 2007/2010.103
In the author's tutorial by V. L. Tolstykh, all international courts sufficiently addressed in
detail in Chapter 14, "International Dispute Resolution". The textbook, edited by V. I. Kuznetsov,
B. R. Tuzmuhamedov in addition to the traditional chapter "Peaceful settlement of international
disputes" (Chapter 11) has a chapter devoted to the UN International Court of Justice (chapter 12),
written by a former judge of the International Court of Justice V.S. Vereshchetin. Five other
publications mentioned above have sections devoted to the international legal process, even though
construction material and its content is different in each of them (except, perhaps, N. N.
Fedoscheva who "follows" K. A. Bekyashev).
The broadest approach to the international legal process is presented in the textbook of V. M.
Shumilov104. Talking about the system of international law, he includes in it the international
procedural law, whose component parts are 1. Customary international law (international lawmaking process), 2. Law of treaties (international law-making process), 3. International
enforcement process, 4. The right of peaceful settlement of international disputes 5. Procedures for
the application of sanctions (enforcement proceedings), 6. International conflict of laws.105
Describing the international procedural law, he offers to take it as part of the international
103 The choice of these publications is entirely objective – only the amount and quality of the material in
comparison with the ―standard‖ approach that is expressed in most textbooks were taken into account.
104 Shumilov V.M. International Law: Textbook. M.: Velby TC, 2007/2010.
105 Ibid p. 153.
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law, i.e., a group of procedural institutions, sub-sectors and industries.
It may be noted that, despite the wide perception of international procedural law, Shumilov
shifts emphasis to enforcement, speaking about norms, principles and sources of international
procedural law: "The international procedural law (IPL) includes the international legal principles
and rules governing the implementation of substantive norms of international law. The norms of
international procedural law serve for: a) enforcement of norms of international law by states and
international organizations, b) international justice and arbitration proceedings, c) the procedure
for applying sanctions. The main sources of IPL are international treaties, customs, and acts of
domestic law of international organizations (the rules of procedure of international courts /
tribunals), regulations, decisions of international courts / tribunals. The special principles of IPL
can, in particular, include: procedural equality of parties, competitiveness, transparency of judicial
proceedings, elections and judicial independence."106
A similar assessment of international procedural law appears in International Law, edited by
G.M. Melkov107. Author of Chapter 21 "International Procedural Law" V. P. Panov108 says
"despite the theoretical disputes, international procedural law is successfully operating as an
independent branch of international law and constitutes a system of principles and rules governing
the subjects of international law on the creation and implementation of substantive international
law. It is part of the overall implementation of the law. International procedural law has several
features: a) includes not only law-realization, but law-creating function by establishing specific
rules and steps of the subjects of international law, from creation to implementation of the treaty
substantive norms and their dying, and b) if the creation or implementation of substantive norms
due process rules are violated, depending on the specific gravity of the offense the sanctions are
applied in the form of voidability of created rules or results of their misuse (invalid), c) a high
degree of optionality of its norms, which determine only the general features of the procedural
action. Therefore, the procedural rules are contained in almost every international agreement ...
In this sphere the subject of legal regulation includes relations arising in the first place, with
the standard-setting (stages and rules of agreement of states‘ wills on contents of the rules of
conduct and their recognition as rules of international law), and secondly, with the founding of the
activities of international organizations to establish and the emergence of international mechanisms
for their activities in a given area of international cooperation, and thirdly, on the enforcement
process, which is dominant in its scope and covers a different relationship for the implementation
of substantive law, and fourthly, to control the activity of the subjects of monitoring and
verification enforcement of legal regulations by using procedural means, and fifth, with the
responsibility of legal entities and natural persons in international law (rules of investigation, court
proceedings in arbitration and other international bodies, the appointment and the application of
sanctions).
Procedural production implements virtually in all sectors of international law and is covered
by such institutions of international procedural law, as rules of procedure of international
organizations, international criminal procedure, rules of procedure for the peaceful settlement of
international disputes, the stage of signing international treaties, sanctions and international
organizations, etc."109
Particular understanding of international procedural law proposed in the book International

106 Ibid P. 397.
107 International Law: a textbook for universities / Ed. G. M. Melkov. - Moscow: RIOR, 2009 P. 652 - 657.
108 He has also written a similar on the content chapter XXIII «International Procedural Law" in International
Public Law. Textbook. 2e edition, revised. and add. / Ed. K.A. Bekyashev. - M.: PBOYUL Grachev, SM, 2001 P. 597611.
109 International Law: A Textbook for Universities / Ed. G. M. Melkov. P. 652 - 653.

176

ПРАВОВІ СИСТЕМИ
Науковий електронний журнал

2 · 2013

Public Law.110 Its managing editor, K.A. Bekyashev – author of 25 chapter "International
Procedural Law", defines the international procedural law as "a set of principles and norms
governing the exercise of the rights and duties of subjects of public international law"111 In fact,
the legal process is reduced to implementation or even law enforcement – "International
procedural rules governing law enforcement activity of subjects of public international law, i.e.,
the practical realization of their legally-power for this purpose. At the same time these laws
regulated the same kind of activities of the international judicial bodies ... International process
cannot be reduced to the activities of judicial and arbitral bodies to examine specific cases. In this
understanding the process is reduced only to law enforcement. In public international law the
functions of international process come to the implementation of the dispositions and sanctions of
substantive law norms. Thus, there are two directions of the functions of the international process:
the judicial jurisdiction and management role in enforcing international law through various means
(through international and national mechanisms, etc.) ...
Principles of international procedural law are all fundamental principles of public
international law. The special principles include: the election of judges, their independence and
subordination only to international law, public hearings, adversary, procedural equality of parties,
etc.
International procedural law consists of two components: a) a set of rules governing the
activities of international jurisdictional bodies to protect the rights and interests of subjects of
international law, and b) a set of rules governing the interaction of international and national
agencies that enforce substantive norms of international law."112
In the tutorial of N. N. Fedoscheva "International law"113. International procedural law is
considered in a separate chapter and is defined as "a set of rules of international law governing the
activities of subjects of international law on the creation and implementation of substantive
rules."114 The author characterizes the international procedural law as the branch points of its
features: "1. it includes not only law-implementation, but law-creating function ... 2. if while
creating or implementing of substantive rules the procedural rules are violated depending on the
specific gravity of the offense the sanctions in the form of voidability of created rules or the results
of their misuse are applied... 3. has a high degree of optionality of its rules, which define common
features only procedural activity"115 Then N.N. Fedoscheva, apparently, accepting the structure of
presentation of K.A. Bekyashev, writes about the principles of international procedural law and
international typology of procedural rules (9 species). Chapter ends with a very controversial
analysis of the rules and procedures of international organizations – the author notes that "the rules
of procedure have all the features of international law" and 2 paragraphes latter "the rules are not
sources of international law, does not have the necessary attributes of its provisions."116
Giving a brief evaluation of the proposed definitions and characteristics of international
procedural law and international process may be noted that, unfortunately, the authors do not go
further than implementation (in most cases, law enforcement), with the original intention to
perceive the process as a universal phenomenon. What's worse, many elements of process
characteristics are mixed or deformed, being endowed with improper titles or features, for example
(V.P. Panov), "Procedural production takes place in virtually all sectors of international law and is
110 Public International Law: Textbook. / Ed. K. A. Bekyashev - 5e ed. Rev. and add. – M.: Velby TC,
2009/2011.
111 Ibid P. 943.
112 Ibid P. 943-944.
113 Fedoscheva N.N. International law: a tutorial. Moscow: Publishing House "Forum", 2010. P. 267-276.
114 Ibid, p. 267.
115 Ibid P. 268.
116 Ibid P. 272-273.
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covered by such institutions of international procedural law, as international criminal procedure ...
the imposition of sanctions by international organizations " – is absolutely ridiculous confusion of
the object of legal regulation and the law itself; ( V.M. Shumilov), "The rules of international
procedural law served: a) the enforcement of norms of IL by states and international organizations,
b) international justice and arbitration proceedings c) the procedure for applying sanctions" – law
enforcement as a general category covers arbitration and justice sanctions, to the same procedural
rules as may serve the order; (K.A. Bekyashev) "two directions of the functions of the international
process: the judicial jurisdiction and management role in enforcing international law through
various means (through international and national mechanisms, etc.)" – court jurisdiction – is not
that an international mechanism for implementation of the norms of international law; (N.N.
Fedoscheva) "international procedural law includes ... law-implementation ... and law-creating
function" – probably the norms of international procedural law fixed the order of creation and
implementation of the law any way, not just the substantive, as noted in the definition, if the
procedure would have the "high degree of optionality" then it would be difficult enough talk about
the invalidity established in accordance with the requirements of their substantive or outcome,
especially because the author identifies the mandatory and discretionary procedural rules –
classification of "the degree of legal force."
Many of these "blunders", perhaps could have been avoided by using a system of categories
describing the diversity of the subjects of international law activity, which flows in certain
procedural framework.
An attempt to more or less harmonious construction of the theory of international legal
process is implemented in the textbook "International law" edited by G.V. Ignatenko and O.I.
Tiunov. Chapter 25 proposed characteristics of international procedural law as a complex entity
that consists of separate procedural branches and blocks of procedural norms in substantive
branches117. International legal process is defined as a complex system of "organically related
legal orders (forms) of which
- Expressed in the transactions with the law, in connection with the creation, implementation
of the substantive norms of international law, the resolution of various legal matters;
- Implemented by the states and other subjects of international law in favor of the subjects of
international law concerned;
- Regulated by international legal procedural norms;
- Provides appropriate means of legal technique;
- The results of which are fixed in the relevant legal instruments (contracts, judgments,
decisions)"118 Also some categories of legal process are considered – production and stage. Latter
the attention is focused on presenting the characteristics of the international law enforcement
process – the analysis of law enforcement based on the classification by subject basis. Four types
of international justice are proposed: interstate, criminal, civil and humanitarian. With regard to the
procedural peculiarities of the courts and quasi-judicial entities in the four alleged enforcement
processes considered stage and production.
Describing the use of judicial practice in educational publications, building designated at the
beginning theses, it should be noted that the decisions of international courts are used in the
sections on
1. sources of international law (Part 3, "Supporting the sources of international law" in
paragraph 2 of Chapter 1 of the textbook, ed. Bekyashev K.A.119)
2. principles of international law (Sections 40-43, Chapter 2, "The theory of international

117 International law. Textbook. 5th Edition / Ed. G.V. Ignatenko, O.I. Tiunov. P. 703.
118 Ibid P. 704.
119 Public International Law: Textbook. / Ed. K. A. Bekyashev - 5e ed. Rev. and add. P. 30-31.
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law" textbook by V.M. Shumilov120)
3. means of settling of international legal disputes (paragraph 3, "Resolution of disputes in
international bodies and organizations," Chapter 5 of the textbook, ed. Melkov G.M.121)
4. ratio of international and national law (Section 4, "The role of national law in international
law and order," Chapter 7 of the textbook by V.L. Tolstykh122)
5. international legal protection of human rights (Chapter 15, "International Humanitarian
Law" textbook, ed. G.V. Ignatenko, O.I. Tiunov123)
6. international criminal law (Section 4, "International Crimes" Chapter 17 of the textbook by
V.L. Tolstykh)
7. territory, including the maritime area (paragraph 16 of "The International Tribunal for the
Law of the Sea" chapter 17 of the textbook, ed. V.I. Kuznetsov, B.R. Tuzmuhamedov124)
8. economic cooperation of states (Section 137 of Chapter 6 "International law in the
international economic system" textbook by V.M. Shumilov125).
These is also the case with programs and teaching – according to the survey results the
lecturers use several “key decisions” on the topics mentioned above and only three lecturers use a
number of decisions on all topics throughout the course.
Sampling and analysis of judicial practice are hampered primarily by the fact that the authors
did not generalized such use – only in a textbook by V.L. Tolstykh is the so-called "index cases",
which contains the short title of the case, the name of the court, the date of making and an
indication of the cases use in different sections of the textbook (chapter numbers and paragraphs).
Another feature of textbooks is the lack, as a rule126, of references to places of publication of
court decisions, although in most cases this is due to non-use of such technical means to all
regulatory materials which are mentioned in the textbook. Only in two textbooks the students are
focused on the place of publication of international instruments and sources of official information
about the placement of the courts and their practice – textbook by V.L. Tolstykh (comments to the
index of cases) and a textbook, ed. G.V. Ignatenko, O.I. Tiunov (the preface and the
bibliography127). We should also note the lack of a unified approach to the titles of cases and their
translation – for example, decisions of the ICJ can be found with the titles in the tradition of the
Court itself, "LaGrand Case" (Germany v. U.S.), but more often simply a retelling of meaningful
aspects of the dispute, indicating the States "in a dispute between ... "128
This unsettled practice is also widespread within teaching programs: most of the respondents
said that web-sites and foreign textbooks are recommended to be used for finding information on
the decisions of international courts. Some reported Russian textbooks and legal databases.
And here we come, perhaps, to a more important aspect of judicial practice – what parts of
decisions and how are used? In our opinion, there are two main options for use. The first can be
called illustrative – provides a brief description of the dispute and the conclusion arrived at by the
120 Shumilov V.M. International law: a tutorial. P. 80-84.
121 International law: a textbook for universities / Ed. G.M. Melkov. P. 164-167.
122 Electronic version of V.L. Tolstykh textbook was used in preparing this material so here and below we
indicate only the names of sections of this tutorial, but do not specify the page.
123 International law. Textbook. 5th Edition / Ed. G.V. Ignatenko, O.I. Tiunov P. 431.
124 International law. 3rd Edition / Ed. V.I. Kuznetsov, B.R. Tuzmukhamedov P. 494-495.
125 Shumilov V.M. International law: a tutorial. P. 260-261.
126 For example in the textbook by V.M. Shumilov in the section on principles of international law, there are
indications of ICJ Reports, PCIJ Ser. B (p. 80, 83, etc.) But this is not a general rule for the entire textbook. Similarly,
in the textbook, ed. V.I. Kuznetsov, B.R. Tuzmukhamedov a section on territorial disputes has indications for the ICJ
Reports, but, for example, in Chapter 12, "The International Court of Justice," there are no such references.
127 International law. Textbook. 5th Edition / Ed. G.V. Ignatenko, O.I. Tiunov P. 21 and P. 765, respectively.
128 See, for example, International Law. Textbook. 5th Edition / Ed. G.V. Ignatenko, O.I. Tiunov P. 429,
International Law. 3rd Edition / Ed. V.I. Kuznetsov, B.R. Tuzmukhamedov P. 350 - 351.
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court. This option in fact – just an example of the practice of judicial authority gives an idea of
what the court is doing. Most significant in this respect are the books edited by G.V. Ignatenko,
O.I. Tiunov and edited by V.I. Kuznetsov, B.R. Tuzmuhamedov
"Of considerable interest are matters affecting the obligations of States under the Vienna
Convention on Consular Relations of 1963 These proceedings on allegations of Paraguay (1998),
Germany (1999-2001.), Mexico (2002-2004.) Concerned violations of the Convention by the
United States of America. The latter two cases – Germany against the United States and Mexico
against the United States – were adopted by the Court ruling of June 27, 2001 and March 31,
2004, respectively. In both cases, the violations noted by the U.S. government requirements of the
Convention (Article 36) with respect to consular notification. This refers to the position that the
arrest or imprisonment of a citizen of a foreign state competent authorities of the receiving State
shall promptly notify the consulate of the relevant (representative) state, as well as on providing
legal representation for detainees (prisoners) of citizens, their contacts with the state of
citizenship."129
"In some cases of armed conflict, the Court's decision eliminated the root cause of conflict –
the territorial dispute between the warring states – and thus contributed to the normalization of
relations between them. So, in 1986, in the case concerning the border dispute between Burkina
Faso and Mali, the two sides fully recognized the boundary line established by the decision of the
Court. In 1992, the Court decided the border dispute between El Salvador and Honduras, in 1994
– a dispute between Libya and Chad, who had repeatedly led to armed clashes. In 1999, the Court
ruled that ownership of the island, which claimed to Botswana and Namibia. In 2001 he was
settled a long-term dispute between Qatar and Bahrain, the sovereignty of a group of islands and
the delimitation of maritime spaces."130
Second – informative. Portions of the legal assessment by the court in a dispute are used to
explain the institutions of international law, and their features. The plot of judgment is not so
important the attention is focused on the legal position of the court or a judge and arguments
provided by the court / judge.
"In accordance with the principle of non-use or threat of force, each State shall refrain in
their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or
political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the objectives of the
UN. A war of aggression constitutes a crime against peace, for which there is responsibility under
international law.
This principle prohibits not only aggression but also any other use of force.
In the case concerning military activities in Nicaragua on June 27, 1986 ICJ stated: "... We
must distinguish between the most serious forms of force (those who are armed attack) and other
less serious forms" (par. 191). The court also referred to a rule of customary law, which stipulates
that "self-defense justifies only measures which are proportional to the armed attack and
necessary to respond to it" (par. 176)."131
"In cases where the rights in dispute and the facts justified the actions that took place in the
distant past, the court used the doctrine of intertemporal law, under which such disputes should be
settled rules of law that existed at the time of the relationship. The criterion of limitations is not
determinative. Thus, the Permanent Court of International Justice in its decision on the status of
East Greenland from April 5, 1933, said: "The claim to sovereignty, which is not based on any
particular act of ... but only on long-term exercise of power presupposes the existence of two
elements, the existence of each of which must be proved: the intention and the will to act as a

129 International law. Textbook. 5th Edition / Ed. G.V. Ignatenko, O.I. Tiunov P. 429.
130 International law. 3rd Edition / Ed. V.I. Kuznetsov, B.R. Tuzmukhamedov P. 350.
131 Textbook by V.L. Tolstykh par.3 ch.5
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sovereign and some actual exercise or display of such power"132
The latter option is much rarer and often a way of explaining the legal phenomenon is used
only in fragments, is not "cutting" for academic publication. The only exception to date – a
textbook by V.L. Tolstykh.
This textbook practice correlates with use of different forms of judicial decisions within the
framework of international law teaching – the majority of respondents offer to students a summary
of judicial decisions, made mostly on their own. Some mention these decisions in the lectures.
Some criticize these decisions, that is, perceive it as an object for analysis (including three foreign
lecturers).

Forms of judicial decisions presentation
Nuances and aspects of cases

Core parts of cases

Summary of cases

10%

32%
58%

Experience in using the practice of national courts in educational publications is also very
diverse. Most often, the national judicial practice appears in the sections on the application of
international law in domestic legal system, in this case, the jurisprudence is illustrative only, and is
used by the authors as an example of state bodies use of international law – Section 5,
"International law in the legal system RF "Chapter 7 textbook by V.L. Tolstykh.
You can see that fairly common is the inclusion into relevant sections of the paragraph on the
application of international law by national courts – Section 3 "International law in national
courts," Chapter 7 of the textbook, ed. V.I. Kuznetsov, B.R. Tuzmuhamedov133, paragraph 6,
"The application of public international law by national courts," the head of a textbook, ed. K.A.
Bekyashev134. Incidentally, in these textbooks is not only the practice of the Russian courts, but
also of foreign countries – the United States and Germany.
The only publication where the application of international law is a special section, is the
textbook edited by G.V. Ignatenko, O.I. Tiunov – Chapter 9, "International law in the courts,
prosecutors, law enforcement authorities"135
In two textbooks by Shumilov V.M. and V.L. Tolstykh practice of national courts, mostly
foreign – USA, France – viewed in relation to the problems of jurisdiction, extraterritorial
application of national law – par. 91, 94 Ch. 3, "The interaction of international and domestic
132 International law. 3rd Edition / Ed. V.I. Kuznetsov, B.R. Tuzmukhamedov P. 489.
133 International law. 3rd Edition / Ed. V.I. Kuznetsov, B.R. Tuzmukhamedov P. 212.
134 Public International Law: Textbook. / Ed. K. A. Bekyashev - 5e ed. Rev. and add. P. 56.
135 International law. Textbook. 5th Edition / Ed. G.V. Ignatenko, O.I. Tiunov P. 225-292.
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law"136, Ch. 10, "Jurisdiction in international law" textbook V.L. Tolstykh. In the work of V.L.
Tolstykh the practice of national courts can be found in other sections – particularly in Chapter 17,
"International criminal law."
As a rule, the decisions of the highest judicial organ are presented – for the Russian
Federation – The Supreme Court, Supreme Arbitration Court (mostly the orders of plenums and
presidiums and rarely solution of boards), the Constitutional Court, for the United States –
Supreme Court, it is much more rare – examples from the areal courts – regional, national and
district – there are some in textbooks ed. K.A. Bekyashev137 and ed. G.V. Ignatenko, O.I.
Tiunov138.
In most cases, the judicial decisions of the courts of the Russian Federation provides the full
name and the date of making and numbers, except, perhaps, the Constitutional Court, which often
indicates only the date of the – a textbook ed. V.I. Kuznetsov, B.R. Tuzmuhamedov139, textbook,
ed. G.V. Ignatenko, O.I. Tiunov140. As is the case with the decisions of international courts, the
sources of official publication of decisions of national courts are not specified, an exception – see
paragraph 6 of Chapter 1 textbook, ed. K.A. Bekyashev141, though for this tutorial, this approach
is not cutting for all sections. Most surprising in this sense, the textbook by V.M. Shumilov, where
very detailed examples of U.S. case law on State immunity142, but there is no indication of the
place of publication of the "precedent decisions" or their reviews, on the basis of which the
textbook material is prepared.
In the majority of educational publications – a summary of the plot and the part of the
solution, which is devoted to the application of international law when it comes to ruling of the
plenum – a review of the recommendations formulated by the highest court. Excerpts are provided
only to emphasize the features of the application of international agreements. The textbooks ed.
G.V. Ignatenko, O.I. Tiunov and ed. V.I. Kuznetsov, B.R. Tuzmuhamedov provides detailed
characterization of international law implementation in the courts (although in the first case, more
volume), the main areas of such application, categories of cases, the specific application are
highlighted.
"In practice, the Supreme Court also found examples of original estimates of the absence of
an international treaty in relation to the legislation. Judge District Court of Ryazan region has
refused to accept a citizen of Germany claim for compensation for harm caused to him, saying that
the Russian Federation has no agreement with West Germany for legal assistance. Judicial board
on civil cases of the Supreme Court granted the Deputy Chairman of the Supreme Court
overturned the definition of a people's judge and sent the material in the same court for
consideration on the merits, for lack of agreement in this case does not matter, because the right of
a foreign citizen to appeal to the courts of Russia on a par with Russian citizens provided for by
current legislation.
In 2007, the Judicial Collegium for Criminal Cases of the Supreme Court, having considered
the appeal of the convicted B.on judge's ruling of the Saratov regional court did not satisfy his
request for a transfer to serve his sentence in Kazakhstan, of which he is referring to the absence
among the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan the agreement on transfer of
sentenced persons, felt that such an argument contrary to Art. 471 of the CPC, containing the list

136 Shumilov V.M. International law: a tutorial. P. 178-179, 183-186.
137 Public International Law: Textbook. / Ed. K. A. Bekyashev - 5e ed. Rev. and add. P. 56.
138 International law. Textbook. 5th Edition / Ed. G.V. Ignatenko, O.I. Tiunov. P. 258, 260.
139 International law. 3rd Edition / Ed. V.I. Kuznetsov, B.R. Tuzmukhamedov P. 216-217.
140 International law. Textbook. 5th Edition / Ed. G.V. Ignatenko, O.I. Tiunov P. 232-248.
141 Public International Law: Textbook. / Ed. K. A. Bekyashev - 5e ed. Rev. and add. P. 56-63.
142 Shumilov V.M. International law: a tutorial. P. 183-186.
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of cases that may be withheld in such a transfer."143
In the works of M.V. Shumilov and V.L. Tolstykh, in most cases appear fragments of
national court decisions that confirm some characteristic described by the institute, in this sense,
the application of national jurisprudence differs little from the use of decisions of international
courts.
"In the second case occurred the following circumstances. McLeod argued that U.P. courts
have no jurisdiction in respect thereof, as he was acting in an official capacity as a member of
British forces in Canada and that in any case it cannot be held liable because he has an alibi. The
Supreme Court of New York in the Judgment handed down in 1841, rejected the first objection.
The court noted that in the absence of war between the U.P. and Britain, the latter cannot legally
justify the killing, in which the accused McLeod: "She [Britain] can declare war, but if it claims to
be the advantages of peace, and that both nations have done in this case, then as soon as any of its
citizens are in our territory, they may be punished by our law, as if they were born and always
lived in our country" The court rejected the application, and the case was transferred to another
American court, which in October 1841 found that McLeod had an alibi, and acquitted him."
Summarizing our analysis we should note the following. If we compare the Russian
textbooks with English 'classical' textbooks, for example, Brownlie I. Principles of public
international law 7th ed. Oxford, 2008, Shaw M.N. International Law. 6th ed. Cambridge, 2008 –
the textbook by V.L. Tolstykh is the closest to them144 – this concerns both the structure of
material organisation and its presentation. As already noted, only this textbook has a list of
decisions of international courts, the decisions are used to characterize individual institutions of
international law and their elements. Often, the author follows the scientists, whom he cites,
reproduces extensive excerpts from judicial decisions. The majority of textbooks are characterized
by a fragmented use of international jurisprudence mainly in the form of illustration and with the
same purpose. One reason for this approach, we think – rather "skeptical" attitude to the evaluation
of judicial decisions as sources of international law – they are characterized at best as a "helper,"
"additional" sources of international law. Other – typical for the whole Soviet legal doctrine
"normative" perception of the law. In international legal studies, it appears that the object of study
are international treaties and only in the "second" or even in the "third" turn it is jurisprudence.
We believe that no less established tradition is obliged to the scope of the course and the
place that international law occupies in the preparation of a lawyer of the so-called "broad
expertise". For mastering of the basic concepts, structures and institutions the learning of
international agreement is enough, more in-depth study is possible with involvement of books,
articles, where the international jurisprudence is of course present. It seems that the transition to a
two-tier system of training in the modern Russian higher education will only "conserve" this
tradition, since the decrease of preparation time will obviously lead to reduction of training
courses.
Although the programs in different higher schools include such a goals as "professionally
and competently interpret and use the existing international legal instruments in relation to
specific practical situations", "estimate, international treaties and customs as the main sources of
public international law", "to use theoretical knowledge to a reasoned decision", "study of the
practice of international legal norms, the study of international law in action, deepening the
theoretical knowledge, contribution to a better understanding of the leading international legal
theories”, "building of Analytical, systems, communication competences".
Also the majority of the lecturers mentioned that the use of judicial decisions contribute to
achieving the following goals: knowledge and understanding of international law, the ability to
143 International law. Textbook. 5th Edition / Ed. G.V. Ignatenko, O.I. Tiunov P. 259.
144 Yet it doesn‘t make it the best textbook and we haven‘t defined such a goal for our analysis.
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analyze and apply rules of international law, the ability to synthesize and evaluate the norms of
international law, one of the above cannot exclude another.
And almost all said that situation with the use of international judicial decisions in the
teaching of international law in the Russian higher educational institutions needs improvement.
Do you think that the situation with the use of international
judicial decisions in the teaching of international law in the
Russian higher educational institutions needs to be improved?
Yes it needs improvement

There is no necessity

I don't now

76,47%

17,65%
5,88%

So keeping those goals and thoughts in mind we can assume that situation with textbooks will
develop other way and we‟ll see new textbooks with different approach to international court
practice use.
As regards the practice of national courts, we can highlight a textbook, ed. G.V. Ignatenko
O.I. Tiunov – this tutorial to a greater extent than other is oriented towards non-international
lawyers, for whom it is important to understand how and when to apply the provisions of
international treaties. National practice is not just as an example of interaction between
international and domestic law, but as an independent object of study and generalization.

V. FORMS OF CASE METHOD
There are some general observations about case method, its types and related techniques of
instruction. It was developed in 19th Century in United States as a reaction on big gap between
legal practice and traditional theoretical approach used before at law schools. Instead of previous
overusing lectures and textbooks the central teaching tool according to case method is judicial
opinions and its analysis in classroom. Case Method was introduced by former Dean of Harvard
Law School Christopher Columbus Langdell145. ―This Langdell‘s approach presented principles
of law in relation to actual cases to which they were applied. By studying the cases, a student of
law was given an accurate example of the law at work‖146.

145 Carter W. B. Reconstructing Langdell // Georgia Law Review. 1997. Vol. 32. P. 1–139.
146 West‘s Encyclopedia of American Law / ed. J.Lehman, S.Phelps. Vol. 1: A to Ba. 2nd ed. Detroit:
Thomson/Gale, 2005. P. 261.
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Now Case method is the one which related with problem-oriented approach in legal
education in many modern countries147. Some authors even argue on ultimate efficiency of case
method as «an essential foundation for the lawyer's core task of advising clients about the legal
consequences of particular courses of action»148. Although it is only one problem-oriented tool of
instruction in legal education among many including Socratic Method149, Clinical Education150,
Simulations151, Learning-by-Doing152 and Problem Solving153. At the same time such problemoriented tools are interconnected with Case Method. For example Socratic and Case Methods have
directed on main learning outcomes – critical thinking and legal reasoning. Mooting as type of
Case Method represents simulation of litigation. Clinical education is not appropriate for teaching
international law because ―real‖ clients in international litigation are usually Government,
international organization, diplomatic agent and etc. Turning to the topic of presented paper in
teaching international law such methods could be also very useful but the emphasizing the Case
Method is strongly connected with the nature of international law as one of pacific dispute
settlement means in modern international relation. Moreover Case Method has its own variations
and forms.
In questionnaire were mentioned three form of this method. According to survey most of the
respondents use various forms of this method: examples of international cases in class, case
analysis with students on seminars, using during legal writing etc. Most widespread form of case
method in Post-soviet countries could be defined as descriptive approach. From the questionnaire
follow that majority of respondents offer to students only a summary of judicial decisions, made
mostly on their own. Some mention these decisions during the lectures. Some criticize these
decisions, that is, perceive it as an object for analysis (including three foreign teachers). Although
some instructors using Socratic Method during lectures and seminars. In this connection the
international case-law could be good starting point for student-teacher dialog bearing in the mind
the existence of majority and minority (dissenting) opinions in decisions of international tribunals.
According to survey a half of the respondents use Socratic method, a half - no, either because they
are not familiar with this method, or because they have not enough time. Another type of Case
Method is Case Briefs which means the written assignment prepared by students at home or in
class. Basically it aims on training legal writing competences and analytical skills of student. In
addition Brief is regular document used in legal practice of various jurisdictions. Thus Case Briefs
is necessary condition of basic legal competence. Finally one of difficult method in teaching of
international law is Moot Court154. This type of study of international law focused upon
preparation of memorandum as a major written document as well as on legal reasoning. Many
Russian instructors became familiar with this method participating as couch in Russian National
147 Friedland S.I. How we teach: a survey of teaching techniques in American Law Schools // Seattle University
Law Review. 1996. Vol. 20. P. 1–43.
148 Brest, P. The Responsibility of Law Schools: Educating Lawyers as Counselors and Problem Solvers // Law
and Contemporary Problems. 1995. Vol. 58. P. 5, 7.
149 Davis, P.C. A dialogue about Socratic Teaching / Peggy Cooper Davis & Elizabeth Ehrenfest Steinglass //
New York University Review of Law and Social Change. 1997. Vol. 23. P. 249–280.
150 Wilson R. J. Training for justice: the global reach of clinical legal education // Penn State International Law
Review. 2004. Vol. 22. P. 421–431.
151 Brown, J.M. Simulation Teaching: A Twenty-Second Semester Report // Journal of Legal Education. 1984.
Vol. 34. P. 638–653; Ferber P. S. Adult learning theory and simulations - designing simulations to educate lawyers //
Clinical Law Review. 2002. Vol. 9. P. 417–461.
152 Sonsteng J. Learning by doing: preparing law students for the practice of law the legal practicum / J.
Sonsteng, J. Cicero, R. Gilats, R. Haydock, J. McLachlan // William Mitchell Law Review. 1995. Vol. 21. P. 111–191.
153 Crombag, H. F. M. On Solving Legal Problems / H. F. M. Crombag, J. L. De Wijkerslooth, E. H. van Tuyl
van Serooskerken // Journal of Legal Education. 1975. Vol. 27. P. 168–202.
154 Gaubatz J.T. Of moots, legal process, and learning to learn the law // University of Miami Law Review. 1983.
Vol. 37. P. 473–491.
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Championship of The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition155. Although
Moot Court as a part of teaching international law is not so usual at law school in Russia and
other Post-Soviet countries. But some respondents according to questionnaire use Moot Court in
connection with the inclusion of judicial decisions in the course of international law.

CONCLUSIONS
International law learning objectives as one of basic course in legal curriculum can
correspond to the fundamental scientific approach only on 1–2 years of training, supplementing in
the subsequent with special courses which will be caused by specificity of region (nearness to the
sea – to specify teaching of the international maritime law) or a special profile of educational
institution (preparation of judges – will cause studying of questions of application of international
law by national courts). Although the traditional fundamental approach of legal education which
quite often lead to big gap between scholastic theory and ―real‖ law practice. Necessity of
additional training of graduate lawyer on workplace by employer not only raises costs and
expenses on education, but also call the question of creditability of legal profession in general. In
spite of the fact that direct application of international law concepts concerns narrow sphere
(diplomatic and cocular relations, international commerce, etc.), is obvious possibility of
development by teaching of international law and case method in particular the unique professional
competences of graduate lawyer (critical thinking, legal writing arguing, oral techniques in
litigation, solving of non-typical legal problems, development of language commands etc.).
The situation with the use of judicial decisions in the educational process needs some
improvement. This may be a number of measures, both at the state level and at the level of
individual universities and teachers. They may include the writing of new manuals and textbooks,
translation of international courts‘ decision in the Russian, organization of training courses for
teachers etc.
The answers of respondents to the question «What ideas you could give, referred to the
problem of international courts‟ decisions in the learning process?» seem very interesting. There
are some examples:
Moscow State University: The preparation and publication of thematic reviews as well as
comparative studies on the relationship of international courts‟ decisions with the internal
practices are required.
Academy of Management "TISBI": In my opinion, the teaching of the international courts‟
decisions require an approach different from that of western science and teaching. The most
important principle is the training of principles and techniques of interpretation. Also it is
necessary to distinguish between decisions made on the basis of norms and decisions of so-called
judicial activism.
Tyumen State University: Main problems are a small number of international judicial
bodies‟ decisions in Russian and limited access to such decisions.
Belarusian State University: I am surprised by the absence of references to court decisions in
programs. I think it would be useful for all, if the teachers include decisions in the list of
recommended sources (and me among them). We discussed this issue in the department. On the
other hand, sometimes I ask the students themselves to find case law on a particular issue, - if they
could spy on the necessary decisions in programs that would reduce the motivation to look for
themselves.

155 http://www.whitecase.ru/english/index.phtml?part=community&chapter=jessup
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Kazan Federal University. It is necessary to change teaching methods. It is complex and
requires a) an appropriate description of international law in the textbooks, b) best forms of class‟
work, c) an appropriate final certification criteria. Many things are depending from individual
teacher.
Ural State Law Academy. In preparation of workshops and practicum collections it is
desirable to use the decisions of international judicial bodies, including decisions on the
application of international law in domestic relations.
Measures required at respondent‟ opinion for improvement of use of international courts‟
decisions in educational process (blue – thematic reviews, red – improvement teachers‟
knowledge of foreign languages, gray – special courses, green – participation of practicians in
educational prosess)
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Анотація. Стаття присвячена аналізу ролі міжнародного гуманітарного права,
його вивчення, пропаганди, поширення знань з метою захисту прав людини в умовах
збройних конфліктів.
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Аннотация. Статья посвящена анализу роли международного гуманитарного
права, его изучения, пропаганды, распространения гуманитарных знаний с целью защиты
прав человека в условиях вооруженных конфликтов.
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Abstract. The article is devoted the analysis of role of international humanitarian law, his
studies, propagandas, distributions of humanitarian knowledges with the purpose of defence of
human rights in the conditions of the armed conflicts.
Keywords: human rights, international humanitarian law, Genevan conventions.

Якщо прийняти хоча б частково за справедливу думку Маркса, що
практична потреба рухає науку більше ніж десяток університетів, ми
погодимось з тим, що захист прав людини в сучасному конфліктогенному
світі стає однією з першочергових завдань людства. Правові універсальні
документи загального характеру у формі Хартій та Декларацій визначають
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права людини доволі широко та передбачають для їх забезпечення виконання
угод мирного часу, наявність розвиненої правосвідомості суспільства, у
якому існують правові гарантії забезпечення прав людини. Але реальна
соціально-політична ситуація багатьох країн відзначена різким переходом від
мирних умов життя до конфліктних, що французьким мислителем
Максиміліаном Робесп'єром характеризувалось як перехід корабля держави
від спокійного плавання до шторму. В промовах "Про Конституцію", "Про
принципи революційного правління" він ставив на перше місце охорону і
забезпечення прав громадян, на друге – права громадян на участь у
політичному правлінні, а от на трете місце право на опір, яке є наслідком від
всіх інших прав людини [1, с.114].
Конфліктність сучасного світу, яка неминуче породжує масове і
брутальне порушення основоположних прав людини, з розвитком цивілізації
не зменшується. З початку 90-х років ХХ століття почалось ведення реєстру
світових насильницьких актів-конфліктів. Згідно з ним в 1993 році було
зафіксовано 22 збройних конфліктів, внаслідок яких щорічно гинуло не
менше 1000 чоловік. І у другому десятилітті XXI століття постійно жевріють
вогнища насильства: у 2012 р. мали місце 42 збройних конфлікти, в стадії
врегулювання – 21. Агресії, з точки зору міжнародного права, поменшало,
але кількість конфліктів, у які включене цивільне населення, весь час зростає,
а відсоток постраждалих цивільних перевищує 95%.
Майже всі авторитетні зарубіжні дослідники в галузі міжнародного
права (Жак Меран, Франсуа Біньон, Жан Пікте, Ганс Петер Гессар, І.
Бліщенко, А. Дмитрієв, В. Дяченко) [2] підкреслюють можливість поширення
все більш жорстоких збройних конфліктів, які потребують міжнародноправової регуляції. За цих умов слід ретельно стежити за охороною прав
людини, які неминуче піддаються обмеженням або прямим порушенням під
час сутичок, соціальних безладів, збройного насильства.
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Той факт, що у буденній діяльності юристів, у повсякденному житті ми
не завжди відчуваємо конфліктність сучасного світу не означає, що реальні
справи обстоять саме так. Згідно з результатами соціального моніторингу
Інституту соціології НАН України, проведеному у 2012 році, лише 12%
респондентів оцінюють сьогодні ситуацію в Україні як спокійну, більше 60%
– як напружену і навіть конфліктну [ 3 ].
Серед інституціональних засобів захисту прав людини в умовах
збройних

конфліктів

позитивно

відзначені

міжнародні

гуманітарні

організації. Заслуговують на увагу доктрини міжнародної організації "Лікарі
без кордонів" з принципом "справедливості і співчуття", Міжнародного
Комітету Червоного Хреста з ідеями деполітизації гуманітарної діяльності.
Ми вважаємо, що великий гуманітарний потенціал несуть у собі знання,
виконання і реалізація норм міжнародного гуманітарного права, права прав
людини. Коли все більша увага приділяється «людському капіталу», слід
зважати на необхідність підняття рівня гуманітарної освіти, пропаганди
знань, які несуть в собі великий гуманітарний потенціал. До них
правомірно відносять міжнародне гуманітарне право.
Міжнародне гуманітарне право визначається як сукупність юридичних
норм та інститутів, які регулюють відносини у суспільстві для підтримання
справедливого правопорядку у захисті прав і свобод людини [4, с.118]. Воно
постає як публічне універсальне право (jus gentium), що застосовується до
будь-якої особи, а не тільки до значних суб'єктів типу держави, чи
міжнародних інституцій у мирний і воєнний час. І зворотно, представник
будь-якої держави, не може розраховувати на адекватну ситуації діяльність,
керуючись

лише

національними

правовими

гуманітарне право, віддзеркалюючи на

нормами.

Міжнародне

час його прийняття погляди,

концепції, є результатом компромісу між різними інтересами суб`єктів
міжнародного права і

досягнутого консенсусу. Воно засновано на
190

ПРАВОВІ СИСТЕМИ
Науковий електронний журнал

2 · 2013

категоріальному апараті різних правових систем, вимагає конкретного знання
майже 800 норм і правил.
Як одна з самостійних галузей міжнародного права у царині захисту
прав людини, вона утворилась після закінчення другої світової війни з
прийняттям чотирьох Женевських конвенцій 1949 року. Поворот наукового
інтересу до питань захисту прав людини відбувся саме в цей період коли
виникає ще одна галузь міжнародного права – права прав людини, тісно і
суперечливо пов'язана з гуманітарним правом, однак останнє вже півстоліття
продовжує відігравати провідну роль у захисті прав, свобод, здоров'я людини
у ситуаціях збройних конфліктів. Проблема співвідношення МГП та права
прав людини достатньо глибоко висвітлена у науковій літературі, ми
підтримуємо концепцію «взаємодоповнення» цих правових систем. З неї
випливає, що права та свободи людини мають бути захищені міжнародними
правовими регуляторами та механізмами виконання у мирні та воєнні часи.
В Україні та інших пострадянських країнах міжнародне гуманітарне
право почало інтенсивно досліджуватись з 1991 р., адже за часи СРСР
розвитку його не приділяли достатньої уваги. Лише через 16 років після
ратифікації Президією Верховної Ради СРСР Женевських конвенцій, було
видано наказ Міністра оборони СРСР №75, яким оголошувались Женевські
конвенції 1949 року і два Додаткові протоколи 1977 р. Ми вважаємо, що у
фаховій підготовці юристів воно має бути на належній висоті, проте
міжнародне гуманітарне право викладається у небагатьох ВНЗах України.
Без знань гуманітарного права навряд чи можлива робота у міжнародних
правозахисних організаціях, зокрема, у Гаазьких трибуналах по колишній
Югославії, Руанді, Сьєрра-Леоне, де за 20 років діяльності не було жодного
українського фахівця.
Світове співтовариство продовжує проявляти глибокий інтерес до
міжнародно-правового регулювання міждержавних відносин у гуманітарній
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сфері та сфері збройної боротьби, про що свідчить кодифікація і прогресивний
розвиток

цієї

галузі

міжнародного

права,

поява

значної

кількості

універсальних і регіональних багатосторонніх конвенцій вже після прийняття
Женевських конвенцій, ратифікація документів впливовими державами
(Велика Британія - 1995 р., Німеччина – 1991 р., Колумбія – 1995 р.).
Водночас проблемними питаннями в науці гуманітарного права
залишаються визначення об'єкту правового регулювання, взаємодії цієї галузі
права з національними правовими системами, філософські і концептуальні
засади становлення, роль урядових і гуманітарних інституцій у захисті прав
людини у екстремальних ситуаціях соціальної боротьби.
За таких умов можна стверджувати про пришвидшення процесу
становлення гуманітарного права всього планетного співтовариства ("jus
gentium commmunis"). Складається об‗єктивна тенденція зростання ролі тих
галузей права, що спрямовують міжнародне суспільство, владу суверенних
держав до "права людини". Так, приймаючи Женевські конвенції 1949 р.
держави вважали за необхідність підкреслити свій обов'язок "за будь-яких
обставин виконувати та примушувати виконувати чинну конвенцію"[5, с.3].
Поглиблення знань права війни і поширення гуманітарної інформації
було формальним обов`язком держав-учасниць Женевських Конвенцій і
Додаткових протоколів, згідно із якими вони були зобов`язані включати
приписи міжнародного гуманітарного права «в навчальні програми воєнної
та, по можливості, цивільної освіти з тим, щоб з його принципами було
ознайомлене все населення в цілому та, зокрема, воюючі збройні сили».
Західноєвропейська традиція до поширення гуманітарно-правових знань
втілені у поняттях "promotion", "diffusion". Термін "promotion" – поширення
– застосовується у Женевських конвенціях 1949 р. для позначення діяльності,
спрямованій на отримання людьми знань з міжнародного гуманітарного
права, а "diffusion" – відповідає поняттю "пропаганда" і стосується швидше
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для кваліфікації діяльності міжнародних гуманітарних організацій та
приватних осіб, для навчальної діяльності, яка проводиться з метою
роз'яснення, поширення, сприйняття гуманітарних знань.
Однак

чітке

визначення

цілей,

принципів

поширення

знань

гуманітарного характеру, вибір адекватного для нового тисячоліття набору
методів і форм навчання залишається важливим. Адже кодифікація норм
міжнародного гуманітарного права прийшлись на другу половину XX
століття, коли роль держави була визначальною у всіх сферах буття, а
система освіти - переважно централізованою національною.
Простежується зміна підходів до вивчення гуманітарного права у його
основних джерелах: виконання (імплементація) міжнародного гуманітарного
права

починається з обов`язку поширення знань цієї галузі згідно із

положень загальної статті (47- 48-127-144 відповідно до I-IV Конвенцій
Женеви), де вказано, що Сторони у мирний і воєнний час зобов`язані
«розповсюджувати якомога ширше текст даної Конвенції в своїх країнах і,
зокрема, включити її вивчення в навчальні програми воєнного і, якщо це
можливо, цивільної освіти з тим, щоб з її принципами було ознайомлено все
населення в цілому і, зокрема воюючі збройні сили, медичний персонал і
священнослужителі». Протокол I 1977 р. продовжує цю ідею поширення
знань у статті 83 (параграф 1) з новими нюансами включення вивчення
положень Конвенцій і Протоколу для того, щоб вони мали бути відомими
збройним силам і цивільному населенню [6, с. 8-13].
Нові інформаційні технології, розвиток мережі Internet, зміни у
соціокультурних обставинах життя потребували нетрадиційних підходів до
поширення знань міжнародного гуманітарного права, перший досвід яких
може бути узагальнений

і використаний в нестандартній обстановці

миротворчих операціях. Так, в Африці, де значну частину комбатантів
складають діти і підлітки, поширюється практика створення художніх творів,
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театральних постанов, музикальних записів з темою гуманних мотивів у
поведінці вояків (Нігерія, Сомалі), а у Колумбії підлітки та школярі самі
виступають за включення гуманітарних знань у навчальні програми.
Таким чином, ознайомлення, вивчення, пропаганда міжнародногуманітарних знань є важливим елементом фахової підготовки юристівміжнародників, робітних правоохоронних органів, вояків миротворчих
підрозділів, зрештою всіх тих, кому не байдуже ставлення до прав, здоров‘я,
достоїнства людини.
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Summary
With development of civilization and culture of humanity the armed violence from
workaday to international conflicts does not become less than. Rights and freedoms of man are
rudely violated in conflicts, peaceful habitants perish, world sights of culture collapse. The
activity of international humanitarian institutes, legal limitations not enough for humility of
inflexibility and lawlessness. A study of norms and principles of international humanitarian law,
propaganda of humanism, is not only the duty of the states which signed conventions Geneva
1949, but also by necessary elucidative work. In educational establishments of civil and military
formation process study of international humanitarian law it must be carried out in the context
of professional studies modern specialists in the field of law.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ И ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ
МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ
Анотація. У цій статті розглянуті переваги застосування інтерактивних форм
(мозковий штурм, дискусія, рольова та ділова гра, кейс-метод, мультимедійні
презентації) та інформаційно-комунікаційних технологій (на прикладі технології вебквест) в рамках вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне право». Представлені
конкретні приклади практичного використання зазначених форм і технологій в
освітньому процесі.
Ключові слова: міжнародне право, інтерактивне навчання, творчі, проблемні
завдання, активне навчання, кейс-метод, веб-квест.
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены преимущества применения
интерактивных форм (мозговой штурм, дискуссия, ролевая и деловая игра, кейс-метод,
мультимедийные презентации) и информационно-коммуникационных технологий (на
примере технологии веб-квест) в рамках изучения учебной дисциплины «Международное
право». Представлены конкретные примеры практического использования указанных
форм и технологий в образовательном процессе.
Ключевые слова: международное право, интерактивное обучение, творческие,
проблемные задания, активное обучение, кейс-метод, веб-квест.
Abstract. This article discusses the advantages of interactive forms (brainstorming, discussion,
role-playing and business game, case method, multimedia) and information and communication
technologies (for example, technology of web quest) in the study of the discipline "International law".
The concrete examples of the practical use of these forms and technologies in the educational process
are represented.
Keywords: international law, interactive learning, creative and problem assignments, active
learning, case method, web quest.

В настоящее время мы наблюдаем большое количество современных
изменений

на

федеральном

и

региональном

уровнях

высшего

профессионального образования. Как известно, изменения любого качества
являются движущей силой, способствующей дальнейшему развитию и
движению вперѐд. Особенно подвержена тем или иным изменениям
юридическая сфера. Подобное положение дел приводит к переосмыслению
специфики и форм организации обучения в процессе изучения учебных
дисциплин, в частности юриспруденции в системе высшего образования, а также
внедрению в процесс преподавания дисциплин международно-правовой
специализации новых интерактивных форм, направленных на формирование
креативного,

гибкого

мышления

будущих

юристов-международников,

умение делать собственные выводы, доказывать собственную позицию по
определѐнным вопросам.
На наш взгляд, основное предназначение интерактивных форм
обучения в ходе изучения международного права заключается в повышении
эффективности образовательного процесса, придания ему интенсивности и
продуктивности, т.е. достижения параметра качества в образовании.
В чѐм же заключается интерактивность учебно-педагогического
процесса? Чем обусловлено повышенное внимание в настоящее время к
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интерактивным формам обучения в процессе юридического образования в
вузе?
Прежде всего, необходимо отметить, что в «Толковом словаре»
С. И. Ожегова приставка «ИНТЕР» определяется как «образующая
существительные и прилагательные с тем же значением, что меж, между», а
слово «активность» - как «деятельный, энергичный». Об этом же говорит
нам и «Толковый словарь компьютерных терминов»: «Интерактивность –
взаимодействие с обратной связью» [7]. Интерактивность – это некая
взаимная

деятельность,

а

именно

–

взаимодействие

педагогов

и

обучающихся.
С. Б. Ступина подчѐркивает, что в настоящий момент в современной
педагогической науке формируется и уточняется понятие «интерактивное
обучение» как:
 «обучение, построенное на взаимодействии учащегося с учебным
окружением,

учебной

средой,

которая

служит

областью

осваиваемого опыта»;
 «обучение, которое основано на психологии человеческих
взаимоотношений и взаимодействий»;
 «обучение, понимаемое как совместный процесс познания, где
знание добывается в совместной деятельности через диалог,
полилог».
Современная ориентация образования на формирование компетенций
как готовности и способности человека к деятельности и общению
предполагает создание дидактических и психологических условий, в которых
участник

образовательного

интеллектуальную

и

процесса

познавательную

может

проявить

активность,

но

и

не

только

личностную

социальную позицию, свою индивидуальность, позволяющую выразить себя
как субъект обучения.
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В зависимости от уровня познавательной активности в учебном
процессе различают пассивное и активное обучение. Активному обучению
способствуют именно интерактивные формы, так как предоставляют
обучающемуся

возможность

почувствовать

себя

субъектом

учебной

деятельности, вступая в диалог с преподавателем, активно участвуя в
познавательном процессе, выполняя творческие, поисковые, проблемные
задания, осуществляя взаимодействие обучающихся друг с другом при
выполнении заданий в паре, группе.
В

качестве

основных

задач

преподавателя,

использующего

интерактивные технологии в процессе обучения, являются:
 направление и помощь процессу обмена информацией;
 выявление многообразия точек зрения;
 обращение к личному опыту участников;
 поддержка активности участников;
 соединение теории и практики;
 взаимообогащение опыта участников;
 облегчение восприятия, усвоения, взаимопонимания участников;
 поощрение творчества и самостоятельности участников [5, с. 1417].
Рассмотрев сущность интерактивного обучения, задачи, стоящие перед
преподавателем, использующим интерактивные технологии, возникает
вопрос, связанный с практическим применением изложенного материала в
рамках изучения учебной дисциплины «Международное право».
В настоящей статье хотелось бы обратить внимание на широко
распространѐнные интерактивные формы: веб-квест, метод «Синквейна»,
мозговой штурм, дискуссия, ролевые и деловые игры, кейс-метод,
мультимедийные презентации.
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Рассмотрим практическое применение некоторых из указанных форм.
Так,

Quest

в

переводе

с

английского

языка

–

продолжительный

целенаправленный поиск, который может быть связан с игрой. Веб-квест
(webquest) представляет собой проблемное задание c элементами ролевой
игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы
Интернета. Тематика веб-квестов может быть самой разнообразной,
проблемные задания могут отличаться степенью сложности. Результаты
выполнения веб-квеста, в зависимости от изучаемого материала, могут быть
представлены в виде устного выступления, компьютерной презентации, эссе,
веб-страницы и т.п. Б. Додж описывает следующие виды заданий для вебквестов:
Пересказ
Демонстрация понимания
темы на основе
представления материалов
из разных источников в
новом формате: создание
презентации, плаката,
рассказа.
Компиляция
Трансформация формата
информации, полученной из
разных источников:
создание книги кулинарных
рецептов, виртуальной
выставки, капсулы времени,
капсулы культуры
Детектив, головоломка,
таинственная история
Выводы на основе
противоречивых фактов

Планирование и
проектирование
Разработка плана или
проекта на основе заданных
условий

Творческое задание
Творческая работа в
определенном жанре создание пьесы,
стихотворения, песни,
видеоролика

Самопознание
Любые аспекты
исследования личности

Аналитическая задача
Поиск и систематизация
информации

Достижение консенсуса
Выработка решения по
острой проблеме

Оценка
Обоснование определенной
точки зрения

Критерии методической оценки веб-квестов, которые разработали
Б. Додж и Т. Марч, направлены на определение степени реализации
поставленных задач в каждом разделе квеста:
Введение – мотивирующая и познавательная ценность.
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Задание – проблемность, четкость формулировки, познавательная
ценность.
Порядок работы и необходимые ресурсы – точное описание
последовательности

действий;

релевантность,

разнообразие

и

оригинальность ресурсов; разнообразие заданий, их ориентация на развитие
мыслительных навыков высокого уровня; наличие методической поддержки вспомогательных и дополнительных материалов для выполнения заданий;
при использовании элементов ролевой игры – адекватный выбор ролей и
ресурсов для каждой роли.
Оценка – адекватность представленных критериев оценки типу
задания, четкость описания критериев и параметров оценки, возможность
измерения результатов работы.
Заключение – взаимосвязь с введением, точное описание навыков,
которые приобретут обучающиеся, выполнив данный веб-квест [2].
Рассмотрим пример веб-квеста по теме «Право международной
безопасности».
Введение: Интересы международной безопасности требуют исключить
самую возможность возникновения любых войн. Сегодня при рассмотрении
международных

споров

необходимо

использовать

исключительно

политические средства, допускаемые международным правом. В этой связи
основная

роль

международного

международного
мира

и

права

безопасности,

не
но

только
и

в

в

поддержании

предотвращении

возникновения новых очагов напряженности и вооруженных конфликтов.
Особая роль в международном праве принадлежит праву международной
безопасности.
Право международной безопасности в широком смысле: система
общепринятых и специальных норм и принципов, направленных на
поддержание мира и международной безопасности, пресечение актов
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агрессии,

военной,

обеспечение

политической,

экономической,

экологической, продовольственной, информационной безопасности, а также
политической, экономической и социальной стабильности в мире; в узком
смысле - совокупность общепризнанных и специальных принципов и норм,
направленных

на

обеспечение

военно-политической

безопасности

государств, предотвращение возникновения войны и пресечение актов
агрессии.
Право международной безопасности опирается на общие принципы
современного международного права: неприменения силы или угрозы силой,
мирного разрешения споров, территориальной целостности и нерушимости
границ, а также на ряд отраслевых: принцип равенства и одинаковой
безопасности, безопасности государств.
Задание: Студенты могут работать в группах или индивидуально.
Задача:

изучить

указанные

преподавателем

источники

и

раскрыть

содержание следующих тем (перечень примерных тем):
– Универсальная система коллективной безопасности
– Региональные системы коллективной безопасности
– Участие России в миротворческих операциях
–Согласительные (политические) средства разрешения международных
споров
– Судебные средства разрешения международных споров.
Порядок работы и необходимые ресурсы:
Шаг 1. Изучите следующие источники (указан перечень примерных
источников):
– http://www.bibliofond.ru;
– http://www.studylaw.narod.ru
– http://isfic.info/mpra/intlow70.htm
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Шаг 2. Подготовьте ответы по каждой из предложенных тем и
изложите

их

в

виде

краткого

плана-конспекта

(план-конспект

предоставляется преподавателю).
Шаг 3. Подготовьте мультимедийную презентацию составленного
плана-конспекта и представьте еѐ группе.
Оценка:

Оценивание

выполненных

работ

осуществляется

по

следующим критериям. Предложенные критерии являются примерными и
могут быть модифицированы и дополнены по усмотрению преподавателя:
– тщательность проведѐнного исследования и обмен информацией в
процессе работы (при условии групповой работы);
– распределение ролей и ответственности (при условии групповой
работы): не выполняет свою работу и закреплѐнных обязательств во время
защиты презентации (2 балла); в незначительной степени выполняет свою
работу и закреплѐнные обязательства во время защиты презентации (3
балла); хорошо выполняет свою работу и закреплѐнные обязательства во
время защиты презентации (4 балла); отлично выполняет свою работу и
закреплѐнные обязательства во время защиты презентации (5 баллов).
– степень сотрудничества (при условии групповой работы): не
проявляет себя в групповом выступлении во время защиты презентации, не
уважает мнения других участников группы (2 балла); периодически
высказывается во время группового выступления во время защиты
презентации, прислушивается к мнениям других участников (3 балла);
принимает активное участие во время группового выступления во время
защиты презентации, уважает мнение участников группы, предлагает свои
идеи, помогает отвечать на вопросы аудитории и преподавателя (4 балла);
берет на себя управление процессом защиты презентации, распределяет
внутри группы роли, регламентирует время выступления каждого члена
группы, помогает в процессе ответов на вопросы и т.д. (5 баллов).
202

ПРАВОВІ СИСТЕМИ
2 · 2013

Науковий електронний журнал

Заключение: С целью подведения итога работы над предложенной
темой студентам можно предложить заполнить специальную анкету,
направленной на выяснение знаний, умений, приобретѐнных студентами в
результате данного вида работы. Вопросы для такой анкеты каждый
преподаватель может разработать самостоятельно.
Метод «Синквейна» представляет собой стихотворение, которое
состоит из пяти строчек, написанное по определенным правилам, например,
«Закон. Суровый, справедливый. Предупреждает, защищает, наказывает.
Условие существования правового государства. Необходимость».
Дискуссия – это беседа, организуемая преподавателем, когда у
участников по какой-либо проблеме имеются разные точки зрения [4].
Например,

дискутируя

по

теме

«Международно-правовая

охрана

окружающей среды» студенты приходят к различным выводам, каждый
доказывает свои позицию. Выигрывают в результате такой работы все:
каждый принимает участие, «пропускает» через себя ту или иную точку
зрении

и, в конце концов, приходят к выводу, что международное

сотрудничество осуществляется по двум направлениям: 1) создание норм,
охраняющих отдельные природные объекты; 2) осуществление надзора
государства или международной организации за тем, чтобы та или иная
деятельность осуществлялась с учетом последствий данной деятельности для
окружающей

среды,

также

студенты

выясняют,

каким

образом

осуществляется охрана водные ресурсы, атмосферу, живые ресурсы (флора и
фауна), экосистемы, климат в том или ином государстве.
«Мозговой штурм», или «мозговая атака», – упражнение, в ходе
которого

обучающиеся

совместными

усилиями

или

индивидуально

разрабатывают семантическое поле какого-либо понятия или определенную
тему. В связи с заданным понятием (темой) студенты спонтанно и свободно
высказывают идеи, мнения, затрагивают различные аспекты темы и
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фиксируют их неупорядоченно в виде отдельных слов, словосочетаний,
незаконченных фраз, коротких предложений. Таким образом, стимулируется
речемыслительная деятельность обучающихся, актуализируется их речевой
опыт. «Мозговой штурм» эффективен также при подготовке монологических
высказываний в устной и письменной форме. Неструктурированная запись
мыслей, порождаемых заданной или самостоятельно намеченной темой,
может быть использована в качестве заметок или преобразована в план для
последующих устных и письменных высказываний [3, с. 260]. Например, в
процессе изучения темы «Международное космическое право» перед
студентами ставится ряд вопросов: существуют ли специальные структуры,
контролирующие процесс соблюдения международного космического права
на территории того или иного государства; каким образом взаимодействуют
подобные организации между собой; какие положения международного
космического права следует соблюдать для успешного международного
сотрудничества в области освоения комического пространства и т.д.
Решение поставленных вопросов происходит в группах. Знания, полученные
в результате мозгового штурма, могут пригодиться обучающимся в будущей
профессиональной деятельности.
Кейс-метод нацелен на совершенствования навыков и получения опыта
в следующих областях: выявление, отбор и решение проблем; работа с
информацией – осмысление значения деталей, описанных в ситуации; анализ
и синтез информации и аргументов; работа с предположениями и
заключениями; оценка альтернатив; принятие решений; слушание и
понимание других людей – навыки групповой работы [1, с. 2]. Интересным
является наблюдение группы исследователей под руководством доктора
социологических наук, профессора Сурмина Ю.П., которые обращают
внимание на использование кейс-метода в дистанционном обучении, в
частности, и посредством Интернет-технологий [6, с. 229].
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Рассмотрим

пример

использования

кейс

–

метода

по

теме

«Международное гуманитарное право». Прежде всего, преподаватель
знакомит студентов со структурой кейса (ситуация – случай, проблема,
история из реальной жизни; контекст ситуации - хронологический,
исторический, контекст места, особенности действия или участников
ситуации; комментарий ситуации, представленный автором; вопросы или
задания

для

работы

с

кейсом;

приложения).

Далее

преподаватель

рассматривает этапы, которых следует придерживаться в процессе работы
над кейсом (построение, или выбор модели ситуации; создание описания;
сбор дополнительной информации; подготовка окончательного текста;
презентация кейса, организация обсуждения). Преподавателю необходимо
обратить внимание студентов на то, что существует несколько способов
представления материала кейса: рассказ, эссе, отчѐт, очерк.
В рамках темы ««Международное гуманитарное право» студентам
может быть предложен следующий кейс. Вы являетесь участником
конференции «Международное гуманитарное право: понятие, содержание и
основные институты». Вам поручили подготовить выступление на тему
«Источники международного гуманитарного права». Как Вы спланируете

свою речь, о чѐм скажете в первую очередь. На выступление каждому
участнику конференции отводится 10 мин.».
Студенты делятся на несколько команд и начинают работать с кейсом
по предложенному алгоритму. По окончании отведѐнного на подготовку
времени студенты по командам озвучивают свои предложения, используя
разнообразные способы представления материала кейса.
Таким образом, интерактивное обучение представляет собой гибкое,
креативное взаимодействие преподавателя и студентов, некий двусторонний
процесс, предусматривающий обратную связь и стоящийся по принципам
диалогического взаимодействия; работы в малых группах, а также активной
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игровой деятельности. Наиболее распространенными и интересными в
практическом

отношении

для

преподавания

учебной

дисциплины

«Международное право» интерактивными формами обучения являются вебквест, метод «Синквейна», мозговой штурм, дискуссия, ролевые и деловые
игры, кейс-метод, мультимедийные презентации. Среди указанных форм к
интерактивным можно отнести мозговой штурм, дискуссию, ролевые и
деловые

игры,

кейс-метод,

мультимедийные

информационно-коммуникационным

технологиям

международному

веб-квест,

праву

относится

презентации,
в

а

к

обучении

предусматривающий

выполнение проблемного задания, включая элементы ролевой игры, с
использованием информационных ресурсов сети Интернет.
Метод «Синквейна» представляет собой стихотворение, которое
состоит из пяти строчек, написанное по определенным правилам; дискуссия
предполагает беседу, организуемую преподавателем в том случае, когда у
участников по какой-либо проблеме имеются разные точки зрения; метод
case-study или метод конкретных ситуаций известен как метод активного
проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения
конкретных задач – ситуаций (решение кейсов); такая интерактивная форма
обучения как мозговой штурм, или мозговая атака предлагает обучающимся
выполнить упражнение, в ходе которого совместными усилиями или
индивидуально разрабатывается семантическое поле какого-либо понятия
или

определенную

тему,

что

способствует

стимулированию

речемыслительной деятельности обучающихся в предметной области
«Международное право».
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Summary
This paper deals with the use of e-learning (web-quest) and a range of different
interactive activities such as brainstorm, multimedia presentation and etc. in the teaching of
international law in Russian institutes.
The paper first provides some basic terms concerning interactive learning. The article
goes on to say that there are two types of learning (active and passive) and points out basic
objectives of those teachers who use interactive technologies. This article also includes some of
the authors‟ ideas about the role of interactive activities in the teaching of international law.
Further the authors describe their experience with interactive activities, specifically webquest, case study, cinquain, discussion, presentation and etc., and report that some advantages
of the activities mentioned above in the teaching of international law. For example, a web-quest
emphasizes higher-order thinking (such as analysis, creativity, or criticism) rather than just
acquiring information; the teacher preselects the sources, emphasizing information use rather
than information gathering. Most web-quests are group work with the task frequently being split
into roles and have 6 essential parts: introduction, task, process, resources, evaluation, and
conclusion.
According to the article such activities as case study is an intensive analysis of an
individual unit (e.g., a person, group, or event) stressing developmental factors in relation to
context. Another suggestion is that case study should be defined as a research strategy, an
empirical inquiry that investigates a phenomenon within its real-life context. Case study
research can mean single and multiple case studies, can include quantitative evidence, relies on
multiple sources of evidence, and benefits from the prior development of theoretical
propositions.
In conclusion the article says that interactive learning is considered to be a pedagogical
approach that incorporates different types of group work and play activities and describes the
activities for teachers who are new to international law teaching and learning.
Рейнгольд Валерий Артурович
Dr.iur., ассоциированный профессор
Балтийской международной академии
(Рига, Латвия)
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КУРСА «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ
ПРАВО»
Анотація. У статті досліджені основні направлення інтеграційної політики ЄС,
ЮНЕСКО, Болонського процесу в галузі вищої освіти; виділені проблеми по організації,
якості навчального процесу, створенню спільних навчальних програм з міжнародного
приватного права.
Ключові слова: інтеграція, міжнародне приватне право, міжвузівське
співробітництво, спільні навчальні програми.
Аннотация. В статье исследованы основные направления интеграционной
политики ЕС, ЮНЕСКО, Болонского процесса в сфере высшего образования; выделены
проблемы по организации, качеству учебного процесса, созданию совместных учебных
программ по международному частному праву.
Ключевые слова: интеграция, международное частное право, межвузовское
сотрудничество, совместные учебные программы.
Abstract. The article investigates the main directions of the EU integration policy,
UNESCO, the Bologna process in the higher education sphere; marked the problems of
organization, the quality of the educational process, the establishment of joint educational
program on International Private Law.
Keywords: integration, international private law, cooperation between higher education
institutions, joint educational program.

Европейский союз в своих основополагающих документах четко
выделяет позицию в сфере образования. Например, в статье 165
Лиссабонского договора 2007 года [1, c.296] подчеркивается стремление ЕС
способствовать

развитию

качественного

образования,

поощряя

и

поддерживая сотрудничество не только государств ЕС, но и взаимовыгодное
сотрудничество с третьими странами и компетентными международными
организациями, уважая при этом ответственность государств за содержание
процесса преподавания, организацию систем образования, культурное и
языковое разнообразие.
В

целях

реализации

основных

интеграционных

направлений,

Европейский Союз проводит политику развития европейского измерения в
образовании;

содействует

сотрудничеству

между

образовательными

учреждениями; создает благоприятные условия для мобильности студентов и

208

ПРАВОВІ СИСТЕМИ
2 · 2013

Науковий електронний журнал

преподавателей, поощряя академическое признание дипломов и периодов
обучения, развитие дистанционного обучения.
Вместе с тем отмечается, что достижение вышеназванных целей не
должно быть взаимосвязано с любой гармонизацией законодательных и
регламентарных положений государств-членов ЕС.
Многие авторы, отмечая позитивное влияние Болонского процесса
(хотя есть и противники данных реформ) в сфере глобализации и интеграции
европейского образования, указывая на эффективность наднациональных
программ SOCRATES, ERASMUS, LEONARDO, не забывают выделять
отдельные

факторы,

не

способствующие

развитию

интеграционного

процесса.
Следует отметить, что в качестве одного из таких дестабилизирующих
факторов называют существующие границы и визовый режим, что в
значительной мере влияет на взаимоотношения стран Европейского Союза с
Россией, Украиной, Беларусью и другими.
В связи с этим, в Европейском Союзе выдвинуты предложения по
созданию свободных европейских зон в сфере высшего образования и
научно-исследовательской деятельности.
В установочном документе ЮНЕСКО по образованию отмечено, что
границы «приобретают очень большое значение, когда речь заходит об
ответственности за регламентацию, особенно в отношении качества
образования, доступа к нему и его финансирования» [2].
С целью активизации процесса интеграции и реформирования высшего
образования на международной конференции под эгидой ЮНЕСКО в 1998
году принята Всемирная декларация о высшем образовании для XXI века:
подходы и практические меры [3].
Учитывая,

что

Болонский

процесс

и

ряд

документов

ЕС

предусматривают возможность в рамках межвузовского сотрудничества
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учебных заведений стран Европы реализовывать совместные программы
обучения в формате модульного образования, данные аспекты нашли свое
законодательное подтверждение в национальном праве.
Закон о высших учебных заведениях Латвийской Республики [4] в
разделе XI «Международное сотрудничество высших учебных заведений»
содержит положение, что правительство Латвии и высшие учебные
заведения содействуют международному сотрудничеству высших учебных
заведений

в

исследовании

программы

по

межгосударственному

и

межвузовскому обмену обучающимися лицами и академическим персоналом,
а также программы по международному сотрудничеству высших учебных
заведений.
Высшие

учебные

заведения

Латвии

являются

автономными

структурами образования и науки с правом самоуправления и имеют право
самостоятельно определять содержание и формы учебных программ.
Проводя политику обеспечения качества высшего образования, высшие
учебные заведения должны обеспечивать такие требования к проводимым
лекциям, семинарам, практическим занятиям, экзаменам, содержанию
дипломных, магистерских и докторских работ, чтобы присвоенные степени и
звания, полученные диплом и профессиональная квалификация, взаимно
признавались высшими учебными заведениями Латвии и иностранных
государств.
Высшее учебное заведение Латвии, при соблюдении определенных
условий,

вправе

создавать

совместные

учебные

программы,

как

с

национальным учебным заведением, так и с высшим учебным заведением
иностранного государства. В результате освоения совместной учебной
программы, выдается совместный диплом и диплом высшего учебного
заведения о полученном высшем образовании.
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Конечно, при создании и реализации совместных, партнерских
учебных программ возникают различные проблемы в сфере финансирования
процесса обучения, контроля над качеством образования, признания
дипломов и целый ряд других проблемных вопросов. Вместе с тем практика
работы латвийских высших учебных заведений в данном направлении
позитивна.
Очевидно, если можно создавать совместные учебные программы,
почему не рассматривать варианты создания гармонизированных программ
по курсам «Международное право», «Международное публичное право»,
«Международное частное право», с учетом специфики преподавания
международного права в юридических и неюридических вузах, для
студентов,

получающих

второе

высшее

образование,

для

лиц

с

дистанционным обучением.
Почему речь идет о гармонизации, а не унификации учебных программ
по курсу «Международное право», включая курс «Международное частное
право»?
В

предисловии

Г.К.Дмитриева

[5,

к

учебнику

c.5]

«Международное

отмечает,

что

частное

проблемам

право»,

преподавания

международного права была посвящена специальная резолюция Института
международного

права

(1997

г.),

где

были

выделены

следующие

обязательные темы курса международного частного права: источники
международного
публичным

частного права, взаимодействие между частным и

международным

правом,

проблемы

выбора

права,

международные контракты, иностранные юридические лица, международные
деликты, международное семейное, наследственное право, принципы
судебной юрисдикции, международный арбитраж, признание и исполнение
иностранных судебных решений.
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Надо признать, что многие учебники по курсу международного
частного права содержат указанный перечень тем. Но можно ли на этом
основании утверждать, что выработан единый унифицированный алгоритм
по разработке однотипных программ курса «Международное частное
право»? Очевидно, что нет, так как существуют самые различные факторы,
не способствующие унификации учебных программ по данному курсу даже
на региональном уровне.
Следует отметить, что ранее названные темы выделены в учебниках и
пособиях в качестве как бы базового материала, однако в различных
учебниках отличается не только содержание предлагаемого материала, но и
непосредственно
Н.Ю.Ерпылевой

рассматриваемые
[6]

в

качестве

темы.

Например,

самостоятельной

в

учебнике

главы

выделено

«Международное вексельное право»; И.В.Гетьман-Павлова [7] предлагает
для изучения главу 16 «Международное нотариальное право» и главу 17
«Транснациональное банкротство (международное конкурсное право)»; в
учебнике, ответственным редактором которого является Н.И.Марышева [8],
выделена глава 12 «Договор международного финансового лизинга», глава
13 «Договор международного факторинга», а также глава «Международный
концессионный договор».
В данный перечень можно включить еще минимум десять тем, которые
Институтом международного права не отнесены к категории обязательного
изучения.
Анализ содержания учебников и пособий по международному
частному праву позволяет сделать вывод, что авторы не занимаются
«клонированием» и расширяют границы элементарных и фундаментальных
учебных курсов, активно используя метод сравнительного правоведения.
В качестве еще одной проблемы можно выделить отсутствие единого
подхода в европейских государствах к кодификации норм международного
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частного права: одни государства принимают отдельные законы о
международном частном праве, которые отличаются по содержанию, другие
государства включают коллизионные нормы в национальные гражданские
кодексы. Например, в 2011 году принят Закон Нидерландов «О принятии и
введении

в действие книги 10-й «Международное частное право»

Гражданского кодекса Нидерландов» [9].
В одних государствах более активно используют универсальный
способ имплементации – инкорпорацию, в других, в качестве способа
унификации международного частного права, предпочитают использовать
отсылку.
В Латвии нет специального закона о международном частном праве и
всего 25 статей Вводной части Гражданского закона [10] в той или иной мере
выделяют
отношениям

право,
с

подлежащее
участием

применению

иностранных

к

граждан

гражданско-правовым
или

иностранных

юридических лиц. Еще в 2006 году Кабинет министров Латвии издал
Распоряжение «О концепции национального регулирования международного
частного права», в соответствии с которым до 31 декабря 2010 года должен
был быть разработан законопроект о международном частном праве. К
сожалению, данная концепция пока не материализовалась.
Конкурентоспособность высшего учебного заведения в первую очередь
зависит от профессионального потенциала академического персонала. В
Латвии, в соответствии с Законом о высших учебных заведениях, в
университетах по меньшей мере 65% от избранных на академические
должности лиц должны иметь ученую степень доктора (в академиях не менее
50%, в других высших учебных заведениях – не менее 40%).
Проблема качественного преподавания международного частного
права

полностью

взаимосвязана

с

профессиональными

качествами,

профессиональной подготовкой по данному курсу самого преподавателя.
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Не секрет, что в небольших высших учебных заведениях, где малое
количество

студентов

(независимо

от

того,

является

ли

ВУЗ

государственным или частным), весь курс «Международного частного
права» нередко читает один и тот же преподаватель, превращающийся в
некоего «многостаночника», ремесленника. Вызывает большое сомнение
способность одного преподавателя эффективно и качественно провести весь
сложный и объемный курс, состоящий из разносторонних блоков, которые в
национальном гражданском праве читают различные преподаватели со
смежных кафедр. Насколько реально качественно одному преподавателю
читать лекции, пусть и с позиции коллизионно-правового регулирования, по
международному

вещному,

семейному,

наследственному

праву,

по

международным перевозкам, правовому режиму иностранных инвестиций,
праву

интеллектуальной

отношениям,

собственности,

международному

международным

вексельному

праву,

трудовым

международному

нотариату, транснациональному банкротству, международному договорному
(коммерческому) праву, международному коммерческому арбитражу и т.д.
Конечно, нельзя отрицать, что есть опытные доценты, профессора,
которые на высоком профессиональном уровне знают курс международного
частного права, но это, несомненно, связано с большим опытом в сфере
преподавательской деятельности.
Учитывая

данные

сложности,

нередко

на

кафедре

сам

курс

международного частного права заведомо уменьшается по тематике или
учебная программа курса предлагается в полном объеме, но по отдельным
темам лекции не проводятся и студенты должны их изучать самостоятельно.
Проблема также состоит в том, что в целях экономии денежных
средств

отдельные

учебные

заведения

преднамеренно

уменьшают

количество часов аудиторных занятий, тем самым ограничивая качество
изучаемого курса.
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В процессе преподавания международного частного права следует
учитывать не только содержание, структуру лекционного материала и
методику его изложения, но и наличие предварительных знаний студентов, а
также их желание освоить материал.
К сожалению, у ряда студентов отсутствует мотивация хорошо
учиться, так как они не видят реальной перспективы трудоустройства по
специальности, что в итоге негативно влияет на качество образования. В
странах Балтии слишком велико количество выпускников с дипломами
юриста, в связи с чем, значительная часть выпускников не в состоянии найти
работу в юридической сфере. В определенной мере нередко этому
способствует и недостаточная квалификация самого выпускника, который во
время практики не стремился получить практические навыки, да и
теоретические знания оказались не на должном уровне. Очевидно, в процессе
обучения необходимо больше внимания уделять правоприменительной,
судебной практике.
Международное частное право является наиболее противоречивой
сферой правоведения, т.к. дискуссионными остаются не только вопросы
определения его предмета и системы, но и само название подвергается
критике со стороны отдельных правоведов. Соответственно, специфика
преподавания международного частного права также вызывает массу
вопросов и требует определенной корреляции учебных программ.
С учетом вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1)

Подготовка

высококвалифицированных

специалистов-юристов

должна базироваться на комплексном подходе решения экономических,
социальных,

педагогических,

организационных,

финансовых,

методологических проблем, как на уровне отдельного национального
государства, так и путем объединения интересов европейских государств по
реализации интеграционных процессов в высшем образовании.
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2) Реально назрела необходимость по созданию свободных европейских
зон в сфере высшего образования и научно-исследовательской деятельности.
3)

Необходимо

более

активно

развивать

сотрудничество

среди

европейских высших учебных заведений и создавать совместные программы
по международному праву.
4) В процессе проведения

международных

научно-практических

конференций, в сборниках научных трудов и в юридических журналах
больше внимания уделять проблемным аспектам в сфере международного
права, повышению качества образования, проблемам дистанционного
преподавания международного частного права, более активному внедрению
интерактивных методов обучения.
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The article investigates the main directions of the integration policy of the EU, UNESCO,
Bologna Process in the higher education sphere. In the article are analyzed particular
provisions of Law On Institutions of Higher Education of Latvia; assessed the prospects for the
establishment of joint educational programs on international law in Europe; fragmentary
analyzed the content of some books on private international law; defined the problems of
organization, of the quality of educational process and of the establishment of joint educational
program on international private law.
In concluding part, the author has made the following conclusions.
Preparation of highly qualified lawyers should be based on an integrated approach to
solve economic, social, educational, organizational, financial and methodological problems.
There is an actual need in the creation of European free zones in the area of higher
education and scientific research activity.
It is necessary to more actively promote cooperation among European Institutions of
Higher Education and to establish joint programs within the framework of international law.
While conducting the international scientific and practical conferences or in collections
of scientific papers and in legal journals, it is essential to pay more attention to problematic
aspects in the field of international law, to the quality of education, to the problems of distance
teaching of private international law, and to strengthen the implementation of interactive
teaching methods.
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ПРОБЛЕМАТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Анотація. У цій статті автори представляють аналіз основних актуальних
методологічних і практичних проблем, пов'язаних з викладанням міжнародного права в
університетах т.зв. «пострадянських країн». Пропонуються деякі варіанти підвищення
якості викладання і вирішення виявлених проблем.
Ключові слова: вивчення міжнародного права, міжнародне право в університеті,
проблематика викладання міжнародного права.
Аннотация. В настоящей статье авторы представляют анализ основных
актуальных методологических и практических проблем, связанных с преподаванием
международного права в университетах т.н. «постсоветских стран». Предлагаются
некоторые варианты повышения качества преподавания и решения выявленных проблем.
Ключевые слова: изучение международного права, международное право в
университете, проблематика преподавания международного права.
Abstract. Authors present analysis of the main actual methodological and practical
problems concerning teaching of international law in universities of so called "Post-Soviet
countries". Some options of quality improvement in teaching process and some solutions of the
revealed problems are offered.
Keywords: International Law Study, International Law in University, Problems in
International Law Teaching.

Введение.
Подготовка специалистов в сфере международного права является
трудоѐмким и непростым процессом, требующим от всех участников
218

ПРАВОВІ СИСТЕМИ
2 · 2013

Науковий електронний журнал

высокого уровня знаний и навыков, определѐнного уровня эрудиции и
желания посвятить немало времени изучению непростых и объѐмных
профильных дисциплин. В рамках подготовки специалиста «юристмеждународник»

в

Беларуси

изучение

дисциплины

«международное

публичное право» является самым длительным

(4 семестра). Однако, в

преподавании

большое

продолжает

сохраняться

количество

методологических и практических проблем. О них и пойдѐт речь в данной
статье.
Стоит

заметить,

что

большинство

проблем

преподавания

международного права характерно не только для высших образовательных
учреждений Республики Беларусь, но и многих других стран так
называемого «бывшего Советского Союза». Анализ учебных программ вузов
на постсоветском пространстве позволяет сделать вывод, что, по, крайней
мере, методологически, проблемы одни и те же. Содержание программ
характеризуется двумя особенностями: 1) традицией планирования и
осуществления учебного процесса заложенной много десятилетий назад; 2)
доминированием «советско-российской» доктрины международного права.
Общая проблематика такого подхода состоит, на наш взгляд, в том, что
студенты обучаются по неэффективным и не актуальным программам и
планам, практически

не

предусматривающим развитие

практических

навыков. Показательно участие (а точнее частое неучастие) студентов в
различного рода международных конкурсах (им.Джессопа, им.Телдорса,
им.Пикте, им.Мартенса, Модели МУС, Модели ООН, Модели ЕСПЧ и
проч.). Невысокий уровень подготовки ребят для участия в таких
соревнованиях. Ведь большинство из этих конкурсов имеют практическую
направленность. Необходимо готовить письменную позицию, представлять
сторону в международном судебном органе, представлять интересы
государства в международных организациях, уметь применять на практике
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теоретические знания. Большинство же студентов не в состоянии выполнить
такие задания.
Обозначенные далее проблемы характерны не только для учебной
дисциплины «международное публично право» («международное право»),
возможно, они присущи всей системе образования наших стран, но авторы
верят, что проблема может быть решена и в отдельно взятой стране кафедре.
Проблемы.
Проблема 1: отсутствие мотивации у студентов.
Мотивация к обучению является краеугольным камнем всей системы
учитель-ученик. Конечно, многое зависит от ученика. Но близоруко
полагать, что учитель в этой системе – пассивный игрок. К сожалению,
излишняя теоритезированность, отсутствие выхода на практику способно
убить интерес даже к международному праву.
При изучении профильных дисциплин студентам не предоставляется
шанс применить право на практике. В отличие от национальных отраслей
они даже не видят - как оно применяется в жизни. Как следствие, мотивация
стремится

к

нулю.

профессионализма

и

Во

многом

подхода

решение

конкретного

проблемы
преподавателя.

зависит

от

Требуется

индивидуальный подход к студенту/группе/потоку. Личный пример. Но, как
и всегда, важным остается подбор и применение правильной методики.
Мотивация растет, в случае практической ориентации курса, использования
интерактивных методик преподавания, приглашения экспертов и практиков.
Так, в Международном университете «МИТСО» (Минск) был поставлен
эксперимент. Год назад была отменена существовавшая длительное время
система обязательного посещения занятий. Это не могло не сказаться на
общей ситуации с посещаемостью и, главным образом, ввиду ощущения
вновь обретенной «свободы» действий. Это вынудило администрацию и
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преподавателей задуматься об эффективности применяемых методик.
Потребовало дополнительных усилий. Электронная система регистрации
посещаемости позволила отслеживать наполняемость групп и потоков. Уже к
середине учебного года была отмечена совершенно очевидная динамика. Все
курсы можно было условно разделить на две группы – на успешные
(посещаемость более 85%) и неуспешные (посещаемость менее 50%).
Никакие угрозы преподавателей из второй группы «расквитаться» на сессии
не помогали усилить мотивацию и, как следствие, посещаемость занятий.
Ребята голосовали «ногами». Это показывает, что роль преподавателя в
вопросе мотивации студентов необычайно высока – несмотря на имеющийся
(на наш взгляд) общий тренд понижения мотивации современных молодых
людей к учебе.
Проблема 2: Отсутствие системности в учебных планах подготовки
юристов-международников.
Для того, чтобы освоить специальность необходимо, и это является
очевидным, действовать системно. Т.е. наращивать знания от простого к
сложному. С единой нацеленностью на результат. Что мы имеем на
практике? Составители типовых учебных программ по специальности (а во
многих странах СНГ они являются обязательными для применения)
совершенно не учитывают эти требования.
Во-первых, сам перечень дисциплин, порой, вызывает справедливое
недоумение. Эта проблема имеет для каждой страны свой уровень
актуальности, отметим только, что в Беларуси, например, из типовых планов
исчезла риторика и логика, зато прекрасно себя чувствует дисциплина
«Основы экологии и энергосбережения».
Во-вторых, логично предположить, что необходимо максимизировать
тот

вклад,

который

вносит

каждый

преподаватель

(пускай

и

не
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международник) в развитие специальных навыков и знаний у ребят. Даже
изучение такой фундаментальной дисциплины как философия (на практике –
история философии) может предполагать большую международно-правовую
направленность.

Многие

исследователи

внесшие

вклад

в

доктрину

международного права были и известными философами – Г.Гроций,
С.Пуфендорф, Г.Кельзен, наконец. Какое место определено для этих и
многих других личностей в данной дисциплине? Никакого. И это один из
самых сложных примеров, что уж говорить об истории, иностранном языке и
других общегуманитарных дисциплинах, об общей теории права, наконец,
где

нормативному

договору

и

обычаю

–

основным

источникам

международного права уделяется эпизодическое внимание.
Проблема продолжает оставаться неразрешенной во многом потому,
что учебные планы специальности и рабочие программы дисциплин готовят
специалисты, порой далѐкие от международного права, преподают эти
дисциплины

специалисты,

не

имеющие

представления

о

том,

как

международное право работает, что из себя представляет. Половина
преподавателей является хорошими узкопрофильными специалистами (в это
мы верим), но с непрофильной кафедры.
Для решения проблемы необходима координация подготовки курсов.
Главным связующим звеном здесь может выступить профильная кафедра, в
рамках которой были бы сосредоточены все важные учебные дисциплины,
читаемые в течение всего периода подготовки специалиста в области
международного права. При этом, необходима детальная и комплексная
переработка всех учебных программ дисциплин на предмет их содержания. В
каждой из них необходимо предусмотреть разумную связь с основными
профильными дисциплинами. Мониторингом и анализом учебных программ
дисциплин на предмет их адаптации в изучении студентами международноправовой специализации могли бы заниматься специалисты профильной
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университете

«МИТСО»

кафедра

международного права самостоятельно определяет преподавательский состав
для работы на потоке, включая отбор и приглашение специалистов с других
кафедр. Благодаря этому формируется коллектив, нацеленный на подготовку
специалиста конкретного профиля без потери качества преподавания. Кроме
того, кафедра получила возможность проводить факультативы или «курсы по
выбору» для сборных групп – состоящих из студентов разных потоков. Это
позволило частично компенсировать недостатки типового учебного плана.
Проблема 3: Отсутствие практической ориентированности курса.
Это тоже не новая проблема и все мы о ней знаем. К сожалению,
выпускник часто не знает, каким образом составить письменную позицию, не
имеет практических навыков обращения в международные органы, не
владеет навыком участия в международных переговорах и т.д. Зато он может
прекрасно владеть классификацией международных договоров, знать
наизусть Всеобщую декларацию прав человека, иметь представление о том,
какова периодизация возникновения и развития международного права, что
само по себе тоже неплохо, но совершенно недостаточно для практической
деятельности по окончании высшего учебного заведения.
Но,

так

уж

заведено,

говорим

мы,

такие

учебники,

такие

преподаватели. Однако многое здесь зависит и от того, как построен учебный
процесс. Созданы ли условия для самостоятельной работы студента,
подготовлены ли творческие задания для работы, как сильно студент
загружен другими дисциплинами – все это очень влияет на конечный
результат. Немаловажным является то, как оплачивается контроль за
самостоятельной работой студентов и какой общий объем работы
(«нагрузки») выполняет преподаватель.
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Основными навыками любого специалиста – а тем более юристамеждународника – является умение писать, читать, выделяя важное,
анализировать. Все эти навыки развиваются в ходе обучения. Однако очень
редко программы обучения могут похвастаться реальной результативностью
в вопросе улучшения этих навыков. Здесь, на наш взгляд, важна постоянная
работа по предоставлению студентам и, самое важное, контролю и
коррекции, письменных творческих заданий.
На кафедре международного права Международного университета
«МИТСО»

эту проблему попытались решить следующим образом. Был

введен специальный курс (2 часа в неделю), который решает вопрос
«компенсации» отсутствия тесной связи студентов с профессией. В рамках
курса ребята выполняют творческие задания, получают обратную связь по
навыкам письма и речи, проводятся тренинги по личностному росту. Кроме
того, в университете осталась только одна форма экзамена – письменная. Мы
верим, что развитие письменной речи предопределяет качество устной, а не
наоборот. За счет привлечения профессоров, норма нагрузки у которых
значительно ниже среднего, удалось обеспечить индивидуальный подход к
работе в группах. За каждой группой закреплен куратор. Кроме того, на
факультете существует институт тьюторства – закрепления за студенческими
группами мотивированных и инициативных студентов-старшекурсников.
Но самым эффективным решением было бы предоставление большей
свободы в составлении учебных планов и программ с учетом необходимой
специфики конкретного университета. Теоретически, такая возможность
предусмотрена в законодательстве наших стран, однако, принимая во
внимание ее низкую фактическую результативность, она не является
достаточно эффективной.
Нельзя обойти вниманием и саму методику преподавания. Форма
проведения лекционных занятий в традиционном представлении, когда
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лектор надиктовывает материал, изжила себя, представляется слабо
продуктивной. Лекционные занятия могут быть построены с использованием
интерактивных и более эффективных методик. Примерами могут служить
использование раздаточного материала для последующего заполнения вместе
с лектором, мотивация подготовки студентов к лекциям (а не только
практическим занятиям), интерактивные методы проведения занятий, такие
как вопрос-ответ и проч. Практические занятия не должны включать в себя
контроль надиктованного лектором материала. Намного более эффективным
является приглашение экспертов в практической сфере для проведения
мастер-классов, тренингов, семинаров, занятий, спец.курсов. Обсуждение
решения творческих задач, ролевые постановки. Ну и конечно – последний
год обучения, который должен быть сосредоточен исключительно на
практике. Так, удачным примером может служить использование опыта
бразильских университетов (Universidad Federalde Minas-Gerais, например),
последний, пятый, год обучения в которых представляет из себя
обязательное прохождение годовой специализированной практики. Даже в
случае успешной сдачи всех теоретических экзаменов за четырѐхлетний
период обучения студент не получает диплом до того времени, пока не
защитит свою годовую практику. К сожалению, по крайней мере в Беларуси,
подобный

опыт

воспринять

пока

не

удается

ввиду

особенностей

национального законодательства.
Проблема

4:

неактуальность

учебных

программ

по

профильным

дисциплинам.
Если сравнить рабочую программу дисциплины «международное
публичное право» с программой двадцатилетней давности, отличия будут
небольшими. Международное право развивается стремительно. Однако на
изучении дисциплины это практически не отражается. Есть стандартный
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набор тем, которые «должны быть» усвоены студентом. При этом, некоторые
темы выглядят абстрактными – например, концепция «основных принципов
международного

права»

рассматриваемая

вне

реальной

практики

применения. Так, практически во всех изученных нами программах
дисциплины отсутствуют такие темы/вопросы как - дипломатическая защита,
«responsibility to protect», «экологические беженцы», «сетевые компьютерные
нападения», отсутствует анализ важных кейсов и их реальное влияния на
развитие МП. Независимо от нашего профессионального отношения к этим
зарождающимся или существующим институтам права они есть развитие
теории международного права и не говорить о них – значит умалчивать о
важном.
Все это невозможно без личного вклада преподавателя. А развитие
последнего невозможно без предоставления возможностей участия в
зарубежных конференциях, стимулирования научной деятельности. В
Международном университете «МИТСО» уже несколько лет существует
система поощрения за опубликованные материалы научных исследований.
Ведется рейтинг ученых и ежемесячно, в зависимости от объективных
показателей, присуждаются существенные премии как авторам (десять
лучших в месяце), так и кафедрам. Но это только часть процесса
стимулирования творческого труда. В университете уже пять лет существует
обширная программа финансирования зарубежных поездок. Фактически,
единственным ограничителем поездок за рубеж являются не финансы, а
время

преподавателя.

Финансируются

любые

поездки

в

Европу

и

большинство поездок в страны Америки и Азии. И это работает! Кафедра
международного права каждый год «привозит» и внедряет новые подходы к
обучению, а библиотека университета является самым большим источником
англоязычной литературы по международному праву, достойно конкурируя с
национальной библиотекой Республики Беларусь.
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Проблема 5: упор в преподавании на материалы на родном языке
Говоря о богатом англоязычном библиотечном фонде нельзя не
сказать, что, на наш взгляд, изучение, как и преподавание международного
права без владения этим языком невозможно. При всем богатстве
белорусского, украинского, русского и других языков - владения ими
недостаточно ввиду самой специфики специальности.
Практически все прецеденты, многие международно-правовые акты,
многие

практические

ситуации

представлены

на

английском

и/или

французском. Перевод их на другие языки сизифов труд – как ввиду их
количества, так и отсутствия потребности для тех, кто действительно хочет
работать в области международного права. Поэтому, на наш взгляд, обилие
учебников на родных языках – не умоляя их значения для обучения
специалистов других специальностей – не упрощает подготовку юристовмеждународников. Действительно качественных учебников мало (для того,
чтобы сравнить качество многих учебников достаточно посмотреть на
количество и качество ссылок в них). И несмотря на то, что все же, они есть
и на родных языках, но их количество невелико, они не успевают
обновляться в ногу со временем. Их использование целесообразно только
вместе с англоязычной литературой. Оговоримся, сказанное не означает, что
наша доктрина слабая. Это означает лишь, что мы не должны быть глухи к
тому, что творится за нашими границами.
Основная ошибка, как нам кажется, делается на стадии языковой
подготовки студентов. Мы убеждены, что в этом вопросе опираться на
изучение иностранного языка в ходе одноименной учебной дисциплины
невозможно. Нельзя выучить язык, не работая с ним. Именно международноправовые дисциплины и их изучение должны создать в голове у студента
потребность в изучении языка. А сама дисциплина «английский язык»
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должна быть скорректирована в сторону изучения материалов посвященных
международному праву, а не темам типа «London is the capital…» и прочим
абстрактным предметам.
Проблема 6: уровень и форма контроля знаний.
Уровень владения дисциплиной определяется в виде промежуточного и
итогового

контроля.

Независимо

от

методики

проведения

занятий

формальный контроль знаний очень важен. К сожалению, в ситуации, когда
студент не мотивирован к учебе, к концу семестра он мотивирован только
лишь к сдаче экзамена. Отсюда проблема списывания, плагиата из интернета
и проч. На наш взгляд, необходимо понять и принять тот факт, что чем
слабее мы мотивируем к учебе, чем меньше мы склонны развивать
сотрудничество со студентом в течение семестра, тем сильнее мы
подпитываем его желание сдать экзамен любыми средствами. Оно принимает
такие масштабы, что в ход идут дорогостоящие технологии - микронаушники, часы-миникомпьютер и проч. Студенты соревнуются не в уровне
владения дисциплиной, а в уровне владения навыком списывания.
В нашем университете мы предприняли попытку использовать
технические системы подавления связи для исключения списывания при
помощи наушников и сотовых телефонов. Идея казалась достаточно
эффективной. Но в конечном итоге полностью провалилась. Мы поняли, что
технологическая гонка это не выход. Это цуцванг. Причем проигрывают обе
стороны.
В итоге родилась идея промежуточного контроля уравновешенного
еженедельными консультациями и итогового экзамена в форме «open books»,
т.е. допускающего использование на экзамене любой литературы, записей и
проч.
Промежуточный

контроль

может

быть

представлен

в

виде

коллоквиума, теста (компьютерного), решения задания и иных форм. Важна
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даже не форма, сколько само наличие промежуточного контроля со стороны
преподавателя. Это дисциплинирует и позволяет работать со студентом весь
семестр (поскольку «толкает» студента в объятия преподавателя).
Для того, чтобы экзамен не превращался в списывание мы убрали саму
идею противостояния в вопросе подготовки экзамена. Решение заданий
должно предполагать использование студентом его аналитических и
умственных способностей, применение практических навыков. Для этого
больше всего подходит задание в виде кейса. Кейс представляет собой
многоэпизодную вымышленную ситуацию и задание. Решение кейса –
письменное. К примеру, это может быть подготовка обращения в
Европейский Суд по правам человека для защиты интересов своего клиента,
представление письменной позиции государства в Международном Суде
ООН и т.п. Студент, не владеющий информацией по учебной дисциплине, не
проработавший практику применения международного права, не знающий и
не понимающий его специфику просто не выполнит подобное задание. Даже
в случае возможности пользоваться учебниками и иным печатным
материалом.
Первоначально – составление таких заданий казалось нам и нашим
коллегам на кафедре нелегким трудом. Но все оказалось довольно просто.
Во-первых,

существующие

многочисленные

конкурсные

задания

по

международному праву представляют собой отличную базу для выработки
кейсов, а во-вторых, нет необходимости готовить их в большом количестве –
четырех вариантов на поток обычно достаточно. Ограниченность времени
(обычно мы отводим 2,5 часа) не позволяет студентам эффективно
сотрудничать. Тем более, что это не поощряется преподавателем. В итоге
получаем очень точный срез реальных навыков и знаний студентов.
Необходимо отметить, что первые результаты шокировали. Задание, которое
нами оценивалось как «средней сложности» было провалено практически
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всеми

студентами.

Это

был

реальный

результат

качества

нашего

преподавания и неумения ориентировать ребят на навыки. Они знали
доктрину, ориентировались в кейсах, но сложить это все и выразить на листе
не могли. Мы сумели найти в себе силы проглотить эту горькую пилюлю
разочарования и исправить ситуацию. Сегодня мы задумываемся о
возможности применения формата ―home exam‖ – когда студенту дается
экзаменационное задание на дом. Такой опыт имеет место во многих вузах
США и Европы.
Вместо заключения.
Отозвавшись на предложение редакции представить наше видение
проблемных

аспектов

преподавания

международного

права,

мы

ориентировались исключительно на свой опыт. Мы надеемся, что кому-то он
покажется интересным. Каждая из стран, где читают этот замечательный
журнал, уникальна по-своему. И наверняка каждый из нас сталкивается со
своими - уникальными проблемами, а что-то могло показаться очевидным.
Возможно, изложенные нами трудности уже побеждены в университетах
наших уважаемых читателей. Нам бы хотелось об этом знать! Мы также
открыты к любым идеям и предложениям о сотрудничестве, обмену
экзаменационными

и

методическими

материалами

и

будем

рады

координировать сотрудничество тех, кто нашел что-то интересное в этой
скромной статье. Наш электронный адрес: kozik_office@mitso.by.
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ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ПРАВО РАДИ ЄВРОПИ
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доцент кафедри міжнародного права і
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ПРАВІ ЄС ТА
ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
У статті розглядаються особливості правового регулювання інституту
відповідальності в правовій системі ЄС. Увага акцентується на дослідженні актів
первинного та вторинного права ЄС в контексті еколого-правової відповідальності. Крім
того, аналізуються принципи та інструменти екологічної політики ЄС. Робиться
висновок про те, що процес гармонізації принципів еколого-правового регулювання з
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діючими в ЄС стандартами є доцільним і необхідним у проведенні узгодження норм та
положень в актах екологічного законодавства України.
Ключові слова: екологічна політика ЄС, інститут відповідальності, інструменти
екологічної політики ЄС, принципи екологічної політики ЄС, екологічне законодавство
України та ін.
В статье рассматриваются особенности правового регулирования института
ответственности в правовой системе ЕС. Внимание акцентируется на исследовании
актов первичного и вторичного права ЕС в контексте эколого-правовой
ответственности. Кроме того, анализируются принципы и инструменты экологической
политики ЕС. Делается вывод о том, что процесс гармонизации принципов экологоправового регулирования с действующими в ЕС стандартами является необходимым и
целесообразным в проведении согласования норм и положений в актах экологического
законодательства Украины.
Ключевые слова: экологическая политика ЕС, институт ответственности,
инструменты экологической политики ЕС, принципы экологического права и политики
ЕС и др.

Актуальність теми. Актуальність і гострота екологічних проблем на
європейському континенті досить гарно всім відома. Мабуть немає на
планеті регіону, де б екологічна ситуація була настільки ж складною. А, це, в
свою чергу, передбачає необхідність міждержавного співробітництва в галузі
охорони навколишнього середовища, укладення міжнародних договорів,
інтенсифікацію співробітництва в рамках міжнародних організацій в даній
сфері. У зв‘язку з вищезазначеним, не може не викликати інтерес діяльність
та політика Європейського союзу (далі - ЄС) щодо охорони навколишнього
середовища та раціонального використання природних ресурсів в цілому, та
механізми реалізації екологічної відповідальності зокрема, що склались в
рамках цього унікального об‘єднання 28 держав.
В установчих актах ЄС система правових норм та принципів щодо
природокористування та охорони навколишнього середовища, позначається
терміном

"екологічне

законодавство"

(environmental

legislation)

або

"екологічне право" (environmental Law).2 Дана галузь права ЄС являє собою
унікальну динамічну та розвинену систему правових норм, і є надзвичайно
цікавим явищем з низки причин.
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По-перше, вона інтенсивно розвивається і її історія є значно коротшою,
ніж у міжнародного права навколишнього середовища та національних
еколого-правових систем. По-друге, в рамках цієї системи представлені
найрізноманітніші засоби регулювання екологічно значущої поведінки
держав-членів ЄС, юридичних і фізичних осіб, що втілені в різних правових
формах (директиви, регламенти, рамкові рішення, програми дій тощо)3.
Насамкінець, по-третє, у українського читача майже немає інформації
про екологічне право ЄС, його систему, правові та організаційно-економічні
інструменти його реалізації. Уявляється, що такого роду дані являють собою
не лише науковий, але й практичний інтерес, враховуючи перспективи
розширення економічного та іншого співробітництва ЄС з нашою державою.
Отже, висвітлення актуальних питань права ЄС, зокрема його екологічного
аспекту, на нашу думку, є однією із невідкладних задач, що стоять перед
вітчизняною наукою міжнародного права.
Доктринальна розробка проблематики. Вивченню і аналізу тих чи
інших питань екологічного права ЄС у своїх працях приділяли увагу такі
українські вчені, як Н.Р. Малишева4, Ю.С. Шемшученко5, С.М. Кравченко6,
А.О. Андрусевич7 та ін. Серед зарубіжних юристів-міжнародників, які
займаються науковою розробкою даної проблематики вважаємо за доцільне
назвати П.А. Калініченко8, Є.Є. Вилегжаніну9, Дороті Фуке10, Л. Кремера11,
А. Кісса та ін. Тим не менш, слід констатувати, що в українській науці
міжнародного права, не завжди приділяється достатньо уваги дослідженню
питань механізмів реалізації відповідальності за екологічні правопорушення
в правовій системі ЄС, що, в свою чергу, вимагає проведення додаткових
наукових розробок в даній сфері.
Мета і завдання статті. Отже, метою цієї статті є здійснити
комплексний аналіз правових засад регулювання екологічної політики в
рамках ЄС, а також дослідити механізм відповідальності за екологічні
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правопорушення, що склався в межах цього Об‘єднання. Уявляється, що
результати такого дослідження можуть бути використані в процесі адаптації
екологічного

законодавства

України

відповідно

до

норм

права

навколишнього середовища ЄС.
В рамках екологічного права ЄС сформувалась досить цілісна система
принципів, які покладені в основу екологічної політики ЄС. Одним із
провідних галузевих принципів екологічного права ЄС є принцип
"забруднювач сплачує", науковій розробці якого в європейській правовій
доктрині приділяється визначальна увага. За своєю загальною спрямованістю
даний принцип є простим правилом згідно якого суб'єкт, який здійснює
небезпечну діяльність, що завдає шкоду довкіллю, має компенсувати її
наслідки.12
Принцип "забруднювач сплачує" передбачає, що забруднювач відчуває
покладення на нього тих витрат по здійсненню попередження забруднення і
боротьби з ними, які будуть вважатись за необхідні публічною владою, не
дивлячись на те, чи стосуються вони превентивних, поновлювальних заходів,
або комбінації тих чи інших".13
Однак, з плином часу сфера дії і зміст цього принципу значно були
розширені за рахунок ініціативної діяльності окремих держав (Японії,
Німеччини, Австралії, Нідерландів). Новим кроком у розвитку даного
принципу послугувало застосовування як на міжнародному, так й
внутрішньодержавному рівнях режиму об'єктивної відповідальності, тобто
відповідальності без вини; розповсюдження сфери її дії на випадкові14 та
транскордонні15 забруднення. При цьому, не дивлячись на безсумнівно
позитивний характер цього принципу, його змістовність і правовий режим
викликають складні юридичні проблеми.
Як слушно зауважує академік Малишева Н.Р., існує необхідність у
подальшому напрацюванні даного принципу в аспекті більш чіткого
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визначення меж витрат, тягар яких покладається на забруднювача, зокрема,
витрат по збитках, що завдаються; уточнення самого поняття "забруднювач";
дослідження цього принципу в плані аналізу припустимих меж виключень із
нього з врахуванням як інтересів охорони довкілля, так й недискримінації з
точки зору умов торгово-економічної взаємодії.16
Міжнародна практика поки що недостатньо встановилась, щоб дати
однозначну відповідь на ці та інші питання. Тим не менш, можна вважати,
що даний принцип знаходиться на стику превентивних заходів і
відшкодування збитків. В цьому сенсі він відноситься до права міжнародної
відповідальності, не зважаючи на те, що невизначеність сфери дії ускладнює
його застосування, зокрема, судовими органами.
Не дивлячись на те, що даний принцип був остаточно закріплений в
Договорі про ЄС лише у 1987 р., ідея його впровадження постала під час
обговорення та прийняття Декларації Ради ЄС та Європейського Парламенту
22 листопада 1973 р. під час прийняття Першої програми дій ЄС в галузі
охорони навколишнього середовища.17
Головними інструментами дій органів державної влади в реалізації
згаданого принципу є впровадження системи стандартів та штрафів, або
їхнього поєднання з метою уникнення забруднення. Серед таких стандартів
слід зазначити наступні: стандарти якості довкілля, що мають обов‘язкову
юридичну силу і встановлюють допустимі рівні забруднення, які не можна
перевищувати; стандарти товарів, стандарти для певного устаткування
("стандарти викидів", "стандарти дизайну устаткування", "операційні
стандарти"). Метою штрафів, які застосовуються залежно від розміру
забруднення на основі відповідних адміністративних процедур, є заохочення
забруднювача вживати необхідних заходів для зменшення забруднення. З
часом система штрафів та фінансових заохочень, закладена в принципі
"забруднювач сплачує", стала не завжди спрацьовувати, тому держави-члени
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висунули ідею цивільно-правової відповідальності за спричинення шкоди
довкіллю та здоров‘ю людей.18 Наслідком реалізації цієї ідеї стало прийняття
в рамках Ради Європи Конвенції Лугано про цивільну відповідальність за
шкоду, завдану навколишньому середовищу небезпечною діяльністю.19
Серед актів вторинного права ЄС, в яких закріплено принцип цивільноправової відповідальності за шкоду, завдану довкіллю, слід назвати Зелену
книгу про

відповідальність

за

шкоду навколишньому середовищу20

(Greenbook on environmental liability). Приводом для розробки цієї Книги
послугувало, щонайменше, дві обставини: по-перше, промислова аварія в
Базелі, внаслідок якої відбулось широкомасштабне забруднення Рейну, а, подруге, недостатньо ґрунтовна розробка проблем екологічної відповідальності
на рівні ЄС в цілому. На той час лише деякі з держав-членів ЄС приділяли у
своєму законодавстві належну увагу питанням екологічної відповідальності
(зокрема, Нідерланди, Німеччина та Данія).
Наступним кроком в процесі удосконалення правового регулювання
інституту відповідальності за екологічні правопорушення стало прийняття
Комісією ЄС Білої книги про екологічну відповідальність (White Paper on
Liability).21

Environmental
вищезазанченого

Актуальність

документу

розробки

обумовлювалось

та

прийняття

необхідністю

більш

ефективного застосування ключових принципів екологічної політики і права
ЄС ("забруднювач сплачує", запобігання шкоди та принцип перестороги), а
також існуючими прогалинами в екологічному праві ЄС; проведенням
заходів

по

очищенню

і

поновленню

навколишнього

середовища;

підвищенням інтегрування "екологічного виміру" в різноманітні сфери
політики ЄС; покращенням функціонування Спільного ринку ЄС.
Безпрецедентним

за

своїм

характером

і

значенням

у

процесі

удосконалення інституту екологічної відповідальності в праві ЄС є Рамкове
Рішення Ради ЄС 2003/80 від 27 січня 2003 р. Про кримінально-правову
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охорону навколишнього середовища (далі – Рамкове рішення).22 Дане Рішення
є нормативно-правовим актом ЄС в сфері гармонізації кримінального,
кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого права в рамках
компетенції по третій опорі. Держави-члени ЄС імплементували положення
Рамкового рішення до кінця січня 2005 р.
У вступній частині Рамкового рішення висловлюється занепокоєння ЄС
зростанням екологічних злочинів та їх наслідків, які все частіше
розповсюджуються за межі держави, в якій вчинено злочин (п. 1). Крім того,
в Рішенні зазначається, що екологічні злочини являють собою проблему, яку
держави-члени вирішують спільно і по розв‘язанню якої мають вживатись
узгоджені природоохоронні дії на основі кримінального права (п.3). В
контексті даного документу, дається визначення умисного злочину23, злочину
з необережності24, співучасті і підбурювання у вчиненні злочину25.
Суб'єктами такої відповідальності виступають не лише фізичні особи, але й
юридичні особи держав-членів ЄС. Кожна держава-член має вживати
необхідних заходів для забезпечення караності діянь, передбачених в ст.2
Рішення

ефективними,

пропорційними

заходами

кримінальної

відповідальності, включаючи в серйозних випадках - позбавлення волі (ст. 5
п. 1). Відповідальність юридичної особи не виключає кримінального
переслідування фізичних осіб, які є виконавцями, підбурювачами або
співучасниками дій, передбачених ст.ст. 2 та 3.
В якості можливих санкцій, що можуть бути накладені на юридичну
особу передбачені наступні: позбавлення пільг і державної допомоги;
тимчасова або постійна заборона здійснення промислової чи комерційної
діяльності; поміщення під судовий нагляд; ліквідація в судовому порядку;
покладання обов‘язку по здійсненню спеціальних заходів, спрямованих на
усунення наслідків злочинного діяння (ст. 7).

237

ПРАВОВІ СИСТЕМИ
2 · 2013

Науковий електронний журнал

Отже, з вищевикладеного випливає, що в рамках екологічного права ЄС
склалась

цілісна

система

механізму

відповідальності

за

екологічні

правопорушення, що регламентується нормами первинного і вторинного
права ЄС і гарантії якої забезпечуються наднаціональними інституціями цієї
Організації.
Висновки і пропозиції. Вбачається, що процес гармонізації принципів
еколого-правового регулювання з діючим в ЄС стандартами є доцільним і
необхідним у проведення узгодження норм і положень в актах екологічного
законодавства України, їх кореляції у відповідності із загальноприйнятими
принципами

базового

Закону

України

"Про

охорону

природного

навколишнього середовища", подальшого узгодження з актами в інших
галузях законодавства, вимогами положень міжнародних договорів України
шляхом подолання окремих прогалин, що створюють колізії в діючому
екологічному законодавстві України.
Враховуючи

вищезазначене,

вважаємо,

що

характер

та

рівень

співробітництва Україна - ЄС, та, в цілому, перспектива українського
евроінтеграційного курсу, зокрема, в галузі охорони навколишнього
середовища, залежатимуть від внутрішніх трансформацій в Україні,
створення умов для стабільного економічного розвитку, фінансового
забезпечення та узгодження дій, насамперед, органами виконавчої влади в
реалізації заходів у напрямку інтеграції України до ЄС.
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ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ
У статті, на підставі аналізу існуючих наукових точок зору, щодо бачення
сутності прямих і непрямих податків, визначено характерні особливості непрямого
оподаткування та сформульовано авторське визначення поняття «непрямі податки».
Ключові слова: податки, прямі податки, непрямі податки, платники податків,
споживачі.
В статье, на основании анализа существующих научных точек зрения, о сущности
прямых и косвенных налогов, определены характерные особенности косвенного
налогообложения и сформулировано авторское определение понятия «косвенные налоги».
Ключевые
слова:
налоги,
прямые
налоги,
косвенные
налоги,
налогоплательщики, потребители.
The article, based on an analysis of existing scientific viewpoints on the vision of the
essence of direct and indirect taxes, defined the characteristics of indirect taxation and copyright
formulated the definition of "indirect taxes".
Keywords: taxes, direct taxes, indirect taxes, taxpayers, consumers.

Постановка проблеми. Сьогодні, коли Україна перебуває на етапі
кардинальних змін та перетворень в соціально-економічній, управлінській та
політичній сферах, значної уваги потребує ціла низка важливих питань,
зокрема це стосується створення ефективної, надійної та доцільної системи
оподаткування. Важливість вирішення даного питання обумовлена тим, що
податки здійснюють вплив на всі економічні та соціальні явища і процеси у
державі. З одного боку, вони (податки) – фінансове підґрунтя існування
держави, мірило її можливостей у світовому економічному просторі щодо
розвитку науки, освіти, культури, гарантування економічної безпеки,
зростання суспільного добробуту громадян. З іншого боку, податки —
знаряддя перерозподілу доходів юридичних і фізичних осіб у державі, їх
мобілізація й використання зачіпає інтереси не тільки кожного підприємця чи
громадянина, а й цілих верств населення і соціальних груп [0].Звідси
очевидно, що в умовах перебування України на перехідному періоді, що
супроводжується численними змінами та трансформаціями, встановлення
стабільної

та

ефективної

податкової

системи,

яка

б

забезпечувала

повноцінний розвиток господарства в країні, є одним з пріоритетних завдань
для нашої держави. Побудова раціональної податкової системи потребує
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розвитку

адміністративно-правових

засад

оподаткування,

передусім

досліджень окремих видів, форм податків, їхнього взаємозв‘язку із розвитком
економічного і політичного життя.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Слід зауважити, що
науковим аналізом та обґрунтуванням проблемних питань податкової сфери
займалися такі дослідники як: Д.А.Бекерська, М.Д.Загряцков, І. І. Янжул, О.
М. Бандурка, М. П. Кучерявенко, О. С. Філімоненков Г. В. Бех, О. О.
Дмитрик, М.В. Карасєва В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, Ю.А.Ровинський, С. М.
Попова, С. Г. Пепеляєв та ін. Однак масштабність та складність даного
питання потребує більш глибокого та змістовного опрацювання окремих
його аспектів, зокрема – це стосується уточнення сутності поняття та
специфіки непрямих податків, що й буде метою даної статті.
Виклад основного матеріалу. Так, на сьогодні в України існує
розвинена група непрямих податків, зазвичай їх кількість невелика, але за їх
рахунок забезпечується велика частина надходжень до бюджету. Саме тому,
непрямим податкам традиційно відводиться специфічне місце в податковій
системі та податковій політиці. Зауважимо, що розподіл податків на прямі і
непрямі було запропоновано Ж. Боденом ще наприкінці 16-го століття. В
процесі подальшого розвитку теорії фінансів і податків виникало досить
багато різноманітних думок щодо критеріїв такого поділу, втім одностайної
думки з приводу даного питання на сьогодні так і не досягнуто.
Що ж стосується економічної сутності прямих і непрямих податків, то
вона була сформована Д.Локком. Він започаткував в теорії оподаткування
поділ податків на групи. В основу цього поділу було покладено критерій
перекладності. Тобто, визначивши головне положення, що будь-який
податок, з кого б він не справлявся, зрештою, ляже на землевласника, Д.Локк
встановив, що замість податків, якими обкладається земля напряму, варто
віддати перевагу податку, який безпосередньо справляється з землевласника.
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Тому вважалося, що поземельний податок є прямий, а решта податків –
непрямі [2].Такий підхід до класифікації податків на прямі та непрямі
підтримувався фізіократами, які в якості прямих тільки податок на землю,
оскільки саме вона дає чистий дохід, який, власне кажучи, і є джерелом
сплати податків. Усі інші, окрім поземельного податку, фізіократи вважали
непрямими [3, с.18].
З точки зору А.Делатура прямі податки це ті, за допомогою яких
законодавець прямо звертається до тих кого він хоче обкласти податком,
непрямі – ті, якими він намагається оподаткувати платників через
посередників, розраховуючи на перекладність [3, с.19].
І. І. Янжулу своїх дослідженнях говорить, що коли звернути увагу на
дії держави при оподаткуванні, які спрямовані на те, щоб привести у
відповідність

податковий

тягар

з

платоспроможністю

платника,

то

виявляється, що «існує» категорія податків, до яких держава не вважає за
потрібне застосувати кадастру, бо на її думку, самі дії платника дають
можливість зробити висновки щодо його платоспроможності. Держава
передбачає, що споживання платником певного предмета є ознакою
існування в його доході податково-спроможних частин, і ставить податок у
залежність від його споживання. Такі податки можуть бути названі
податками на предмети споживання [2; 3, с.18].
Також слід відзначити думку В. Лебедєва стосовно того, що різниця,
яка існує між прямими й непрямими податками, полягає в ознаках податкової
спроможності і податкового обов'язку. Тобто податковий обов`язок
розкривається через тезу: «особа має такий то дохід; відповідно може
заплатити стільки-то». У свою чергу податкова спроможність можна
охарактеризувати такою тезою: «особа купує такий-то предмет, значить у неї
є кошти для купівлі, і відповідно можна передбачувати деяку (невизначену
достеменно) податкову спроможність» [4, с.98].
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З викладеного видно, що історично в основу поділу податків на прямі
та непрямі було покладено таку їх (податків) властивість як неперекладеність
та (або) перекладність. Перша, неперекладеність,полягає у справлянні
податків безпосередньо з осіб, яких передбачається оподаткувати,у той час як
друга, перекладаність, характеризує такий спосіб оподаткування цих осіб,
коли їх тягар зі сплати податків, полягає (перекладається) на інших осіб –
споживачів, які й є його фактичними платниками.
Нині на сторінках юридичної літератури також висловлюється багато
думок з приводу сутності прямих та непрямих податків. Найчастіше автори
пишуть, що прямі (прибутково-майнові) — податки, що стягуються в процесі
придбання та акумуляції матеріальних благ, визначаються розміром об‘єкта
обкладання, включаються в ціну товару і сплачуються виробником або
власником. Прямі податки, у свою чергу, розділяються на: а) особисті –
податки, що сплачуються платником податків за рахунок і залежно від
отриманого ним доходу (прибутку) і з урахуванням його платоспроможності;
б) реальні (англ. rеаl – майно) – податки, що сплачуються з майна, в основі
яких лежить не реальний, а передбачуваний середній доход [5, c.45-46;
6, c.149-151; 7]. Стосовно непрямих податків (на споживання) дослідники
зазначають, що – це податки, які стягуються у процесі витрати матеріальних
благ, визначаються розміром споживання, включаються у вигляді надбавки
до ціни реалізації товару і сплачуються споживачем. При непрямому
оподаткуванні формальним платником є продавець товару (робіт, послуг), що
виступає посередником між державою і споживачем товару (робіт, послуг).
Споживач товару (робіт, послуг) є платником реальним. Саме критерій збігу
юридичного і фактичного платника є одним з основних при розмежуванні
податків на прямі й непрямі. При прямому оподаткуванні – юридичний і
фактичний платники збігаються, при непрямому – ні. [5, c.46; 6, c.149-151; 7].
Такої позиції притримуються М. П. Кучерявенко, Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, В.
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Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова С. Г. Пепеляєв та ряд інших
дослідників.
Схожу із попередніми дослідниками точку зору висловлює й
О. С. Філімоненков, який у своїх працях відмічає, що прямими є податки, які
встановлюються безпосередньо на доходи та майно платників і сплачуються
ними з власних надходжень грошових коштів. До них належать податки на
прибуток, транспортні засоби, землю, прибутковий податок з доходів
громадян та ін. Ці податки встановлюються безпосередньо на дохід або
майно платника і їх розмір залежить від обсягу об'єкта оподаткування. Що
більший об'єкт оподаткування, то більша при однаковій ставці сума податку,
і навпаки [8]. У свою чергу непрямими, на думку науковця, є податки, що
встановлюються на товари і послуги й оплачуються покупцем у їх цінах або
тарифах, а в бюджет сплачуються продавцями товарів і надавачами послуг. У
цьому разі покупець сплачує ці податки продавцю в цінах на товари і
послуги, які у нього купує, а продавець згодом перераховує їх державі. У
цьому разі зв'язок між платником податку (споживачем товару) і державою
опосередкований через об'єкт оподаткування. До непрямих податків
належать ПДВ, акцизний збір, митні збори. Розмір цих податків при
постійних ставках (тарифах) залежить від кількості й вартості товарів
(послуг), що купуються [8]. О. С. Філімоненков наголошує, що непрямі
податки відіграють важливу роль у формуванні доходів Державного
бюджету. Надходження від них у Державний бюджет перевищують 45 %
його доходів [8].
О. М. Бандурка характеризує прямі податки як податки, остаточним
платником

яких

є

власник

оподаткованої

оподаткованого доходу. Прямі податки

власності

чи

отримувач

сприяють такому розподілу

податкового тягаря, при якому більші внески до бюджету справляють ті
особи, котрі мають вищий майновий статок або вищий рівень доходів. До
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таких податків відносяться: податок на прибуток підприємств, податок на
доходи фізичних осіб, податок на нерухоме майно та ін. [9, с. 312]. Непрямі ж
податки правник визначив наступним чином - це податки, які сплачуються в
залежності від зроблених виплат, і вони, як правило, становлять певну частку
в ціні товарів (робіт, послуг), які є об‘єктом купівлі платника податків. Таким
чином, остаточним платником непрямого податку є споживач продукції
(послуг), на якого податок перекладається через надбавку до ціни. А закон
покладає юридичний обов‘язок сплати такого податку (надбавки до ціни) на
підприємство після реалізації продукції (послуг). Основними видами
непрямих податків в Україні є податок на додану вартість та акцизний
податок [9, с. 312].
О.М.Чередниченко

характеризує

непрямі

податки

як

такі,

що

визначаються розміром споживання і не залежать від доходу, або майна
платника, виступають у вигляді надбавки до ціни на товар або послугу, і
платником яких є кінцевий споживач такого товару або послуги [4, с.99].
Слід зауважити, що попре динамізм розвитку національної системи
законодавства, що врегульовує сьогодні процес справляння непрямих
податків у нашій державі, офіційного визначення поняття «непрямого
податку» чинне законодавство України на сьогодні не містить. У той же час
аналіз змісту статті 14 Податкового кодексу свідчить про те, що як мінімум
два різновиди податків законодавець розуміє як непрямі – це податок на
додану вартість (ПДВ) та акцизний податок.
Отже, спираючись на вищевикладене, можемо констатувати, що
податкова система України, як власне кажучи і більшості розвинутих країн
світу, складається із поєднання прямих та непрямих податків. Перші, прямі
податки, встановлюються безпосередньо на доход чи майно платників
податків,

тобто

відносини,

які

опосередковують

процес

прямого

оподаткування складаються та реалізуються тільки між державою та
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безпосереднім платником податків. Що ж стосується других, непрямих
податків, то вони встановлюються на окремі види товарів та (або) послуг
(робіт) та включаються у їх ціну у вигляді певного розміру надбавки до неї.
Таким чином фактичним платником непрямих податків є суб`єкти, які
споживають ці товари та послуги. Відтак у відносинах, що супроводжують
процес непрямого оподаткування діють не дві, а три види суб`єктів, а саме:
по-перше, держава в особі компетентних органів та посадових осіб, що
справляють податки;
по-друге, суб`єкт податку, який відповідно до закону вносить до
бюджету визначену суму податку. Такими суб`єктами є продавці товарів,
особи, що надають послуги;
по-третє, суб`єкти на яких фактично лягає тягар сплати непрямих
податків – це споживачі, які придбають товари та (або) користуються
послугами. Сплачуючи їх ціну, вони (споживачі) сплачують й суму
включених до неї податків. П. Т. Гега та Л. М. Доля називають таких
суб`єктів «носіями податку» [10]. Таким чином продавець або особа, що
надає послуги, тобто суб`єкт, який вносить суму податку до бюджету,
виступає лише свого роду посередником між першою та третьою сторонами,
між державою та споживачами. У зв`язку із цим непрямі податки досить
часто йменують споживчими податками (або податками на споживання),
адже вони фактично сплачуються особами не при отриманні доходів
(прибутків), а в наслідок придбання ними товарів та послуг.
Непрямі податки доволі часто критикуються дослідниками, зокрема
через те, що вони мають фіскальний характер, їх включення до ціни товарів
та послуг призводить до її підвищення, а також те, що при непрямому
оподаткуванні відсутній будь-який зв`язок з розміром доходів фактичних
платників цих податків (споживачів). Відтак виходить що при однаковому
рівні споживання особи з більш низьким рівнем доходу витрачають його
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більшу частину, аніж особи, які мають більші розміру особистого доходу.
Тобто порушується принцип соціальної справедливості податків, який
передбачає

установлення

податків

та

зборів

відповідно

до

платоспроможності платників податків. Вважаємо, усунення останнього
недоліку та забезпечення нормальної реалізації принципу справедливого
оподаткування може бути здійснене через диференційований підхід до
встановлення непрямих податків на окремі товари, роботи та послуги. Або ж
шляхом вилучення певних категорій товарів першої необхідності з кола
оподатковуваних. У той же час слід враховувати, що саме оподаткування
товарів широкого попиту є основним джерелом фінансових надходжень до
бюджету. Том встановлення більш високих податків тільки на так звані
товари не першої необхідності й розкоші звужує сферу непрямого
оподаткування і скорочує надходження доходів до бюджету. І навпаки,
навіть невисокий рівень непрямого оподаткування товарів повсякденного
попиту забезпечує державі сталі й значні доходи, бо таке споживання є
сталим і значним у масштабах суспільства.
Втім, попре означені недоліки непрямих податків, не можна сказати,
що вони не виконують регулюючої функції. З цього приводу слушно
наголошують А. М. Поддерьогін, Л. Д. Буряк, що непрямі податки мають, в
основному, фіскальне спрямування. Однак було б неправильно заперечувати
регулюючу функцію непрямих податків [11]. Звісно вони не несуть у собі
таких стимулюючих можливостей як прямі податки. Втім непрямі податки
також мають ряд позитивних рис. Так І. М. Даненко, Л. В. Голишевська та
В. В. Порхун пишуть, що непрямі податки в економіці нашої країни
відіграють значну роль. Через непряме оподаткування може здійснюватись
державний контроль над кількістю, якістю, виробництвом і споживанням
продукції, робіт та послуг. Дослідження закордонних економістів довели, що
відсоткові та фіксовані ставки по різному впливають на кількість і якість
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товарів в умовах конкурентного ринку. Зокрема використання відсоткової
ставки спричиняє зниження якості товарів, а фіксованої навпаки. При
запровадженні ставки з одиниці продукції її якість не являється властивістю,
що підлягає оподаткуванню тому може зростати, як засіб підвищення
конкурентоздатності. Проте, ця модель актуальна лише при специфічному
наборі ознак товару. При виборі іншої групи ознак результат може бути
протилежним [12, с.131; 13].
До позитивних властивостей непрямих податків, на нашу думку, слід
віднести те, що:
- вони ефективніші в фіскальному аспекті, оскільки оподатковують
споживання, яке в свою чергу є більш стабільною і негнучкою величиною,
ніж прибутки. Відтак непрямі податки забезпечують швидкість та
регулярність надходження до бюджету значних розмірів коштів.
- від них складніше ухилитись, ніж від прямих податків, і їх сплату
легше контролювати;
- вони, за умови використання диференційованого підходу до
встановлення непрямих податків на окремі товари, роботи та послуги,
дозволяють впливати на структуру споживання у різних верств населення;
- вони не мають обов`язкового характеру для їх фактичних платників –
споживачів, крім того, через їх прихованість у ціні товару чи послуги,
непрямі податки психологічно легше сприймаються платниками.
Висновки та пропозиції. Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що
серед характерних особливостей непрямих податків слід виділити наступне:
по-перше, це внутрішні загальнодержавні податки, які регулюються
національним законодавством України;
по-друге, вони не пов`язані із доходами (прибутками), що їх отримує
особа, і сплачуються під час використання цих доходів при покупці товарів
та (або) послуг. Тобто розмір сплачених непрямих податків визначається не
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розміром доходів, а кількістю спожитих товарів та послуг, що підлягають
оподаткуванню;
по-третє, вони стягуються державою незалежно від результатів
господарської діяльності платника податків;
по-четверте, фактично матеріальні витрати зі сплати податку несе
споживач, оскільки вони включаються у склад ціни на продукцію, яку він
(споживач) придбав.Платник же податку (юридична чи фізична особа)
виступає як посередник, що нараховує і сплачує податок у бюджет держави.
На підставі цього вважаємо, що непрямі податки можна визначити як
передбачений законодавством обов'язковий, безумовний, безвідплатний,
нецільовий платіж до відповідного бюджету, що встановлюється за
споживання визначених державою видів товарів (продукції) та послуг, і
витрати на сплату якого платники податків включають у вигляді надбавки до
ціни (тарифу) на ці товари (продукцію) та послуги.
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