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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА
Охендовський Михайло Володимирович,
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Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка1

ВИДОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ МІЖНАРОДНИХ
ВИБОРЧИХ СТАНДАРТІВ
Анотація. У статті розглядаються актуальні питання щодо становлення системи
джерел міжнародних виборчих стандартів та видової характеристики джерел
міжнародних виборчих стандартів.
Ключові слова: вибори, міжнародні виборчі стандарти, джерела міжнародних
виборчих стандартів, співвідношення міжнародного і національного конституційного
права.
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы становления
системы источников международных избирательных стандартов и видовой
характеристики источников международных избирательных стандартов.
Ключевые слова: выборы, международные избирательные стандарты, источники
международных избирательных стандартов, соотношение международного и
национального конституционного права.
Annotation. The article deals with current issues concerning the formation of the sources
of international electoral standards and species characteristics of sources of international
electoral standards.
It is claimed that the problems of the sources of international electoral standards and
species characteristics becomes permanent scientific and praxeological significance for updates
institutions as national and local public authorities in a particular country through periodic
elections is in the context of globalization and the integration of interstate essential object of
international law.
The author believes that in today's functioning of a democratic legal state question of
whether the national electoral legislation and practice with international electoral standards, is
not only very important, and is one of the most important trends in international and national
democratic development and one of the foundations of new democratic international legal order.
This article contains the authoring of generic characteristics of sources of international
electoral standards, so you can classify them for various reasons, namely : a) according to the
territorial validity (universal, regional, sub-regional); b) depending on the subject of
development and adoption (IIGO and INGOs); c) depending on the legal status of the subject of
development and adoption (traditional and non-traditional sources); d ) depending on the type of
sources of international electoral standards (international treaty, declaration, rules soft law,
national law).
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The author concludes that the systematic analysis of international electoral standards
makes it possible to identify the typical drawbacks eligible sources containing them, and to
suggest appropriate institutional, organizational and legal measures to overcome them.
Key words: elections , international electoral standards, sources of international electoral
standards, the relationship between international and national constitutional law.

Постановка проблеми. У становленні та розвитку демократичної
правової державності особливо місце належить конституційно-правовому
інституту виборів, який, по-перше, забезпечує періодичне оновлення
інститутів публічної влади; по-друге, здійснює це на засадах принципів
демократії; по-третє,

все це реалізується з суттєвою телеологічною

домінантою – недопущення присвоєння такої публічної влади конкретною
людиною, групою людей та їх асоціаціями, що діють в політичній системі
держави та суспільства.
Тому проблематика періодичного демократичного оновлення публічної
влади, проблематика виборів стає не тільки важливою проблемою
демократичної держави, але й виходить на рівень міжнародної спільноти,
перетворюючись у важливу сферу міждержавного співробітництва на його
універсальному рівні.
Важливим

свідоцтвом

такого

позитивного

та

продуктивного

співробітництва є створення в цій профільній сфері міжнародного
співробітництва низки міжнародних угод та відповідних принципів в сфері
виборчого права та виборчого процесу, що отримали назву міжнародних
виборчих процесів.
Ступінь наукової розробки теми. Слід зазначити, що в Україні
актуальні проблеми безпосередньої демократії, народовладдя і, зокрема, різні
аспекти правового регулювання виборів, дії виборчого законодавства
досліджували В.Д. Бабкін, М.О. Баймуратов, Ф.Г. Бурчак, І.П. Бутко,
Р.К. Давидов, В.М. Кампо, Р.П. Князевіч, М.І. Козюбра, В.В. Копейчиков,
М.І.

Корнієнко,

Л.Т. Кривенко,

М.І.

Малишко,

П.Ф.

Мартиненко,

В.В. Медведчук, В.Ф. Мелащенко, О.М. Мироненко, Г.О. Мурашин, Нгуєн
Ань Туан, Н.Р. Нижник, М.П. Орзіх, В.Ф. Погорілко, П.М. Рабінович,
4
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А.О. Селіванов, В.Ф. Сиренко, М.І. Ставнійчук, А.П. Таранов, В.Я. Тацій,
Є.А.

Тихонова,

Ю.М.

Тодика,

В.Л.

Федоренко,

О.Ф.

Фрицький,

В.В. Цвєтков, М.В. Цвік, П.Ф. Чалий, В.М. Шаповал, Ю.С. Шемшученко,
Н.Г. Шукліна, Л.П. Юзьков, А.І. Ющик, В.Д. Яворський та ін.
Але зазначені дослідники в основному розглядали дію національного
виборчого законодавства України і проблематика міжнародних виборчих
стандартів у їх науковому пошуку була похідною, бо здійснювалася
найпевніше в правозастосовному аспекті реалізації норм виборчого права і
виборчого законодавства.
Після проголошення державної незалежності України та її входження
до міжнародної спільноти в якості рівноправного її держави-члена,
проблематика міжнародних стандартів в сфері захисту прав людини і
громадянина,

в

тому

числі

й

міжнародних

виборчих

стандартів,

актуалізується. Низка вітчизняних вчених робить дослідження міжнародних
виборчих стандартів одним з основних об’єктів свого наукового пошуку,
серед них – О.В. Батанов, Ю.О. Волошин, Є.В. Годованик, Б.Я. Кофман,
О.В. Марцеляк, Х.В. Приходько та ін. Разом з тим, вони торкаються ряду
доктринально-теоретичних, доктринально-дефінітивних та праксеологічних
проблем, що визначають правову природу міжнародних стандартів, їх роль та
значення в становленні та розвитку національного виборчого права, однак
практично не торкаються проблематики характеристики джерел зазначених
стандартів.
Метою

цієї

статті

є

дослідження

та

визначення

видової

характеристики джерел міжнародних виборчих стандартів, що дозволить
більш повно визначити їх правову природу, роль та значення зазначених
стандартів

в

міжнародному

публічному

праві

та

національному

конституційному праві держав-членів міжнародної спільноти.
Виклад

основного

матеріалу.

Для

визначення

видової

характеристики джерел міжнародних виборчих стандартів, нам треба дати їх
5
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доктринальне дефінітивне визначення, яке допоможе у визначенні їх
джерельної основи та бази. Вважаємо, що тут більш вдалим дефінітивом
міжнародних

виборчих

стандартів

виступає

доктринальна

позиція

вітчизняного дослідника-конституціоналіста Б.Я. Кофмана, який вважає, що
міжнародні виборчі стандарти є сукупністю

визнаних спочатку на

міжнародному, а потім і на внутрідержавному (національному) рівнях
правових норм (матеріальних і процесуальних, технологічних /технічних/) і
нормативних вимог, що мають різну правову силу (загальнообов'язкові,
рекомендаційні), в яких узагальнений накопичений світовим співтовариством
держав досвід нормативно-правової регламентації і регулювання суспільних
відносин у сфері організації і проведення виборів в органи державної влади і
місцевого самоврядування, спрямованих на забезпечення одноманітного
розуміння і застосування принципів і норм виборчого законодавства [1].
Наведене визначення носить системний характер та дає змогу
визначити критеріальні підходи до визначення джерел міжнародних
виборчих стандартів. Такі підходи носять онтологічне, гносеологічне,
аксіологічне, комунікаційне та праксеологічне навантаження, що робить їх не
тільки вірогідними з позицій ідентифікації зазначених джерел, але й
якісними з позицій їх вивчення та дослідження.
До таких підходів відносяться наступні:
А) міжнародні виборчі стандарти є сукупністю

правових норм

(матеріальних і процесуальних, технологічних /технічних/) і нормативних
вимог. По відношенню до джерел міжнародних виборчих стандартів цей
підхід визначає їх структурно-онтологічний ракурс – джерела міжнародних
виборчих стандартів носять правовий характер, тобто вони є нормами права
та принципами права, що містяться у відповідних нормативно-правових
актах;
Б) вони в історичній ретроспективі визнані спочатку на міжнародному,
а потім і на внутрідержавному (національному) рівнях. По відношенню до
джерел

міжнародних

виборчих

стандартів

цей

підхід

визначає

їх
6

«ПРАВОВІ СИСТЕМИ». НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ. №3. 2014.

гносеологічний критерій – джерела міжнародних виборчих стандартів в
історичній ретроспективі спочатку зароджувались, формувались, виникали,
розвивались в якості норм національного, в більшому ступені, національного
конституційного права, і лише потім, в умовах активізації міжнародного
співробітництва держав-членів міжнародного співтовариства та правової
глобалізації вийшли на міжнародний рівень та закріпилися в якості норм
міжнародного публічного права у відповідних міжнародних документах
договірного характеру;
В)

вони

мають

різну

правову

силу

(загальнообов'язкові,

рекомендаційні). По відношенню до джерел міжнародних виборчих
стандартів цей підхід визначає їх юридичну силу, тобто демонструє рівень їх
комунікативності в межах міжнародної та національних правових систем;
Г)

вони

співтовариством

уособлюють
держав

узагальнений

досвід

накопичений

нормативно-правової

світовим

регламентації

і

регулювання суспільних відносин у сфері організації і проведення виборів в
органи державної влади і місцевого самоврядування. По відношенню до
джерел

міжнародних

виборчих

стандартів

цей

підхід

визначає

їх

праксеологічний критерій, спрямований на реалізацію завдань, що мають
суттєве

значення

як

для

функціонування

демократичної

правової

державності, так й для функціонування міжнародної спільноти держав.
Тобто саме тут ми стикаємось зі складним системним комплексом
суспільно-правових відносин, що виникає: а) у вигляді багато суб’єктного та
багато об’єктного конгломерату, що має тяжіння до системної побудови та
систематичного субординаційно-координаційного зовнішнього вигляду; б)
цей конгломерат побудовано на вертикально-горизонтальних управлінських
зв’язках; б) ці зв’язки мають універсально-регіональний, міжрегіональний,
субрегіональний, міждержавний та монодержавний характер; в) ці зв’язки
мають міжнародно-правову та національно-правову природу;
Г’) вони спрямовані на забезпечення одноманітного розуміння і
застосування принципів і норм виборчого законодавства. По відношенню до
7
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джерел

міжнародних

виборчих

стандартів

цей

підхід

визначає

їх

телеологічну домінанту та призначення – забезпечення одноманітного
розуміння і застосування принципів і норм виборчого законодавства в дусі їх
демократичної реалізації.
Слід зазначити, що саме цей критерій визначає особливу важливість
розробки та прийняття міжнародних виборчих стандартів, а також
визначення їх джерел, що напряму впливають як на їх правову силу та
обов’язковість, так й на управлінське «наповнення» та управлінську
ефективність їх приписів, що, в свою чергу, об’єктивно підвищує роль
нормопроектної діяльності в їх розробці міжнародно-правових інституцій та
публічно-правових

державних

інститутів,

за

залученням

фахівців-

міжнародників та конституціоналістів, що спираються на демократичні
досягнення людської цивілізації та накопичені доктринальні розробки і
практичний досвід у виборчому процесі.
На думку Ю.О. Волошина та Є.В. Годованика, всебічне дослідження
конституційно-правових аспектів категорії «міжнародні виборчі стандарти» в
сучасних умовах правової глобалізації та європейської міждержавної
інтеграції, дає змогу говорити, що ця проблематика має досить поширене
доктринальне забезпечення [2].
Дійсно, про це свідчить систематичний аналіз доктринальних питань
сприйняття національним законодавством незалежної держави міжнародних
виборчих стандартів. Але слід зазначити що таке забезпечення фактично не
торкається питань джерельної бази зазначених стандартів. У цьому контексті
істотним методологічним наповненням в зазначеній сфері характеризується
доктринальна позиція Керівника групи міжнародно-правових досліджень
Інституту моніторингу чинного законодавства Республіки Узбекистан
професора Б.І. Ісмаїлова, котрий вважає, що «неминуща політико-правова
цінність міжнародних виборчих стандартів стала особливо очевидною в
новому, XXI сторіччі, коли багато держав гармонізують принципи, на яких
будуються їхні правові системи, визнаючи право громадян на рівний доступ
8
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до інформації, на участь в управлінні країною, право обирати і бути
обраними як основні права людини» [3]. Тобто, вказаний автор, розкриваючи
правову природу міжнародних виборчих стандартів та їх джерел, акцентує
увагу на гармонізації принципів, на яких будуються правові системи держав.
З цього положення можна зробити висновок, що така гармонізація
здійснюється:
- по-перше, шляхом розробки гармонізаційних актів в рамках
міжнародних інституцій, тобто міжнародно-правових угод договірного
характеру;
-

по-друге,

за

допомогою

міжнародно-правового

механізму

імплементації норм міжнародного права (узгодження та підписання
міжнародних угод – Авт.);
- по-третє, за допомогою національного механізму імплементації норм
міжнародного права (введення зазначених норм в національне законодавство
шляхом прийняття національного законодавчого акту – Авт.);
- по-четверте, за рахунок виконання державою положень міжнародноправових угод, що складають її міжнародно-правові зобов’язання (практичні
організаційні та організаційно-правові дії уповноважених суб’єктів права
конкретної держави – Авт.);
- по-п’яте, шляхом контролю з боку міжнародної організації депозитарія

міжнародного

договору,

держави-учасника

міжнародного

договору за виконанням державою своїх міжнародних зобов’язань по
міжнародному договору та за рахунок виконання конвенційних механізмів
контролю за поведінкою держави, що містяться в міжнародній угоді (широка
низка організаційних та організаційно-правових заходів з боку інших
суб’єктів міжнародного публічного права – Авт.).
Таким чином, виникаючий нормативно-процесуальний ланцюжок дає
змогу зробити висновок про те, що основним джерелом міжнародних
виборчих

стандартів

є

міжнародно-правові

угоди

(договори),

що

розробляються належними суб’єктами у відповідності до норм Віденської
9
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конвенції з права міжнародних договорів 1969 року [4]. Тобто, міжнародні
виборчі

стандарти

розробляються

на

засадах

норм

міжнародної

багатосторонньої конвенції про порядок розробки, укладення, підписання,
ратифікації, вступу в дію або припинення дії міжнародних міждержавних
угод, якою й є Віденська конвенція 1969 року, що на засадах своїх норм
створила у міжнародному праві договорів відповідний загальний простір –
тобто міжнародні виборчі стандарти розробляються на засадах міжнародних
стандартів про укладення договорів.
Але для того, щоб ці міжнародні угоди діяли в межах національної
правової системи держави, їй треба прийняти низку нормативно-правових
актів національного характеру – тобто до кола джерел міжнародних
виборчих стандартів входять національні правові акти, що інтерпретують
норми міжнародного права на національний рівень їх сприйняття за
допомогою відповідних видів трансформації:
а) рецепція (повне запозичення міжнародної норми);
б) бланкетна (відсильна) трансформація;
в) власне трансформація (змістовна) [5] – та

містять міжнародно-

правові зобов’язання держав, що набувають силу їх державно-правових
зобов’язань за рахунок їх закріплення в національних нормативно-правових
актах, що володіють силою чинного закону.
Професор Б.І. Ісмаїлов, узагальнюючи онтологічний та гносеологічний
підходи до проблематики міжнародних виборчих стандартів та фактично й до
їх джерел більшості представників міжнародної і конституційної доктрин,
розуміє під ними принципи міжнародного права, що належать до виборчих
прав громадян, до організації і проведення виборів [6]. Звідси, в сьогоденній
практиці, вказані принципи набувають свого закріплення та легалізації
спочатку на рівні міжнародних угод (міжнародна легалізація), а потім
легалізації та легітимації на рівні національного права держав за допомогою
механізму національної імплементації, що містить необхідність видання
нормативно-правового акту, що належить до конституційного права
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конкретної держави зі всіма його ознаками акту національного права
(територія дії, юридична сила, механізм реалізації, механізми контролю,
захисту тощо).
В

умовах

політичної

глобалізації

та

зростання

взаємодії

та

взаємозалежності держав на міжнародній арені вказаний симбіотичний
механізм взаємодії міжнародного та національного права набуває не тільки
своєї актуальності та значення, а й ознак синергетичності, особливо в процесі
створення єдиного правового простору в межах правової глобалізації, що є
однією з найефективніших форм глобалізації політичної.
І в цьому контексті треба визначитись з правовою природою джерел
міжнародних виборчих стандартів. Це, насамперед, потребує осмислення
таких джерел як джерел міжнародного публічного права. У ракурсі
міжнародних виборчих стандартів такі джерела характеризуються тим, що:
- по-перше, такі джерела напряму пов’язані та фактично є нормами
міжнародного права, що регулюють права і свободи людини та громадянина,
а також їх виникнення, визнання, легалізацію, легітимацію, охорону, захист,
гарантування, реалізацію тощо (онтологічний критерій – Авт.);
- по-друге, вони виникають на засадах теорії природного права людини,
яка визнає такі права в якості прав, що належать людині в силу лише того, що
вона є людиною (теоретичний критерій – Авт.);
- по-третє, виходячи з того, що природне право не можна розглядати в
одній площині, бо воно є тривимірним: перший вимір – вчення (сукупність
концепцій), які стверджують, що право не може бути створено, воно існує від
природи; другий вимір – сукупність принципів та норм, які складають зміст
природного права; третій вимір – суб’єктивне право суб’єкта (в даному
випадку суб’єкта міжнародного права) – ці джерела повинні спиратись та
відображати зазначені підходи у змістовному та структурному онтогносеологічному

та

онто-аксіологічному

наповненні

конструкцій, що вибудовують взаємні права та обов’язки

нормативних
людини та

громадянина (структурний критерій – Авт.);
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- по-четверте, виходячи з того, що природне право, його зміст та вплив
варіювалися в залежності від історичних умов, а також соціально-політичних
позицій

авторів,

джерела

міжнародних

виборчих

стандартів

також

характеризуються своїм внутрішнім розвитком, що демонструє їх історичну
ретроспективу, історичну реальність та історичну перспективу (від норм
національного права до норм права міжнародного та назад в національне
право, але вже у вигляді міжнародно-правових зобов’язань держави
(історико-еволюційний критерій – Авт.);
- по-п’яте, в контексті їх виникнення, такі джерела є проявом
колективної волі держав-членів міжнародної, регіональної, субрегіональної
міждержавної спільноти, що закріплюють таку волю відносно
найважливіших «правил гри» – правил поведінки держави в процесі
організації, проведення демократичних виборів та підрахунку результатів, що
проводяться на теренах територіального суверена (вольовий критерій – Авт.);
- по-шосте, в контексті суб’єктивного складу, такі джерела є
результатом спільної діяльності держав-членів міжнародної спільноти / на
універсальному,

регіональному,

субрегіональному

рівнях/

(суб’єктний

критерій – Авт.);
- по сьоме, в контексті об’єктивного чинника, що обумовлює
телеологічну домінанту зазначених джерел, вони є міжнародно-правовими
актами, що містять відповідні міжнародно-правові зобов’язання держав
парадигмального характеру щодо організації та проведення демократичних
виборів, підрахунку та обнародування їх результатів – тобто вони є
своєрідними кодексами поведінки держав та інших суб’єктів виборчого
процесу в електоральний період (об’єктно-телеологічний критерій – Авт.);
- по-восьме, у комунікативному аспекті, вони є міжнародно-правовими
угодами, що створюють якісно нові відносини між державами в якісно нових
сферах співробітництва, які раніше знаходились в абсолютній компетенції
національної держави та завдяки ним стали об’єктом міжнародно-правового
регулювання (комунікативний критерій – Авт.);
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-по-дев’яте, у гуманістичному сенсі, такі джерела вносять нові
організаційні, нормативні та процесуальні аспекти у захист та охорону,
легалізацію та гарантування прав і свобод людини та громадянина, роблять їх
більш насиченими матеріальним змістом та більш процесуально захищеними
(гуманітарний критерій – Авт.);
-по-десяте, у наративному аспекті, такі джерела фіксують відповідну
смислову та змістовну ситуацію, що складається в міжнародно-правовому
захисті прав людини, зокрема політичних та стають підґрунтям для
подальшої міжнародної нормопроектної та нормотворчої діяльності
міжнародного співтовариства та його держав-членів у сфері виборчого права,
а також правозастосовної діяльності держав-учасників міжнародних угод з
виборчих питань на теренах територіального суверена.
Роль зазначених джерел міжнародних виборчих стандартів досить
добре підкреслює російський дослідник Ю.О. Тихомиров, який акцентує
увагу на їх управлінському потенціалі, який проявляється на рівні
конституційного права конкретної держави [7]. Дійсно, враховуючи
конституційне положення про регулювання організації і проведення виборів
виключно законами України (п. 20 ч. 1. ст. 92 Конституції України [8]), такий
підхід є виправданим, однак джерела виборчого права не можуть
обмежуватись суто національними джерелами, оскільки виборчому праву як
комплексному

міжгалузевому

інституту

притаманно

використання

компаративного методу. А метод порівняльно-правового дослідження є
способом зіставлення окремих норм і інститутів в рамках порівняльного
дослідження об’єктів, предметів і суті конституційного права в цілому, тому
тут об’єктивується необхідність активно звертатися до норм міжнародного
права з питань регулювання виборчих правовідносин зокрема [9].
Документами

міжнародного

значення, які

в різний час були

ратифіковані Україною, і в яких визначені міжнародні виборчі стандарти,
вважаються: Загальна декларація прав людини (затверджена Генеральною
Асамблеєю ООН 10.12.1948), Статут Ради Європи (05.05.1949, Лондон),
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Міжнародний пакт про громадські і політичні права (16.12.1966), матеріали
Копенгагенської наради конференції з людського виміру НБСЄ (29.06.1990),
Перший протокол до Європейської конвенції з захисту прав людини і
основних свобод 1950 р. (Париж, 20.03.1952) та документи Наради з питань
безпеки і співробітництва в Європі (Париж, 21.11.1990).
Враховуючи наявну невизначеність в теорії міжнародного права щодо
його джерел, розгляд питання про визначення ролі та статусу міжнародних
актів з питань виборчого права може бути досить дискусійним і умовним. На
це звертає увагу вітчизняний дослідник І.В. Тимошенко [10]. Він же вважає,
що на даний момент можна констатувати наявність міжнародних виборчих
стандартів, обов’язкових для України, встановлених на кількох рівнях:
1) універсальному (міжнародному) – рішення таких міждержавних
утворень є обов’язковими для України, як і для будь-якої держави-учасниці,
а саме: ООН, ОБСЄ, Ради Європи та Європейського Союзу;
2) регіональному – рішення ухвалюються щодо конкретної держави –
члена об’єднання, зокрема, Резолюція ОБСЄ 216 (2006) від 1 червня 2006
року про місцеві та регіональні вибори в Україні та Рекомендація 192 (2006)
від 1 червня 2006 року про місцеві та регіональні вибори в Україні;
3) субрегіональному – рішення ухвалюються щодо групи держав,
зокрема, щодо країн СНД (Конвенція про стандарти демократичних виборів,
виборчих прав і свобод у державах-учасницях Співдружності незалежних
Держав від 07.10.2002, що була підписана 07.10.2002 в м. Кишиневі)
президентами Вірменії, Грузії, Киргизії, Молдови, Румунії, Таджикистану і
України. Згідно з підписаним документом президенти семи країн СНД
погодилися з тим, що розвиток і вдосконалення демократичних інститутів
волевиявлення, процедур їхньої реалізації та стабільного забезпечення
відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права на
основі національних конституцій та правових актів є метою й обов’язком
правової держави, однією з невід’ємних умов громадської стабільності й
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подальшого зміцнення співробітництва між державами задля реалізації та
захисту ідеалів і норм, що є їх загальним демократичним надбанням [11].
Разом з тим, слід зазначити, що відносно джерел міжнародних
виборчих стандартів ситуація складається в іншому аспекті, який базується
на тому, що такі джерела по своїй природі є міжнародно-правовими актами
(договорами) та залежно від територіальної дії можуть бути класифіковані
на:
- універсальні – наприклад, Загальна декларація прав людини
(затверджена Генеральною Асамблеєю ООН 10.12.1948), Міжнародний пакт
про про громадянські і політичні права (затверджена Генеральною
Асамблеєю ООН 16.12.1966);
- регіональні – Статут Ради Європи (05.05.1949, Лондон), Перший
протокол до Європейської конвенції з захисту прав людини і основних
свобод 1950 року (Париж, 20.03.1952), документи Наради з питань безпеки і
співробітництва в Європі (Париж, 21.11.1990) та матеріали Копенгагенської
наради конференції з людського виміру НБСЄ (29.06.1990);
- субрегіональні – документи, що приймаються групою держав одного
географічного регіону або субрегіональними міжнародними організаціями,
наприклад, Конвенція про стандарти демократичних виборів, виборчих прав і
свобод

у

державах-учасницях

Співдружності

незалежних

Держав

(07.10.2002).
Крім того, привертають до себе увагу і такі міжнародні документи у
сфері виборчих правовідносин, що, на думку вітчизняного дослідника Б.Я.
Кофмана, формують певний «негатив» сучасної міжнародно-правової
об'єктивації

й

актуалізації

регулювання

виборів,

який,

насамперед,

обумовлений тим, що на міжнародному рівні різними суб'єктами створений
значний конгломерат рекомендаційних норм, політичних зобов'язань,
принципів,

прецедентного

права,

коментарів

і

рекомендацій,

що

розосереджені серед більшої кількості документів – звідси у своїй діяльності
організатори виборів, не тільки не мають реальної можливості керуватися
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деяким

єдиним

документом,

що

поєднує

принципи

проведення

демократичних виборів, які викладені у вичерпному і легко доступному
форматі, але й стикаються з об'єктивними труднощами реалізації даних
принципів, що іноді суперечать один одному [12].
До кола вказаних актів відносяться й програми, правова природа яких
є досить суперечливою, оскільки суб’єктами їх прийняття можуть бути і
глобальні організації, і європейські структури. Крім того, вони здебільше не
містять нових норм міжнародного права, хоча й на думку деяких вчених,
наприклад вітчизняного дослідника Б.В. Бабіна, мають великий потенціал
щодо розробки таких норм [13]. Зокрема, Програма виховання громадян у
дусі демократії, що ґрунтується на усвідомленні ними власних прав та
обов’язків, ухвалена Комітетом міністрів Ради Європи 6 травня 1999 року, а
також План дій «Україна – Європейський Союз», ухвалений 12 лютого 2005
року, відіграють вкрай важливу роль у контексті регулювання виборчих
правовідносин та мають особливе значення для процесу євроінтеграції
України.
Вивчаючи правову природу зазначених актів, М.О. Баймуратов та Б.Я.
Кофман встановили наступне. Якщо розробка міжнародно-правових актів,
зокрема, міжнародних договорів, відбувається в ординарному режимі, то такі
виборчі стандарти знаходять форму норм міжнародного права, які містяться
в міжнародних угодах, що підписуються їхніми державами-учасницями, які
згодом трансформуються в міжнародні зобов'язання держав-учасниць (після
їх підписання – Авт.) і підлягають введенню в їхнє національне право (за
допомогою механізму національної імплементації норм міжнародного права
– Авт.). Проте труднощі об'єктивного характеру виникають тоді, коли
міжнародні виборчі стандарти розробляються окремими структурами
міжнародних міжурядових організацій (далі – ММУО) різних рівнів (їхніми
комітетами, комісіями, асоціаціями і т. д.) (позастатутними органами – Авт.).
Такі структури фактично не тільки не наділені правом розробки норм
міжнародного права, але й не завжди мають реальну можливість самостійно
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зобов'язувати держави-учасниці до їх подальшого виконання [14]. Саме тоді
виникає проблема їх визнання державами-членами ММУО в якості
загальнообов'язкових норм як для їх виконання, так і для їх подальшого
введення в національне законодавство в якості міжнародних правових
стандартів. Наприклад, таке становище виникає, зокрема, у процесі
діяльності Європейської комісії за демократію через право Ради Європи,
більше відомої як Венеціанська комісія.
Тобто, враховуючи вказаний квазінормативний масив, що претендує на
відповідну нормативізацію виборчих відносин та складається з відповідних
нормативних та позанормативних джерел, що розробляються позастатутними
органами

та

структурами

ММУО,

в

контексті

становлення

нових

міжнародних виборчих стандартів, джерела таких стандартів можна
класифікувати в якості:
а)

традиційних,

що

розробляються

державами-членами

ММУО

(міжнародно-правові акти, джерела міжнародного публічного права);
б) нетрадиційних, що розробляються позастатутними структурами
ММУО (нормативно-правові акти, що прийняті позастатутними органами
міжнародних міжурядових організацій, так звані акти м’якого права («soft
law»), що переважно носять рекомендаційний характер [15].
Дійсно, наведені міжнародні нормативно-правові акти, що розроблені
ММУО, в тому числі й ООН (єдина міжнародна міждержавна організація
міжнародного співтовариства – Авт.), є орієнтиром для багатьох держав у
формуванні

власного

виборчого

законодавства.

Однак,

у

контексті

інституціоналізації джерел таких стандартів, слід зазначити, що формування
міжнародних

виборчих

стандартів

відбувається

на

основі

внутрішньодержавних виборчих норм, які перетворюються в норми
універсальних

та

регіональних

міжнародних

угод,

тобто,

норми

міжнародного права виникають на базі норм національного конституційного
законодавства

відповідної

держави,

конструкція

яких

запозичується

міжнародним правом. Крім того, слід враховувати, що міжнародне право, як
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вже зазначалось, «повертає» ці норми в національне законодавство, але вже в
якості міжнародних стандартів, що мають силу міжнародно-правових
зобов’язань держави.
І тут можна окреслити два шляхи в поведінки конкретної держави на
міжнародній та національній арені. Перший шлях, бачиться в укладанні
міжнародних договорів, наступній їх ратифікації або приєднанні до інших
міжнародно-правових актів, що часто-густо є заходом, який продиктований
не повагою до прав людини і громадянина, не наміром держави
дотримуватись на практиці взятих на себе зобов’язань, а лише, по-перше,
формально продемонструвати прихильність загальновизнаним гуманітарним
цінностям; або, по-друге, реалізувати прагнення як можна швидше ввійти до
певного кола держав, що створили міждержавне інтеграційне об’єднання,
наприклад Європейський Союз. А все це криє в собі небезпеку фактичної
неспроможності держави забезпечити та гарантувати виборчі права громадян
та їх захист у разі порушення та веде до виконання своїх міжнародноправових зобов’язань mutatis mutandis (лат. «із заміною того, що підлягає
заміні», «з урахуванням відповідних відмінностей», «із змінами, що
випливають з обставин», «з необхідними змінами»), тобто, фактично на свій
розсуд.
Другий шлях містить в собі відповідні дії держави, що відповідають
основним загальновизнаним нормам і принципам міжнародного публічного
права (jus cogens), найважливішими з яких є принципи обов’язковості і
виконання міжнародних договорів. Саме цей шлях веде до обов’язкового
сприйняття державою норм міжнародного права, що виступають в якості
міжнародних стандартів, та містяться в міжнародних угодах, що прийняті в
рамках ММУО, та в послідовному їх введені в національне конституційне
законодавство із застосуванням механізму національної імплементації. Ми
вже вказували, що в такому разі, відповідно до ч. 1 ст. 9 Конституції України,
приймається
міжнародного

національний
права,

які

законодавчий

акт,

трансформувались

в

що
норми

містить

норми

національного
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конституційного

права.

Такі

нормативно-правові

акти

володіють

відповідними характеристиками:
- вони є законами держави;
- такі закони володіють юридичною силою поточного законодавчого
акту;
- такий закон повинен відповідати Конституції України, в іншому
випадку до нього застосовуються положення ч. 2 ст. 9 Конституції України,
тобто він не може бути прийнятий без внесення відповідних змін до
Основного закону держави;
- такий закон є органічним законом, бо містить положення, що повинні,
крім конституційного права, знайти свою подальшу регламентацію та
деталізацію в інших галузях права;
- по великому рахунку, цей закон має бути конституційним, бо він
виданий

для

регулювання

найважливіших

суспільних

відносин,

що

врегульовані в загальному вигляді в Конституції держави;
- цей закон є обов’язковим для виконання суб’єктами права держави;
- цей закон доповняє та досить часто-густо трансформує систему
національного конституційного законодавства, а в загальному підсумку й
національну систему законодавства;
- цей закон модифікує, доповнює та вдосконалює конституційноправовий статус людини та громадянина.
Відносно джерел міжнародних виборчих стандартів, що закріплюють
міжнародні зобов’язання держав у вигляді норм «м'якого права» та
рекомендуються міжнародними регіональними установами для державучасниць певних міжнародних угод з метою впровадження в їх національне
законодавство, необхідно зазначити, що питання їх сприйняття національною
правовою системою віддано на власний розсуд конкретної держави.
Визначаючи сучасний стан джерел міжнародних виборчих стандартів,
слід погодитись з Б.Я. Кофманом [16], який відмічає, що міжнародні виборчі
стандарти:
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А) розкидано по великому числу документів (чинник невиправданої
множинності) – це є свідоцтвом того, що система джерел міжнародних
виборчих стандартів ще не сформована та знаходиться в стані ентропії та
дезорганізації;
Б) вони приймаються різними міжнародними організаціями, що мають
різний

обсяг

міжнародної

правосуб'єктності

(від

ММУО

до

МНУО/міжнародних неурядових організацій/) (чинник полісуб’єктності) – це
є свідоцтвом того, що джерела міжнародних виборчих стандартів апріорі
будуть виникати з різною правовою природою, що напряму буде впливати на
їх загальнообов’язковість;
В) зазначені документи мають різний ступінь обхвату (чинник
багаторівневості) – це є свідоцтвом, що система джерел міжнародних
виборчих стандартів формується без чітко визначених критеріальних ознак,
що потребує активних дій міжнародного законодавця та територіальних
суверенів відносно розробки таких критеріїв для суттєвого підвищення якості
міжнародної нормотворчості;
Г)

вони

мають

різний

ступінь

юридичної

сили

(чинник

багатостатусності) – це є свідоцтвом, що система джерел міжнародних
виборчих стандартів знаходиться в хаотичному стані та потребує активного
проведення кодифікаційних робот на міжнародному рівні шляхом або:
-

а)

розробки

багатосторонньої

міжнародної

конвенції

щодо

зобов’язань держав відносно організації та реалізації питань виборчого права
та процесу;
- або б) розробки міжнародного Виборчого кодексу;
- або в) обмеження кола суб’єктів, що розробляють міжнародні виборчі
стандарти чи побудови відповідної вертикалі МНУО-ММУО, чи побудови
процесуального ланцюжка, який би передбачав легалізацію міжнародних
виборчих стандартів тільки через ММУО профільного характеру, або через
Генеральну Асамблею ООН чи Раду з прав людини ООН;
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Г’)

у цих документах (джерелах – Авт.) використовуються різні

формулювання (чинник поліетимологічності) – це є свідоцтвом, що система
джерел міжнародних виборчих стандартів формується різними суб’єктами,
що мають різні телеологічні домінанти відносно виборчого права та
виборчого процесу. Подолати цей суттєвий недолік можна лише шляхом
розробки єдиного міжнародного виборчого тезаурусу з залученням до цієї
роботи Комісії ООН з міжнародного права (повне найменування – Комісія з
прогресивного розвитку і кодифікації міжнародного права);
Д) формулювання, що містяться в таких джерелах вельми часто мають
декларативний характер (чинник просторовості у викладі) – це є свідоцтвом,
що система джерел міжнародних виборчих стандартів формується таким же
чином, як й формувалось загальне міжнародне право у XVII-XX ст., тобто
шляхом застосування розмитих формулювань, застосування термінологічних
понять, що мають поширене тлумачення, а також постійного відходу від
застосування жорстких нормативних конструкцій, що повинні лягти у
побудову міжнародно-правових зобов’язань держави. Сучасний світ, що
характеризується підвищеною динамічністю та протиріччями, вимагає від
міжнародної правотворчості застосування принципів точності, чіткості,
визначеності, однозначності тощо. Звідсіля вирішення цієї задачі напряму
пов’язане зі зміною парадигми сучасної міжнародної правотворчості, що
потребує якісно нових підходів до міжнародної нормопроектної діяльності з
застосуванням сучасних досягнень філософії, філології, психології, політики
і права.
Е) компаративний підхід до джерел міжнародних виборчих стандартів
дає можливість не тільки класифікувати, але й систематизувати дані
стандарти (джерела, що їх містять – Авт.) (чинник кодифікування) – це є
свідоцтвом, що система джерел міжнародних виборчих стандартів, що
формується, характеризується

відповідним потенційним зарядом до

самоорганізації та субординаційності. Таки чинники виникають на засадах
комплексного використання державами-членами міжнародної спільноти
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зазначених джерел як в процесі легалізації профільних норм міжнародного
права в національне законодавство (національний механізм імплементації –
Авт.), так й в процесі нормопроектної діяльності, що лежить в основі
нормотворчості держави в контексті розробки національних нормативноправових актів в сфері виборчого права та виборчого процесу (рецепція
положень профільного характеру, що розробляються МНУО – Авт.).
На наш погляд, важливого значення у становленні джерел міжнародних
виборчих стандартів та їх системи набувають суб’єктивні фактори, що
насамперед,
негативно

проявляються на національному рівні їх функціонування та
впливають

на

зазначені

процеси

інституціоналізації

та

конституціоналізації відповідних джерел профільного характеру. Дійсно,
оптимальному застосуванню у національній виборчій системі міжнародних
виборчих стандартів в Україні перешкоджають: низький рівень політикоправової культури суб`єктів виборчих правовідносин, включаючи правовий
нігілізм деяких верств населення; системні недоліки законодавства про
вибори, коли таке законодавство регулярно модифікується та змінюється,
виходячи з інтересів і уподобань політичних партій, що пройшли в
парламент та зацікавлені в збереженні свого правового статусу; неякісне
врегулювання

у

процесуально-процедурному

аспекті

певних

стадій

виборчого процесу, що призводить до їх відповідної процедурної нестиковки,
яка може нівелювати і звести нанівець ефективність демократичних
інструментів електорального процесу; значні усвідомлені порушення
виборчого законодавства, в тому числі через застосування «брудних»
виборчих технологій і так званого адміністративного ресурсу. Все це знижує
ефективність використання джерел міжнародних виборчих стандартів, в тому
числі й національних, веде до виникнення протиріч між ними, появи
множинності зобов’язань та деструктивної субординації останніх. Підсумком
виступає знецінювання міжнародних виборчих стандартів, «нормативноправова анемія» їх джерел та девальвація демократичного потенціалу, що в
них міститься.
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Висновки. Резюмуючи викладене вище, слід зробити декілька
висновків:
- проблематика джерел міжнародних виборчих стандартів та їх видової
характеристики набуває перманентного наукового та праксеологічного
значення, бо оновлення інститутів державної та самоврядної публічної влади
в конкретній державі шляхом проведення періодичних виборів стає в умовах
глобалізації та міждержавної інтеграції суттєвим об’єктом міжнародноправового регулювання;
-

в

сучасних

державності

питання

умовах
про

функціонування
те,

чи

демократичної

відповідає

національне

правової
виборче

законодавство та практика його застосування міжнародним виборчим
стандартам, є не тільки вельми актуальним, а становить один з
найважливіших трендів міжнародного та національного демократичного
розвитку

та

одною

з

основ

формування

нового

демократичного

міжнародного правового порядку;
- розробка видової характеристики джерел міжнародних виборчих
стандартів дає змогу класифікувати їх по різним підставам, а саме: а) в
залежності від територіальної дії (універсальні, регіональні, субрегіональні);
б) в залежності від суб’єкта їх розробки та прийняття (ММУО та МНУО); в)
в залежності від правового статусу

суб’єкта їх розробки та прийняття

(традиційні джерела та нетрадиційні); г) в залежності від виду джерел
міжнародних виборчих стандартів (міжнародний договір, декларація, норми
soft law, національний закон);
- системний аналіз міжнародних виборчих стандартів дає змогу виявити
характерні недоліки, які мають правові джерела, що їх містять, та
запропонувати відповідні організаційні та організаційно-правові заходи щодо
їх подолання.
Список використаних джерел:
1. Кофман Б.Я. Міжнародні виборчі стандарти та їх імплементація у законодавство
України: Автореф. дис.. к.ю.н. Спеціальність 12.00.02 – конституційне право,
муніципальне право/ Б. Я. Кофман. – Маріуполь, 2012. – С. 3.
23

«ПРАВОВІ СИСТЕМИ». НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ. №3. 2014.
2. Волошин Ю., Годованик Є. Сучасне розуміння міжнародних виборчих стандартів
в умовах правової глобалізації /Ю. Волошин, Є. Годованик // Вісник Центральної виборчої
комісії України. – 2013. – № 2(26). – С. 57.
3. Исмаилов Б.И. Современная система международных избирательных стандартов
[Электронний ресурс] / Б.И. Исмаилов. – Режим доступу:
http://www.portalus.ru/modules/inter-nationallaw/rus_readme.php?subaction=
showfull&id=
1193526870& archive=&start_from=&ucat=&
4. Віденська конвенція з права
міжнародних договорів 1969 року. – К.: ООН, 1995. – 42 с.
5. Баймуратов М.О. Міжнародне право: Підручник/М. О. Баймуратов. – Суми: ВТД
«Університетська книга»; Одеса: «Астропринт», 2006. – С. 13.
6. Исмаилов Б.И. Современная система международных избирательных стандартов
[Электронний ресурс] / Б.И. Исмаилов. – Режим доступу:
http://www.portalus.ru/modules/inter-nationallaw/rus_readme.php?subaction=
showfull&id=
1193526870& archive=&start_from=&ucat=&
7. Тихомиров Ю. А. Сравнительное правоведение / Ю. А. Тихомиров. – М. : Норма,
1996. – С. 31.
8. Конституція України 1996 року// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №
30. – Ст. 141.
9. Тихомиров Ю. А. Указ. соч. – С. 31.
10. Тимошенко І.В. Вплив міжнародно-правових актів на виборчі відносини в
Україні [Електронний ресурс] / І. В. Тимошенко. – Режим доступу:
http://lib.uabs.edu.ua/library/P_Visnik/Numbers/2_7_2012/07_06_02.pdf
11. Конвенція про стандарти демократичних виборів, виборчих прав і свобод у
державах-учасницях Співдружності незалежних Держав від 07.10.2002, що була підписана
07.10.2002
в
м.
Кишиневі
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_622
12. Кофман Б.Я. Міжнародні виборчі стандарти та їх імплементація у законодавство
України: Автореф. дис.. к.ю.н. Спеціальність 12.00.02 – конституційне право,
муніципальне право/ Б. Я. Кофман. – Маріуполь, 2012. – С. 13.
13. Див.: Бабін Б. Програмне регулювання у сучасному міжнародному праві:
еволюція, форми та механізми реалізації : моногр. / Б. В. Бабін ; за заг. ред. проф. М. О.
Баймуратова. – Одеса : Фенікс, 2012. – 454 с.
14. Баймуратов М.А. Международные избирательные стандарты, правовая природа,
содержательная и системная характеристики, актуальные вопросы имплементации в
законодательство Украины: монография/ М. А. Баймуратов, Б. Я. Кофман; под науч. ред.
проф. Волошина Ю.А. – Сумы: Университетская книга, 2012. – С. 67.
15. Там само. – С. 68.
16. Кофман Б.Я. Міжнародні виборчі стандарти та їх імплементація у законодавство
України: Автореф. дис.. к.ю.н. Спеціальність 12.00.02 – конституційне право,
муніципальне право/ Б. Я. Кофман. – Маріуполь, 2012. – С. 10.

24

«ПРАВОВІ СИСТЕМИ». НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ. №3. 2014.
Самсоненко К.О.,
студентка 2 курсу магістратури
Інституту міжнародних відносин
спеціальності міжнародне право
Київського міжнародного університету
Науковий керівник: доцент кафедри
міжнародного права ат порівняльного правознавства
Мірошниченко О.П.

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ТА ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНІ
АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З ІНФОРМАЦІЙНИМ ТЕРОРИЗМОМ
Стаття присвячена проблемам міжнародного інформаційного тероризму, а також
дослідженню даного феномену на сучасному етапі. Головна увага приділяється
поняттям «медіа-» та «кібертероризм», як основних складових інформаційного
тероризму. Визначено сутність даного явища, проведено аналіз сучасного стану та рівня
загроз «інформаційного тероризму» національним та міжнародним інтересам
суспільства. Автором сформульовані рекомендації, щодо запобігання інформаційного
тероризму в Україні.
Ключові слова: тероризм, інформація, інформаційний тероризм, кібертероризм,
медіа-тероризм.
Статья посвящена проблемам международного информационного терроризма, а
также исследованию данного феномена на современном этапе. Главное внимание
уделяется понятием «медиа-» и «кибертерроризм», как основных составляющих
информационного терроризма. Определена сущность данного явления, проведен анализ
современного состояния и уровня угроз «информационного терроризма» национальным и
международным интересам общества. Автором сформулированы рекомендации по
предотвращению информационного терроризма в Украине.
Ключевые слова: терроризм,
кибертерроризм, медиа-терроризм.

информация,

информационный

терроризм,

Article deals with problems of international information terrorism, as well as the study of
this phenomenon at the present stage. The focus is on the concept of "media" and "cyberterrorism" as the main components of information terrorism. There was defined the essence of
this phenomenon, analysed of the current state and the level of threat the "information
terrorism" to national and international public interests. The author makes recommendations for
the prevention of information terrorism in Ukraine.
Keywords: terrorism, information, information terrorism, cyber-terrorism, media
terrorism.

Постановка проблеми. Міжнародний тероризм належить до найбільш
небезпечних

і

важко

прогнозованих

явищ,

вирізняється

особливим

динамізмом і багатоплановістю, а також здатністю до адаптації й
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модернізації в умовах основних цивілізаційних тенденцій сучасності –
глобалізації

та

інформатизації.

Так,

одним

із

загрозливих

проявів

міжнародного тероризму стає інформаційний тероризм, в основі якого –
маніпуляція свідомістю мас, розповсюдження інформаційно-емоційного
ефекту, на який розраховано більшість терористичних актів, залучення
прихильників серед членів суспільства, вплив на владні структури, які
приймають політичні рішення. Осмислення в цьому відношенні феномену
інформаційного тероризму є передумовою формування більш чітких уявлень
щодо сутності сучасного міжнародного тероризму, запобігання загроз,
здатних зруйнувати державні інститути, основи державної стабільності, як і
основи національної безпеки демократичних країн взагалі.
Для більш чіткого розуміння сутності поняття інформаційний тероризм
слід звернутися до,

власне, поняття «тероризму». Вперше цей термін

з’явився у 1798 році, коли філософ І.Кант використовував його для опису
песимістичного

погляду

на

долю

людства.

Сутність

феномену

інформаційного тероризму досліджується в працях як зарубіжних так і
вітчизняних науковців. Серед дослідників, які займалися вивченням
тероризму в умовах глобалізації, розвитку інформаційно-комунікаційних
технологій та зростання ролі засобів масової інформації в житті суспільства
слід визначити Д.Белла, Ж.Бодрійара, Е.Гіденса, М.Кастельса, Е.Тоффлера,
Ф.Фукуяму, С.Хантінгтона, Б.Хофмана, А.Шміда та ін.
Слід відмітити, що існує велика кількість праць вітчизняних вчених, які
внесли свій вклад у дослідження даної проблемитики. Серед них:
О.Зернецька, О.Гриценко, В.Іванова, Є.Макаренко, М.Ожевана, Т.Петрів,
Г.Почепцов, В.Шкляр, А.Чічановський тощо. Проте, результати праць цих
науковців не відображали повною мірою тенденції швидкого розвитку цього
явища, і як результат, такі нові феномени як медіа-тероризм є недостатньо
вивченими.
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Наразі серед науковців не існує загальноприйнятого визначення поняття
«тероризм»,

і, більше того, серед деяких зарубіжних і вітчизняних

дослідників

склалася

думка

про

принципову

неможливість

даного

визначення. Наприклад, цьому може слугувати ідея У.Лаккера, який
акцентував увагу на випадковості, ірраціональності та недоступності
розуміння тероризму. Він зазначав: «Не повинно бути ілюзій стосовно того,
що можна дізнатися про походження та характер тероризму. Встановленню
піддається лише той факт, що при одних, обставинах терор частіше
здійснюється, ніж при інших, і що при деяких обставинах він взагалі не може
мати коріння. Перевантажений значенням за своєю природою термін не
піддається всім зусиллям виробити всеохоплююче і об’єктивне визначення
тероризму. Такого визначення не існує і не буде знайдено в найближчому
майбутньому»[3; с. 127]. Проте, тероризму, все таки можна дати визначення,
оскільки центральним питанням в даному випадку виступає з’ясування того,
наскільки послідовно і точно термін застосовується до явища, і що є
головним критерієм для визначення сутності та змісту цього поняття.
Метою даної статті є дослідження поняття інформаційного тероризму,
розвиток даного феномену на сучасному етапі, а також аналіз рівня загрози
інформаційного

тероризму

національним

та

міжнародним

інтересам

суспільства.
Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі, існує безліч
визначень тероризму. В широкому сенсі, тероризм розуміється як метод
впливу шляхом здійснення теракту задля досягнення певних цілей, за якого
жертва теракту не є об’єктом [4; с.162].Наразі тероризм набув всесвітнього
масштабу перетворився на багатовимірне і багатоаспектне явище, яке
останнім часом занадто швидко еволюціонує, а отже, - набуває міжнародного
характеру. Міжнародний тероризм – це здійснювані у світовому чи
регіональному масштабі терористичними організаціями, угрупованнями, у
тому числі за підтримки державних органів окремих держав, з метою
досягнення певних цілей суспільно небезпечні насильницькі діяння,
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пов’язані з викраденням, захопленням, вбивством ні в чому не винних людей
чи загрозою їх життю і здоров’ю, зруйнуванням чи загрозою зруйнування
важливих

народногосподарських

об’єктів,

систем

життєзабезпечення,

комунікацій, застосуванням чи загрозою застосування ядерної, хімічної,
біологічної та іншої зброї масового ураження [12; с. 101].
Отже, наразі можна виділити складові терористичної дії — саме вони і є
узагальненими класифікаційними критеріями. Якщо прийняти думку, що
тероризм представляє собою цілеспрямовану дію, то важко не погодитися,
що обов’язковими складовими цієї специфічної дії є:суб’єкт (або суб’єкти);
об’єкт (об’єкти);причина і мотив; мета здійснення;часові та просторові
характеристики;використовувані інструменти (засоби);наслідки. У свою
чергу, в кожній групі критеріїв можна виділити підгрупи. Так, наприклад,
серед суб’єктів варто виділити: державу (спеціальні державні служби,
санкціоновані на здійснення терористичної діяльності, та терористичні
організації, що підтримуються державою), міжнародні і національні
терористичні організації, які не підтримуються державою (націоналістичні,
релігійні, інші); терористів-одинаків.
До об’єктів тероризму відносяться: безпосередні об’єкти терористичних
актів — об’єкти, власне. насильства та протиправних дій (окремі особи або
групи осіб — заручники, жертви вибухів, інших терористичних актів;
будівлі, транспортні засоби тощо) і опосередковані об’єкти терористичних
актів (політична партія, уряд країни, група людей тощо) — об’єкти
залякування і тиску, від яких, як правило, залежить досягнення мети суб’єкта
терористичної діяльності, виконання його вимог.
Причина і мотив терористичної діяльності передбачають виділення тих
факторів, що спонукають суб’єкт до здійснення терористичного акту, Їх
відокремлення від мети тероризму пояснюється тим, що проголошувана мета
терористів часто не відповідає дійсним причинам. Мотиви терористів
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достатньо

часто

самоствердження,

мають

ірраціональний,

самоідентифікація,

героїзм

неусвідомлюваний
тощо,

або

—

об’єктивний

характер — релігійні особливості, результати вихованні, вплив соціуму,
економічні причини тощо. Крім того, якщо мова йде про терористіводинаків, причиною їх дій може бути психічний розлад.
Мета здійснення терористичної діяльності — це проголошувана
терористами ціль; те, чого вони прагнуть досягти в результаті здійснення
терористичного акту (актів), чого вони вимагають від опосередкованого
об’єкту. Мета може мати політичний, релігійний, економічний або інший
характер.
Часові та просторові характеристики передбачають розподіл тероризму
за тривалістю терористичної діяльності і повторюваністю терористичних
актів (короткочасний і тривалий, однократний і повторюваний), за місцем їх
здійснення

(залежно

від

географії

—

латиноамериканський,

східноєвропейський тощо, чи простору — водний, повітряний, наземний
тощо)

і

ареалом

поширення

(локальний

(місцевий),

державний,

міжнаціональний, глобальний).
За критерієм інструментів (засобів), що використовуються можна
виділити різноманітні типи тероризму. Складність використання цього
критерію полягає в тому, що суб’єкти тероризму, як правило, поєднують
кілька засобів — це може бути і захоплення стратегічно важливого об’єкту, в
якому знаходяться люди, що стають заручниками, і транспортного засобу із
одночасною зупинкою нормального функціонування транспортної системи
тощо [14; с. 5].
Слід відзначити, що інформаційну сутність тероризму відрізняється від
загального поняття, перш за все, тим, що політичні цілі досягаються
опосередковано. Насилля виступає приводом для маніпуляції. Тероризм
завжди несе інформаційний характер, незалежно від того чи йде мова про
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глобальні події, чи про події локального характеру, оскільки головна задача –
маніпуляція (або у вигляді залякування населення для зародження паніки,
або у вигляді прямих погроз та інше). Таким чином, фундаментальна різниця
тероризму від інших видів насильної політичної боротьби, полягає в тому,
що він знаходиться на грані, оскільки для досягнення політичних цілей все
одно використовують насилля проти мирних громадян.
Інформаційний тероризм – злиття фізичного насильства зі злочинним
використанням інформаційних систем, а також умисне зловживання
цифровими інформаційними системами, мережами або їх компонентами з
метою сприяння здійсненню терористичних операцій або акцій [2, с. 230].
Інформаційний тероризм застосовується у різних сферах, що охоплюють
політичні, філософські, правові, релігійні, естетичні ті інші погляди та ідеї.
Такий тип тероризму характеризується не лише кіберзлочинністю, але і
коректним маніпулюванням з інформацією, її підтасування, а в деяких
випадках і подача свідомо помилкових фактів, у результаті якої відбувається
дезінформація з метою залякування та впровадження параноїдальних думок
серед населення. Протягом тривалого часу тотального промивання мізків і
зміни точки зору, цей вид тероризму був зведений в ранг державної політики,
і

використовується

правлячими

елітами

повсюдно.

Суб’єктами

інформаційного тероризму можна вважати: іноземні спецслужби та
інституції; вітчизняні та міжнародні ЗМІ; певні екстремістські угрупування.
Сучасний інформаційний тероризм характеризується як множина
інформаційних війн та спецоперацій, пов’язаних із національними або
транснаціональними

кримінальними

структурами

та

спецслужбами

іноземних держав. Доступність інформаційних технологій значно підвищує
ризики

інформаційного

інфраструктури

суспільства

тероризму.
сприяє

Розвиненість
створенню

інформаційної

додаткових

ризиків

інформаційного тероризму. У свою чергу, інформаційний тероризм
поділяється на: 1. інформаційно-психологічний тероризм (контроль над ЗМІ з
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метою

поширення

дезінформації,

чуток,

демонстрації

могутності

терористичних організацій); 2. інформаційно-технічний тероризм (завдання
збитків

окремим

елементам

і

всьому

інформаційному

середовищу

супротивника в цілому: руйнування елементної бази, активне придушення
ліній зв’язку, штучне перезавантаження вузлів комунікації і т.п.) [4; с. 164].
Досить типовим прикладом для розуміння сутності медіа-терору,
механізмів його викликання, стимулювання й поширення може слугувати
такий специфічний засіб масової інформації, як листівка. У ній головну роль
відіграє не інформація, як така, а пропаганда, контрпропаганда, агітація,
реклама. Тому головним завданням такого засобу інформаційного тероризму
є не інформування, а маніпулювання.
Головним в тактиці інформаційного тероризму є наявність небезпечних
наслідків терористичного акту з широтою розголошення відомостей та
великим суспільним резонансом. Поряд із зазначеним, інформаційний
тероризм, або «кібертероризм», за формами дії на кіберпростір має всі
властиві ознаки політичного тероризму взагалі. Останнім часом поняття
кібертероризму перетнуло межі фантастичного і широко обговорюється в
засобах

масової інформації. Загроза тероризму в Інтернеті виявилася

більших, ніж очікувалося, масштабів, а функції кiбертероризмy неймовірно
розширилися через тотальне поширення Інтернету. Кібертероризм є
серйозною соціально-небезпечною загрозою для людства, у порівнянні,
навіть, з ядерною, бактеріологічною і хімічною зброєю, причому ступінь цієї
загрози через свою новизну, не до кінця ще усвідомлений і вивчений. Досвід,
що є у світової спільноти у цій сфері, зі всією очевидністю свідчить про
безперечну уразливість будь-якої держави, тим більше, що кібертероризм не
має державних кордонів; кібертерорист здатний в рівній мірі загрожувати
інформаційним системам, розташованим практично в будь-якій точці земної
кулі [1; с. 74].
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Виокремлюють різні види інформаційного тероризму, серед яких
найпоширенішими є медіа-тероризм та кібертероризм. Розглянемо їх
докладініше. Так, медіа-тероризм (або «медіа-кілерство») відноситься до
специфічного різновиду інформаційно-психологічного терору та є складовою
«інфраструктурного терору». Його сутність полягає у спробах шляхом
організації спеціальних медіа-кампаній дестабілізувати суспільство, створити
у ньому атмосферу громадянської непокори, недовіри суспільства до дій та
намірів влади й особливо – її силових структур, покликаних захищати
суспільний порядок [6; с. 30].
У випадку медіа-інформаційного тероризму йдеться про різновид
інформаційного тероризму, що є зловживанням інформаційними системами,
мережами, та їхніми компонентами для здійснення терористичних дій та
акцій. Засобами здійснення медіа-тероризму є друковані ЗМІ, мережі ефірних
й кабельних мас-медіа, Інтернет, електронна пошта, різноманітні електронні
іграшки тощо. Необхідно зауважити, що більшість сучасних видів тероризму
можна віднести до медіа-тероризму, адже ЗМІ виступають дієвим
інструментом у швидкому поширенні інформації, залякуванні населення і
досягненні терористами їхньої мети.
Серед наслідків терористичної діяльності можна виділити економічні,
соціальні,

політичні

та

інші.

Необхідно

зауважити,

що

наслідки

терористичної діяльності не завжди відповідають меті суб’єктів її здійснення.
Таким чином, якщо користуватися запропонованою системою критеріїв, то
можна визначити місце медіа-тероризму в типології тероризму. Медіатероризм представляє собою особливий вид терористичної діяльності, що
виділений за критерієм використання інструментів (засобів) досягнення
терористами власних цілей.
Зважаючи на специфічність ЗМІ як особливого інструменту в руках
суб’єктів терористичної діяльності, специфіка якого обумовлена власне тим,
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що одна з основних цілей терористів — швидке поширення інформації серед
населення — співпадає власне із призначенням ЗМІ і пояснює їх особливу
роль у глобалізації тероризму, подальшого дослідження потребують питання
специфіки функціонування медіа-тероризму як особливого виду тероризму в
нашій країні та у світі, зокрема суб’єктно-об’єктної структури цього явища,
його методів, засобів і функцій тощо.
Найдешевшими та найефективнішими з інструментів вважаються
глобальне ЗМІ та мережі Інтернет,

що у взаємозв’язку формують

інформаційне поле, де видиму присутність реальності приховує істинне
положення речей. Яскравим прикладом медіа-тероризму є використання
терористами засобів масової інформації з метою інформування громадськості
про свою діяльність, залучення до своєї діяльності або психологічного
впливу на людей. Одне з першочергових завдань класичних терористів
полягає у виході в міжнародний інформаційний простір для поширення
власної ідеології. Наприклад, 5 лютого 2005 року відомий британський
телеканал «Channel 4» випустив в ефір інтерв’ю з відомим міжнародним
терористом Шамілем Басаєвим, що викликало обурення з боку Російської
Федерації.
17

квітня

2012

року

засновник

«Wikileaks»

Джуліан

Ассанж

поспілкувався у прямому ефірі з Хассаном Насраллою – лідером шиїтського
радикального угруповання «Хезболла», під час якого обговорювалась низка
важливих політичних тем, зокрема арабо-ізраїльський конфлікт, проблема
Палестини, громадянська війна в Сирійській Арабській Республіці та інші.
Це інтерв’ю транслювалося багатьма міжнародними каналами, широко
поширювалося в мережі Інтернет. Це сприяло ознайомленню широкими
верствами населення з ідеологією цього руху. Іншим яскравим прикладом
надання тероризму інформаційного фундаменту та можливості донесення
своїх думок та ідей до світу є численні інтерв’ю американських журналістів з
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лідером міжнародної терористичної організації «Аль-Каїда» Усамою бін
Ладеном.
Важливо зауважити, що на сучасному етапі інформаційні тероризм
широко

використовує

різноманітні

новітні

засоби

комунікації

для

полегшення процесу планування операцій, проведення зборів, встановлення
зв’язку, отриманням та передачею оперативної інформації тощо. Наприклад,
під час громадянської війни в Сирійській Арабській Республіці у 2011-2012
роках

сирійські

бойовики

широко

використовували

мультимедійні

смартфони Iphone, що пізніше стало причиною їхньої заборони урядом
країни.
Під

впливом

медіа-тероризму

індивід

не

здатен

самостійно

орієнтуватися в необмеженому інформаційному просторі доступних даних,
тому що мас-медіа представлена сьогодні у вигляді інструментів для
конструювання недостовірної реальності. Завданням цієї реальності є не
відображати істину та приховувати її здійснюючи там самим «м’яку владу»,
яка прагне підкорити людину невластивим їй судженням. Таким чином,
сьогодні не можна говорити про перехід кількості інформації в її якість.
Особливо це стосується ЗМІ, в тому числі. і мережі Інтернет, так як вони
виступають майданчиком для політичних ігор, які на меті викривити
реальний стан речей.
Наступним видом інформаційного тероризму є кібертероризм, під яким
розуміють

сукупність

дій,

що

включають

інформаційну

атаку

на

комп’ютерну інформацію, обчислювальні системи, апаратуру передачі даних,
інші складові інформаційної інфраструктури, яка здійснюється злочинними
угрупуваннями або окремими особами. Кібертероризм спрямований на
проникнення в інформаційно-телекомунікаційну систему, перехоплення
управління, пригнічення засобів мережевого інформаційного обміну та
здійснення інших деструктивних дій. Небезпека такого виду інформаційного
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тероризму полягає в тому, що він не має національних меж (терористичні
акції можуть здійснюватися з будь-якої точки світу) та в проблематичності
виявлення терориста в інформаційному просторі, адже хакери здійснюють
терористичну діяльність через декілька підставних комп’ютерів, що
ускладнює його ідентифікацію та визначення місцезнаходження [4; с. 166].
Зброя “кібертерористів” постійно вдосконалюється залежно від засобів
захисту, застосовуваних користувачами комп’ютерних мереж.
Якщо раніше головним об’єктом захисту були територія, кордони,
державний устрій, людські і матеріальні ресурси суверенної держави, а вона
перебирала на себе виконання цих завдань шляхом створення та утримання
силових структур, то зараз удари терористів спрямовані на мирне населення
та інфраструктуру, а існуючі силові структури від самого початку не були
призначені для боротьби з новими загрозами (збройні конфлікти всередині
держав; міжнародний тероризм; нелегальне поширення наркотиків і зброї;
неконтрольована міграція; «інформаційні війни»).
Найбільш

важливим

у

вирішенні

питань

протидії

сучасній

кіберзлочинності є розвиток міжнародного співробітництва правоохоронних
органів для розробки системи нормативно-правових та організаційнокадрових заходів боротьби з комп’ютерною злочинністю. Інформаційнокомунікативні технології настільки увійшли у наше життя, що ми вже не
можемо уявити себе без комп’ютера. Але значення цих технологій для
простого користувача не можна порівняти з їх важливістю для держави
(банківський

сектор,

оборона,

промисловість,

сільське

господарство,

транспорт та будь-що інше). Так, розвиток комп’ютерних технологій
полегшив життя, з одного боку, але з другого боку, це зумовило появу нових
загроз як міжнародній, так і національній безпеці.
Національна безпека, це поняття, яке характеризує захищеність держави
від зовнішніх і внутрішніх загроз. Одним із нових проявів зовнішніх загроз
національної безпеки є кібертероризм, який має на увазі проникнення у
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комп’ютерні мережі з метою зриву будь-якої діяльності. Російський вчений
М. Полліт запропонував таке визначення кібертероризму: «Навмисна
політично-мотивована атака проти інформацій, комп’ютерних систем,
комп’ютерних програм та баз даних у вигляді насильного втручання з боку
міжнародних груп або секретних агентів» [1; с. 75].
Згідно з поглядами експертів ООН, поняття «кіберзлочинність» об’єднує
будь-який злочин, який можна здійснити за допомогою комп’ютерної
системи або мережі та також проти комп’ютерної системи або мережі [1,
с.76]. Власне, природа кіберзлочинів робить проблему всесвітньою, оскільки
почасти не має значення, де саме вчинено подібний злочин.
Терористичні організації все частіше використовують нові інформаційні
технології та Internet із злочинними намірами поповнення коштів, здійснення
пропаганди або передачі секретної інформації. Хоча терористи ще не
застосовували кіберзброю за призначенням, однак вони використовують нові
інформаційні технології і досягнення комп’ютерного прогресу, а це вже
сигнал про небезпеку. Інтернет – головна зброя терористичних груп, яку
вони використовують для зв’язку, проведення пропаганди, поширення
інформацій, вірусів та інше.
Особливий інтерес для терористів представляють державні інформаційні
системи

(системи

управління

та

функціонування

атомних

об’єктів,

електростанцій, залізниці, аеропорти та інше) [1, с. 72].
В Україні на даний момент не розроблені нормативно-правові акти,що
регулюють такий вид злочинності. Але, головною зброєю у боротьбі з цією
загрозою

залишається

законодавство,

яке

потребує

подальшого

вдосконалення. Якщо говорити про міжнародно-правові акти в цій сфері, то
першим і головним документом, в якому йдеться про боротьбу з
кіберзлочинністю, є Європейська конвенція про кіберзлочинність 2001 року .
Цей документ націлено на здійснення загальної політики з питань
кримінального права, метою якої є захист суспільства від кібертероризму
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шляхом прийняття потрібних законодавчих актів, а також шляхом
розширення міжнародного співробітництва.
В

українському

законодавстві

відсутнє

визначення

злочину

«кібертероризм». Тому, найбільш дієвим напрямом у вирішенні комплексної
проблеми протидії кіберзлочинності у наш час є міжнародне співробітництво
правоохоронних органів у сфері інформаційної безпеки на основі узгодження
національного та міжнародного законодавства. У Конвенції Ради Європи про
кіберзлочинність згадується чотири типи комп’ютерних злочинів, а саме:
незаконний доступ; незаконне перехоплення; втручання в дані; втручання в
систему. Згідно з цим документом засобами кібертероризму є: комп’ютерна
система, комп’ютерні дані, послуги ІКТ та дані трафіку [8, с.1].
Для України раніше ця проблема не поставала так гостро,але з
приєднанням до глобального інформаційного простору потенційна загроза
існує. І поки кібертероризм з розряду «потенційної» загрози не перейшов до
розряду «реальної» загрози, слід застосовувати превентивні заходи для
недопущення

його

кібертероризмом

становлення.
є

створення

Основою

забезпечення

ефективної

системи

боротьби

з

заходів

із

запобігання,виявлення та припинення такого виду.
Висновки та рекомендації. Так, з урахуванням вищевикладеного
матеріалу, необхідно зазначити наступне: інформаційний тероризм як
сучасне соціально-політичне явище становить серйозну загрозу безпеці та
життєво важливим інтересам як особистості, так суспільства і держави.
Очевидно, що застосування терористами новітніх досягнень науки і техніки
сильно розширює їх руйнівні можливості, дозволяє залучати до себе загальну
увагу і тримати людей в постійному страху. В даний час для терористів легко
уразливі практично всі комп’ютерні засоби обробки і зберігання інформації.
Варто відзначити, що проблема протидії актам інформаційного
тероризму – це комплексна проблема. Сьогодні закони повинні відповідати
вимогам сучасного розвитку. З цією метою урядові нашої держави необхідно
проводити

цілеспрямовану

роботу

з

гармонізації

та

вдосконалення
37

«ПРАВОВІ СИСТЕМИ». НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ. №3. 2014.

законодавства у сфері інформаційної безпеки держави. Державна політика
забезпечення інформаційної безпеки України повинна бути складовою
політики

національної

безпеки

та

повинна

передбачати

системну

превентивну діяльність органів влади по наданню гарантій інформаційної
безпеки особі, соціальним групам та суспільству в цілому. Одним з
пріоритетних напрямків має бути організація взаємодії та координація зусиль
правоохоронних органів, спецслужб, судової системи, забезпечення їх
належним фінансуванням та необхідною сучасною матеріально-технічною
базою. Також необхідно ставити акцент на активізації зусиль у формуванні
належної міжнародної системи інформаційної безпеки. Виконання всіх цих
вимог призведе до радикального зниження рівня інформаційної злочинності
та тероризму, і як наслідок, призведе до підвищення інформаційної безпеки
не тільки нашої держави, але й тих країн, з котрими вона співпрацюватиме.
Таким чином, властивості сучасного інформаційного тероризму є і можуть
бути предметом подальшої наукової уваги дослідників даного складного
соціально-політичного явища, котре потребує детальнішого розгляду як одна
зі

складових

цивілізаційного

процесу,

а

відповідну

скооперовану

антитерористичну діяльність як підсистему національної та міжнародної
систем безпеки.
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ У
МІЖНАРОДНОМУ ГУМАНІТАРНОМУ ПРАВІ
У статті аналізуються деякі проблемні питання міжнародно-правового захисту
прав дітей під час збройних конфліктів міжнародного та не міжнародного характеру.
Окрема увага приділяється аналізу положень Додаткових протоколів 1977 р. до
Женевських конвенцій про захист жертв збройних конфліктів 1944 р. та
Факультативного протоколу до Конвенції ООН про права дитини щодо участі дітей у
збройних конфліктах, 2000 р.
Ключові слова: міжнародне гуманітарне право, цивільне населення, захист прав
дітей, міжнародний та неміжнародний збройний конфлікт тощо.
В статье анализируются проблемные вопросы международно-правовой защиты
прав детей во время вооруженных конфликтов международного и немеждународного
характера. Отдельное внимание уделяется анализу Дополнительных протоколов 1977 г к
Женевским конвенциям о защите жертв вооруженных конфликтов 1944 г., а также
Факультативного протокола к Конвенции ООН о правах ребенка относительно участия
детей в вооруженных конфликтах 2000 г.
Ключевые слова: международное гуманитарное право, гражданское население,
защита прав детей, международный и немеждународный вооруженный конфликт и др.
This article analyzes some topical issues of international and legal children’s rights protection
during armed conflicts of international and non-international character. Special attention is paid to the
analysis of the provisions of the Additional protocols as of 1977 to the Geneva conventions on the
protection of victims of war as of 1949 and Optional Protocol to the Convention on the rights of the child
on the involvement of children in armed conflicts as of 2000.
Key words: international humanitarian law, civilians, children’s rights protection, international
and non-international armed conflict etc.

Постановка проблеми. Переживаючи всі жахи збройного конфлікту,
тисячі дітей стають вимушеними свідками актів жорстокості. Багатьох з них
примушують до військової служби або попросту вбивають. Війна - це
повсякденна реальність для мільйонів дітей. Вони гинуть, стають інвалідами
або сиротами під час громадянських і партизанських воєн, а також етнічних
чисток. Вони стають біженцями або переміщеними особами, часто
розлучаються зі своїми родинами. Багато хто помирає або страждають від
голоду, недоїдання, відсутність медичної допомоги. Багато отримують
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психічні травми, стаючи свідками жорстоких вбивств і насильства, постійно
відчуваючи страх і переживаючи тяготи.
Проблема дотримання першочергових прав дитини, таких як право на
медичне обслуговування і забезпечення водою і продовольством особливо
актуальна у воєнний час. МКЧХ підкреслює необхідність звернути особливу
увагу на положення малолітніх солдатів і дітей, які утримуються в полоні.
Ще одним важливим завданням є відновлення сімейних зв'язків, зруйнованих
під час війни. У юридичній практиці існують норми гуманітарного права, що
захищають права дитини, відповідальність за застосування яких лягає на
плечі держави.
Аналіз останніх публікацій та досліджень. Міжнародно-правові
питання, що стосуються застосування норм гуманітарного права та права
прав людини протягом багатьох років досліджуються українськими та
зарубіжними фахівцями у галузі міжнародного права, тому що існує багато
проблемних питань і думки різних науковців щодо їх вирішення часто не
співпадають. Така жвава дискусія є ще одним доказом актуальності теми
дослідження. Але вважаємо, що слід відзначити праці таких юристівміжнародників, як: В.М. Репецького, В.М. Лисика, В.Ю. Калугіна,
О.П.Мірошниченко,

Є.М.Цибуленка,

Л.Д.Тимченка,

Ю.М.

Колосова,

І.М.Жаровської та ін. З огляду на значну кількість науковців, що займалися
дослідженнями

в

цій

сфері,

доктринальні та нормативні

вважаємо

за

необхідне

консолідувати

матеріали і спробувати більш детальніше

розглянути актуальні проблеми МГП в контексті захисту прав людини.
Метою статті є дослідити систему міжнародно-правового регулювання
захисту прав дітей під час збройних конфліктів та виявити проблемні
питання

у

реалізації

захисту

прав

дітей

на

міжнародному

та

внутрішньодержавному рівнях.
Виклад основного матеріалу. МГП надає дітям захист від військової
служби, включає в себе вимогу возз'єднання роз'єднаних членів сімей і
допомагає повернути дітям дитинство. У все більшій мірі основним об'єктом
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для нападів озброєних сторін стають саме ті самі місця, які повинні
забезпечувати безпечний притулок для дітей - їх школи та лікарні.
Систематичні цілеспрямовані напади на школярів, вчителів і шкільні будівлі
в ряді конфліктних ситуацій посилилися, що вимагає підвищеної уваги і
прийняття заходів з боку міжнародного співтовариства.
У багатьох ситуаціях сторони конфлікту систематично відмовляють
гуманітарним установам у доступі на територію під їх контролем, що має
нищівні наслідки для цивільного населення і особливо для дітей. Все частіше
ми стикаємося з випадками затримання дітей за їх ймовірний зв'язок з
озброєними

групами

з

порушенням

міжнародних

стандартів.

Є ознаки того, що торгівля дітьми в зонах конфліктів і за їх межами починає
набувати транснаціональний характер і стає однією з ланок складної
міжнародної
розпалюванню

злочинної

мережі.

конфліктів

Такі

мережі

забезпеченням

найчастіше

шляхів

для

сприяють

використання

природних ресурсів, таких, як алмази ліс, для покупки саме тих засобів і
знарядь війни, які ведуть до ще більшого порушення прав дітей в ході
конфліктів і їх участі в них.
Важливим фактором, що сприяє вербуванню дітей як солдатів, є
широка доступність незаконної стрілецької зброї та легких озброєнь в
районах конфліктів. Як частина цивільного населення діти підпадають під
дію всіх норм міжнародного гуманітарного права. Завдяки цьому вони,
зокрема, знаходяться під дією принципу гуманного поводження з людьми, повага до життя, фізичну і психічну недоторканність, а також заборона
примусів, тілесних покарань, тортур і репресалій. МГП передбачає широкий
спектр заходів по захисту дітей. У випадку збройного конфлікту –
міжнародного чи не міжнародного – діти користуються загальним захистом,
що надається цивільним особам, що не беруть участі у військових діях.
Цивільним особам, які не є комбатантами, гарантується гуманне поводження.
Як відомо, МГП передбачає загальний захист дітей як осіб, що не беруть
участі у воєнних діях, і особливий захист – як найбільш вразливих осіб.
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Більш того, під захист потрапляють діти, які беруть участь у військових діях.
Додаткові протоколи, Конвенція про права дитини 1989 р. і Факультативний
протокол 2000 р. встановлюють обмеження на участь дітей у воєнних діях.
У випадку міжнародного збройного конфлікту діти, як й інші цивільні
особи, які не беруть безпосередньої участі у воєнних діях, перебувають під
заступництвом ЖК IV про захист цивільних осіб і ДП I. На них
поширюються основні гарантії, що надаються цими договорами, в тому числі
право на життя, заборона примусу, тілесних покарань, тортур, колективних
покарань і репресалій (РК IV, ст. 27-34; ДП I, ст. 75), а також норми ДП I, що
стосуються ведення воєнних дій, у тому числі принцип проведення
відмінності

між

цивільними

особами

і

комбатантами

і

заборона

перетворювати цивільних осіб на об'єкт нападу (ст. 48 і 51). У разі НМЗК на
дітей також поширюються основні гарантії, передбачені для осіб, які не
беруть безпосередньої участі у воєнних діях (ст. 3, загальна для чотирьох
ЖК, і ДП II, ст. 4). Крім цього, вони знаходяться під захистом принципу,
згідно з яким забороняються акти насильства і погроз насильством, які мають
головною метою тероризувати цивільне населення. Порушення цієї норми
під час збройного конфлікту є злочином у багатьох державах (Стаття 13 (2)
Додаткового протоколу II).
ЖК IV гарантує дітям особливе ставлення, однак принцип особливого
захисту встановлюється ДП I, зокрема: «Діти користуються особливою
повагою і їм забезпечується захист від будь-якого виду непристойних
посягань. Сторони, що перебувають у конфлікті, надають їм захист і
допомогу, що їм необхідні з огляду на їх вік або з якоїсь іншої причини» (ст.
77). Цей принцип застосовується і до неміжнародного збройного конфлікту
(ДП II, ст. 4 (3)).
МГП виділяє різні групи дітей за віковим критерієм: від 15 до 18 років,
діти до 15 років, 12-ти- і 7- літні діти, новонароджені прирівнюються до
хворих і поранених (ст. 8 ДП I). Осіб до 18 років не можна примушувати до
робіт на окупованій території (IV ЖК, ст.51), Держава-окупант ні в якому
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разі не повинна змінювати громадянство дітей, зараховувати їх у залежних
від неї формування або організації і піддавати їх будь-якій участі в
військових операціях (IV ЖК ст. 50, 51). Дітям забезпечене таке ж
сприятливе поводження з боку конфліктуючої держави, на території якої
вони виявилися, як і зі своїми громадянами (IV ЖК ст.38).
Гарантовані преференційні заходи щодо харчування, медичного
догляду та захисту, прийняті до окупації (IV Женевська конвенція, ст. 50),
додаткове

харчування

для

інтернованих

дітей

відповідно

до

їх

фізіологічними потребами (IV Женевська конвенція, ст. 89). Діти до
п'ятнадцяти років та діти до семи років, разом з матерями, мають право
перебувати в санітарних зонах і зонах безпеки, у разі їх створення. Держава,
під владою якої опинилися такі особи повинна надати їм необхідну медичну
допомогу. Договірні сторони забезпечують вільний пропуск усіх посилок з
медичними і санітарними матеріалами, а також предметами, необхідних для
релігійних культів, призначених тільки для цивільного населення (IV
Женевська конвенція, ст.23). Щодо посилок, призначених для дітей молодше
п'ятнадцяти років і породіль, допускається вільний пропуск необхідних
продуктів харчування, носильних речей, зміцнювальних засобів. В умовах
військових дій, повинні додаватися всі зусилля для збереження цілісності
сім'ї, недопущення її роз'єднання. Ст.26 IV Женевської конвенції передбачає,
що кожна з сторін зобов'язується полегшувати розшук, який виготовляється
членами розрізнених сімей з метою встановлення зв'язку один з одним,
сприяти їх з'єднанню. У ст. 74 Протоколу I і в ст. 4 Протоколу II зазанчено,
що, в разі збройного конфлікту, як міжнародного, так і неміжнародного
характеру, держави повинні вжити всіх можливих заходів по возз'єднанню
розлучених сімей.
Робота гуманітарних організацій сприяє вирішенню цього завдання, їх
діяльність заохочується. У разі інтернування члени однієї сім'ї повинні
міститися разом і, по можливості, в одному приміщенні і жити окремо від
інших інтернованих, їм також мають бути надані необхідні можливості для
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того, щоб вести сімейне життя. Виняток ставляться випадки, коли робота або
здоров'я або обставини, пов'язані з кримінальною та дисциплінарною
відповідальністю

зроблять

розлуку

необхідною.

Інтерновані

можуть

зажадати, щоб їх діти, що залишилися на волі без батьківського піклування,
були інтерновані разом з ними.
«Безпритульники» залишаються без будь-якого нагляду і підтримки. У
такому стані вони представляють легку здобич для вербування, спокушання і
продажу. Стаття 24 IV Конвенції містить важливе положення про
неприпустимість безпритульного стану дітей. І тому, сторони, що
перебувають у конфлікті, будуть вживати необхідних заходів, щоб діти до 15
років, осиротілі або розлучені зі своїми сім'ями в результаті війни, не
залишилися на самоті з собою. За всіх обставин сторони зобов'язуються
полегшити їх стан, виконання релігійних обов'язків і займатися їх
вихованням, якщо це можливо, в особі представників тих же культурних
традицій. За згодою держави-покровительки, якщо така є, буде здійснено
прийом цих дітей на її територію, з урахуванням перерахованих вище
обов'язків.

Крім

того,

конфліктуючі

сторони

вживатимуть

заходів

встановлення особи всіх дітей віком до 12 років шляхом носіння
розпізнавального медальйона або іншим способом.
Підтримання культурного середовища дитини ставиться в обов'язок
державам-учасницям Конвенції 1989 про права дитини, навіть у разі
військової агресії по відношенню один до одного. У ст.14 п.1. цієї Конвенції
проголошується право дитини на свободу думки, совісті і релігії, а в ст. 28
визнається право дитини на освіту. МГП розвиває ці положення. Так,
окупуюча держава повинна за допомогою національних і місцевих властей
сприяти установам, яким доручено піклування і виховання дітей, для того,
щоб їх робота проходила успішно. Держава-окупант

повинна вжити всі

необхідні заходи, встановлення особи дітей та реєстрації їх спорідненої
зв'язків. У разі, якщо місцеві установи не будуть в змозі справлятися зі
своїми функціями за змістом і навчанню дітей-сиріт або дітей розлучених зі
45

«ПРАВОВІ СИСТЕМИ». НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ. №3. 2014.

своїми батьками внаслідок війни, то окупуюча держава повинна взяти ці
функції на себе, за умови, якщо ці діти не можуть бути забезпечені турботою
родичів або друзів. Навчання повинно проводитися по можливості особами
їх національності, мови і релігії. Держава-окупант не повинна ускладнювати
застосування преференційних заходів щодо харчування, медичного догляду
та захисту від дії війни, застосовувані до дітей до 15 років, вагітним жінкам і
матерям з дітьми до 7-річного віку (ст. 50 IV Женевської Конвенції). У разі
інтернування,

держава, у владі якої опинилися діти, заохочує їх

інтелектуальну, просвітницьку та спортивну діяльність. Повинно бути
забезпечено навчання та дітей і підлітків, так, щоб вони змогли відвідувати
школи або всередині місць інтернування, або за їх межами. Дітям та
підліткам будуть відведені спеціальні ділянки для заняття спортом і
спортивними іграми на відкритому повітрі (IV Женевська Конвенція, ст. 94).
Гуманне поводження в період НМЗК у ст. 4 ДП II передбачає
отримання дітьми освіти, включаючи релігійну, відповідно до побажань їхніх
батьків та інших законних представників. Ч.2 ст. 28 Декларації про права
дитини встановлює підтримання шкільної дисципліни за допомогою методів,
які відображають повагу людської гідності дитини. А дітям-жертвам
збройних конфліктів повинна бути надана додаткова психологічна підтримка
і дбайливе ставлення. Всі вище перераховані обов'язки поширюються і на
державу, що приймає евакуйованих дітей.
Евакуація розглядається як небажане переміщення дітей з їх
природного оточення, за винятком випадків, коли вона необхідна для
збереження життя і здоров'я населення. Якщо евакуацію проводить іноземна
держава, то необхідно письмова згоди батьків та інших законних
представників, або осіб, які несуть головну відповідальність за опіку над
дітьми (ст.17 IV Конвенції) і в ст. 78 Протоколу I передбачено, що в інших
випадках сторонам, що перебувають у конфлікті, дозволено евакуювати
тільки своїх громадян. З метою полегшення повернення у свою країну, влада
здійснює евакуацію і по можливості, власті приймаючої сторони заповнюють
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на кожну дитину картку з фотографією, яку вони надсилають у Центральне
агентство МКЧХ. В умовах НМЗК тимчасова евакуація дітей в безпечний
район всередині країни здійснюється при супроводі батьків та інших осіб,
відповідальних за їх безпеку і добробут 4ст. ДП II.
Проблема дітей і збройних конфліктів носить міжнародний характер і
вимагає спільних шляхів вирішення. В період з 1993р. в ході збройних
конфліктів 2 мільйони дітей загинуло, 6 мільйонів залишилися бездомними,
12 мільйонів отримали поранення або залишилися інвалідами; крім того,
щонайменше 300 тис. дітей-солдатів беруть участь в 30 конфліктах в різних
точках земної кулі. За останніми даними Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)
діти стають жертвами збройних конфліктів в Афганістані, Іраку, в багатьох
районах Сомалі. Також зафіксовані акти тероризму в Пакистані, в яких
постраждали діти. Шокуючим явищем стала тритижнева ізраїльська
військова операція, що почалася 27 грудня 2008р., в ході якої було вбито
1,300 жителів Гази. 5300 осіб отримали поранення. Близько третини всіх
жертв - діти. Статистичні факти показують, на скільки гостро військові дії
зачіпають долю дітей. Близько 300 тисяч дітей та підлітків беруть участь в
бойових діях або служать у військових і напіввійськових формуваннях. Вони
перебувають під рушницею, як мінімум, в 50 країнах світу. Дітей-солдатів
використовують 40% озброєних формувань світу, діти брали участь у 75%
всіх збройних конфліктів останніх 5 років. Їх середній вік - 12 років.
Додаткові протоколи I і II 1977 р. стали першими міжнародними
договорами, в яких регулюються такі ситуації. Так, ДП I зобов'язує держави
вживати всіх практично можливих заходів для того, щоб діти, які не досягли
п'ятнадцятирічного віку, не брали безпосередньої участі у воєнних діях. ДП I
чітко забороняє їх вербування в збройні сили і рекомендує державамучасницям при вербуванні з числа осіб, які досягли п'ятнадцятирічного віку, і
яким ще не виповнилося вісімнадцяти років, віддавати перевагу особам
більш старшого віку (ст. 77). ДП II пішов ще далі, заборонивши як
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вербування дітей, які не досягли 15 років, в збройні сили, так і їх участь безпосереднє або опосередковане - у військових діях (ст. 4 (3) (с)).
Незважаючи

на

вищезазначені

норми,

за

дітьми,

які

беруть

безпосередню участь у міжнародних збройних конфліктах, визнається статус
комбатанта і, в разі захоплення, статус військовополоненого, передбачений
ЖК III. Згідно з Додатковими протоколами діти-комбатанти, які не досягли
15 років, мають право на більш сприятливе ставлення, оскільки вони
продовжують користуватися особливим захистом, що надається дітям
міжнародним гуманітарним правом (ДП I, с. 77 (3); ДП II, ст. 4 (3 ) (d)).
Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо участі
дітей у збройних конфліктах, прийнятий 25 травня 2000 р., в цілому посилює
захист дітей під час збройних конфліктів. Так, відповідно до статті 1
Факультативного протоколу держави - учасниці вживають всіх можливих
заходів для того, щоб особи із складу їх збройних сил, які не досягли 18річного віку, не брали безпосередньої участі у воєнних діях. Не допускається
обов'язковий призов у збройні сили осіб, які не досягли 18-річного віку (ст.
2). Держави - учасниці підвищують мінімальний вік добровільного призову
осіб до їхніх національних збройних сил, встановлюючи його на рівні вище
15 років. Це правило не поширюється на військові навчальні заклади (ст. 3).
Збройні групи, відмінні від збройних сил держави, за жодних обставин
не повинні вербувати (як на примусовій, так і на добровільній основі) або
використовувати у військових діях осіб, які не досягли 18-річного віку.
Державам слід вжити законодавчі заходи по забороні подібної практики і
криміналізувати її (ст. 4).
Висновки та пропозиції. МГП чітко регламентує необхідність захисту
прав дітей під час збройного конфлікту, але незважаючи на це, забезпечити
захист дітей в ситуаціях насильства вдається не завжди. МКЧХ прагне
забезпечити повагу прав дітей та їх людської гідності, представляючи їм
допомогу.

Крім участі дітей у збройних конфліктах в цьому зв'язку

насущними є й інші проблеми: возз'єднання дітей з батьками в результаті
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збройного конфлікту. МКЧХ здійснює розшук рідних та близьких дітей, що
проживають у різних країнах світу. МКЧХ реєструє дитину і намагається
знайти його родичів. МКЧХ виявляє безпритульних дітей, де б вони не
знаходилися, і стежить за їхньою долею.
МКЧХ прикладає всі можливі зусилля, домагаючись того, щоб власті,
що утримують дітей під вартою враховували практичні потреби і права дітей.
Наприклад, якщо дитина, не досягла віку кримінальної відповідальності,
МКЧХ домагається його звільнення. МККК також втручається в ситуацію,
якщо дитині виносять смертний вирок або якщо дитина довгий час незаконно
утримується під вартою. Поряд з цим, діти не повинні міститися разом з
дорослими, за винятком будь-яких надзвичайних випадків, коли це служить
інтересам дітей. Діти також повинні мати безперешкодний доступ до
продовольства, воді, медичної допомоги, послуг освіти і. т. д. За ситуацію
участі дітей у збройних конфліктах відповідальність несе сама держава.
Гостро постала також проблема незаконних військових формувань, які
займаються тим, що крадуть дітей для участі в збройних конфліктах. У таких
ситуаціях потрібно робити все необхідне, щоб перемістити цивільне
населення від таких місць.
Нормами МГП передбачається, що як тільки дитина потрапляє в армію,
вона стає військовослужбовцем, а це означає, що вона може законно вбивати
і бути убитою. На нашу думку, у цьому є серйозне упущення, неповнолітня
особа не повинна мати статус комбатанта.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ
КОМПАНІЙ ЄВРОСОЮЗУ У ПРОЦЕСІ ЗЛИТТЯ, ПОДІЛУ,
ПЕРЕДАЧІ АКТИВІВ І ОБМІНІ АКЦІЙ
Насіров Р.М. Нормативно-правове регулювання оподаткування компаній
Євросоюзу у процесі злиття, поділу, передачі активів і обміні акцій.
Стаття присвячена дослідженню правового регулювання оподаткування компаній в
державах-членах ЄС під час злиття, поділу, передачі активів та обміну акціями.
Ключові слова: право ЄС, злиття та поглинання компаній, оподаткування компаній,
директиви та регламенти ЄС, адаптація законодавства України до правової системи ЄС
та ін.
Насиров Р.М. Нормативно-правовое регулирование налогообложения
компаний Евросоюза в процессе слияния, разделения, передачи активов и обмене
акций.
Статья посвящена исследованию правового регулирования налогообложения
компаний в государствах-членах ЕС во время слияния, деления, передачи активов и
обменом акциями.
Ключевые слова: право ЕС, слияние и поглощение компаний, налогообложение
компаний, директивы и регламенты ЕС, адаптация законодательства Украины к
правовой системе ЕС и др.
Nasirov R. M. Legal Regulation of Taxation of EU Companies in the Merger, Division,
Transfers Of Assets And Exchanges Of Shares Process.
The article researches the legal regulation of taxation of restructuring operations in the
European Union. A common system of taxation applicable to cross-border reorganisations of
companies in the EU was put in place in 1992 and improved in 2006. It aims at removing fiscal
obstacles to those operations. A survey on the implementation of the system was published in
2009.
The main objectives of the Merger Directive
On 23 July 1990 the Council adopted Directive 90/434/EEC on a common system of
taxation applicable to mergers, divisions, transfers of assets and exchanges of shares concerning
companies of different Member States (the Merger Directive). The objective of the Merger
51

«ПРАВОВІ СИСТЕМИ». НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ. №3. 2014.
Directive is to remove fiscal obstacles to cross-border reorganisations involving companies
situated in two or more Member States. The Merger Directive includes a list of the legal forms to
which it applies. The companies must be subject to corporate tax, without being exempted, and
resident for tax purposes in a Member State.
In the case of mergers and divisions, the transferring company transfers assets and
liabilities to one or more receiving companies. The Merger Directive provides for deferral of the
taxes that could be charged on the difference between the real value of such assets and liabilities
and their value for tax purposes. The deferral is granted provided that the receiving company
continues with their tax values and effectively connects them to its own permanent establishment
in the Member State of the transferring company. These rules apply to transfer of assets where
the assets transferred form a branch of activity. The Merger Directive covers also triangular
cases where the transaction includes a permanent establishment of the transferring company
situated in a different Member State.
The exchange of shares is a transaction where a company acquires a holding majority in
the capital of the acquired company. It transfers in exchange its own shares to the shareholders of
the latter company.
In all these transactions, the Merger Directive provides for tax deferral of the taxes that
could be charged on the income or capital gains derived by the shareholders of the transferring or
the acquired company from the exchange of such shares for shares in the receiving or the
acquiring company.
Directive 2005/19/EC amending the Merger Directive
On 17 October 2003 the Commission adopted a proposal (COM(2003) 613) amending
Council Directive 90/434/EEC on a common system of taxation applicable to mergers, divisions,
transfer of assets and exchanges of shares concerning companies of different Member States (see
press release IP/03/1418 Choose translations of the previous link ), which was subsequently
adopted after negotiations by Council on 17 February 2005 , as Directive 2005/19/ECpdf (see
press release IP/05/193 Choose translations of the previous link and Official Journal L 58, p. 19
of 4 March 2005 ). See also the press release issued at the time of political agreement on the
modified version (IP/04/1446 Choose translations of the previous link ).
The main amendments introduced by Directive 2005/19/EC are the following:
•Directive 2005/19/EC adds new legal entities to this list annexed to the initial Directive
and to which it applies. The benefits of the Merger Directive are thus extended to a greater
number of legal entities, including the European Company (SE) (Council Regulation (EC)
2157/2001 and Council Directive 2001/86/EC) which may be created as of October 2004 (see
press release IP/01/1376 Choose translations of the previous link ) and the European Cooperative Society (SCE) (Council Regulation (EC) 1435/2003 and Council Directive
2003/72/EC) which may be created from 2006 (see press release IP/03/1071 Choose translations
of the previous link ).
•The current list of companies covered by the Merger Directive contains entities that are
subject to corporate tax in their Member States of residence. However, in the case of some of the
new entities that have been added to the list other Member States simultaneously tax their
resident taxpayers which have an interest in those entities, so-called 'transparent entities'. The
same tax situation can also apply to the shareholders of companies entering into the transactions
covered by the Directive. Directive 2005/19/EC introduces specific provisions (new Articles 4(2)
52

«ПРАВОВІ СИСТЕМИ». НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ. №3. 2014.
and 8(3)) to ensure that the benefits of the Merger Directive are available even in these cases,
subject to certain exceptions which are set out in the new Article 10a.
•The coverage of a new type of transactions: a special division known as a "split off ",
named in the Directive as partial division (new Article 2(b)(a)). The splitting company is not
dissolved and continues to exist. It transfers part of its assets and liabilities, constituting one or
more branches of activity, to another company. In exchange, the receiving company issues
securities representing its capital. These securities are transferred to the shareholders of the
transferring company.
•The directive provides for capital gains exemption when the receiving company holds
shares in the transferring company. The holding threshold required to enjoy this exemption has
been modified by the Directive 2005/19 to align it with that of the Parent-Subsidiary Directive.
This threshold will be lowered in stages from 25% to 10% (Article 7(2)), in line with the
amendments to the Parent-Subsidiary Directive introduced by Council Directive 2003/123/EC.
•Directive 2005/19/EC introduces specific provisions providing relief on the conversion
of branches into subsidiaries (Article 10).
•The Directive introduces rules governing the transfer of the registered office of the
European Company (SE). The title of the Merger Directive is modified to include a reference to
this operation (Article 1) and the latter is defined in the text of the Directive (Article 2(j)).
The applicable tax regime is found under a new Title IVb, Articles 10b to 10d: the SE
transferring its registered office will enjoy tax deferral on capital gains where its assets remain
connected with a permanent establishment situated in the Member State from which it is moving.
The shareholders of the SE should not be liable to tax on this occasion.
Survey on the implementation of the Merger Directive as amended in 2005
The European Commission in January 2009 published a survey on the implementation of
the Directive. The survey carried out by Ernst & Young aims at providing a comprehensive
overview of the implementation of the Merger Directive, as amended. It also looks at certain
other related EC law aspects. The findings and conclusions of the study are those of Ernst &
Young and should not be construed as reflecting the position of the European Commission and
its services.

Історія спільної європейської системи оподаткування компаній при
транскордонних реорганізаціях бере початок в 1992 році, з подальшим
вдосконаленням в 2006-му.
правил

було

усунення

Основною метою запровадження спільних

податкових

перешкод

під

час

здійснення

реорганізаційних процесів злиття, поглинання, поділу, інших форм передачі
активів і обміні акцій.
23 липня 1990 року Європейська рада погодила Директиву 90/434/EEC
«Про загальноприйняту систему оподаткування товариств різних державчленів при злитті, поділі, передачі активів і обміні акцій» (Директиву злиття).
[1] Документ мав на меті усунення негативних наслідків оподаткування, які
виникають при реорганізації однієї або більше компаній, які знаходяться в
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двох або більше державах-членах ЄС, а також створення відповідної
загальної податкової системи.
Директива починається з преамбули, в якій згадується термін «загальна
податкова система» («common system of taxation»). На нашу думку, такий
термін не є вдалим, так як Директива не створює загальної податкової
системи в тому значенні, в якому його розуміє теорія податкового права.
Європейський нормативний акт лише закріплює норми, які повинні бути
втілені в національному законодавстві держав-членів за тих чи інших
обставин. При цьому кожна з держав-членів зберігає свою податкову
систему, - в тому числі, і систему оподаткування транскордонних
реорганізацій В таких випадках необхідне застереження щодо наявності
гармонізації такої національної системи оподаткування. Стаття 2 Директиви
надає визначення понять «злиття», «поділ», «передача активів», «обмін
акціями», «компанія,

що

передає», «компанія,

що отримує», «набута

компанія», «компанія, що набуває», «галузь діяльності» (усі активи та
зобов’язання підрозділу компанії, які з організаційної точки зору, є окремим
видом діяльності, тобто господарський суб’єкт, здатний існувати за рахунок
своїх власних коштів).
Об’єктом оподаткування за Директивою є транскордонні операції зі
злиття, поділу, передачі активів або обміну акціями компаній, в результаті
яких в державах-членах утворюються доходи, що підлягають оподаткуванню.
Відповідно до ст. 8 Директиви такі доходи звільняються від податків до
моменту їх відчуження (реалізації). Директива застосовується до чотирьох
видів транскордонних операцій:
 злиття (merger) - при припиненні діяльності одна або декілька компаній
передають свої активи і пасиви іншій компанії, без здійснення процедури
ліквідації, в обмін на цінні папери, що розміщуються на користь
акціонерів «компанії, що передає» («transferring company») відповідно
до принципу «акція за акцію»;
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 поділ (division) - компанія (компанії) припиняє свою діяльність без
процедури ліквідації і передає активи і пасиви двом (або більше)
існуючим або новостворюваним компаніям в обмін на пропорційне
розміщення на користь її акціонерів акцій;
 передача активів (transfer of assets) - передача компанією, без припинення
діяльності, всіх, кількох або одного свого напрямку діяльності іншій
компанії в обмін на цінні папери (що представляють капітал останньої);
 обмін акціями (exchange of shares) - операція, в рамках якої одна
компанія набуває частину акцій іншої компанії, отримуючи при цьому
більшість голосуючих прав в обмін на розміщення цінних паперів, що
представляють її капітал, на користь акціонерів набутої компанії (тобто
компанії, що поступається своїми акціями). В результаті таких операцій
остання компанія стає дочірньою.
Суб’єктами Директиви 90/434 виступають компанії - резиденти державчленів, які:створені відповідно до ст. 3 (а) Директиви в одній з організаційноправових форм, наведених у додатку до Директиви; є податковими
резидентами держави-члена і не є податковим резидентом третьої держави за
межами

ЄС

відповідно

оподаткування;підлягають

до

договору

оподаткуванню

про

уникнення

корпоративним

подвійного
податком

з

перелічених у ст. 3 (с) Директиви.
Відповідно до Директиви 90/434, транскордонні злиття, поділ та
передача активів не повинні слугувати підставою для оподаткування
приросту капіталу, який утворюється через різницю між реальною вартістю
переданих активів і пасивів та їх вартістю для цілей оподаткування. Крім
того, нормативний акт передбачає звільнення від оподаткування доходів,
компанії, яка має частку участі у компанії, що передається, отриманих при
припиненні

участі.

В

даному

випадку

держави-члени

можуть

не

застосовувати вищезгадану норму у випадку, якщо частка компанії, що
одержує не перевищує 25% (що є критерієм наявності відносин материнської
та дочірньої компаній) [2].
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Відповідно до статті 8 звільнення від оподаткування у випадках
реорганізації застосовується і до власників цінних паперів, які є учасниками
таких операцій, за умови, що останні не будуть оцінювати (для податкових
цілей) отримані цінні папери дорожче, ніж ті, якими вони володіли до
проведення відповідних реорганізацій.
Кожна

держава-член

має

право

відмовитися

від

застосування

Директиви, якщо здійснення операцій, на які вона поширюється:
 має на меті ухилення від оподаткування. Якщо дії компанії щодо
здійснення вищевказаних операцій не є раціональними з економічної
точки зору, то їх можна кваліфікувати здійсненими з метою ухилення від
оподаткування;
 призводить до того, що певна компанія (незалежно від участі в
операціях, на які поширюється Директива) не виконує прийняті на себе
до проведення відповідної операції зобов’язання.
Незважаючи на те, що Директива внесла певне полегшення в систему
оподаткування компаній під час реорганізаційних процесів, але десятирічний
досвід її застосування все таки виявив ряд проблем. Так, сфера застосування
Директиви 90/434 досить вузька. Нормативний акт застосовується лише до
перерахованих в ній видів компаній при частці прямої участі компаніїодержувача дивідендів не менше 25%. Відповідно зі сфери застосування
Директиви виключені компанії, створені в рамках організаційно-правових
форм, які не існували в 1992 р. (наприклад, спрощені акціонерні товариства у
Франції), або компанії, що не увійшли до списку (наприклад, бельгійські
кооперативні товариства або деякі види ірландських кредитних організацій),
товариств, які не є самостійними платниками податку на прибуток, фізичні
особи, а також акціонери з часткою участі менше 25% .
Перший проект змін до Директиви 90/434 був запропонований
Комісією ще в 1993 р. [3] Проект повинен був розширити сферу застосування
Директиви шляхом поширення її дії на всі компанії незалежно від їх
організаційно-правової форми. Проект так і не через розбіжність з питань
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поширення дії Директиви 90/434 на товариства. Цей пункт був досить
важливим, адже дана організаційно-правова форма дуже поширена на
теренах Європи (наприклад, серед консалтингових компаній). Крім того,
необхідно пам’ятати про те, що великі європейські платники податків на
постійній

основі

займаються

моніторингом

змін

у

податковому

законодавстві, тому поява податкових прогалин навіть в незначному сегменті
господарського обороту може призвести до великих податкових втрат
держав-членів.
Ще однією невдалою спробою внесення змін до Директиви стало
намагання

уніфікувати

термінологію,

необхідну

для

застосування

нормативно-правового акту. Так, наприклад, відповідно до Директиви,
транскордонні злиття, поділ та передача активів не повинні бути підставою
для оподаткування приросту капіталу, який утворюється через різницю між
реальною вартістю переданих активів і пасивів та їх вартістю для цілей
оподаткування. Якщо визначення «вартості для цілей оподаткування»
присутнє в наднаціональному докуметі, то для визначення поняття «реальна
вартість»

Директива

бухгалтерського

відсилає

законодавства.

нас

до

Якщо

національного
на

податкового

національному

рівні

і

таке

визначення також відсутнє або відрізняється у різних держав-членів –
виникають складнощі в процесі оподаткування.
Складнощі при застосуванні Директиви виникли і під час передачі
компаніями постійних представництв в ході реорганізації. У разі передачі
однією компанією іншій постійного представництва в ході злиття, поділу або
передачі активів, держава резиденства компанії, що передає має відмовитися
від оподаткування такої передачі. При цьому вона має право на включення в
оподатковуваний прибуток за відповідний період витрат, понесених
постійним представництвом і виключених компанією, що передає з її
оподатковуваного прибутку.
Найбільшою проблемою, яку повинна була усунути Директива є
відмінність корпоративного права держав-членів. Різні організаційні форми,
57

«ПРАВОВІ СИСТЕМИ». НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ. №3. 2014.

процедури здійснення реорганізацій та моделі оподаткування призводять в
збільшенню податкового навантаження і неефективному використанню
коштів компаній. Наприклад, у Великобританії, компанія перед припиненням
діяльності завжди проходить процедуру ліквідації. В Директиві 90/434,
незважаючи на проведену уніфікацію термінології, подібних процедур не
передбачено. Дану проблему намагалися усунути шляхом прийняття десятої
Директиви про право компаній, але даний проект так і не був схвалений.
[4]Перша вдала спроба вирішити цю проблему відбулася в 2004 році у
вигляді Статуту європейської компанії частково змінило дану ситуацію.
Після проведення переговорів з державами-членами, Єврокомісія
розробила проект директиви, який був покликаний розширити сферу дії
Директиви 90/434 за рахунок збільшення кількості суб’єктів, а також за
рахунок певного послаблення вимог до компаній, що бажають скористатися
її положеннями.
У лютому 2005 р. була прийнята директива про внесення змін до
положення Директиви 90/434, які, крім іншого, передбачали:
 включення до сфері дії Директиви нових організаційно-правових форми
компаній: певні кооперативні форми (co-operatives), спільні компанії
(mutual companies), певні некомерційні компанії (non-capital based
companies),

ощадні

банки

(savings

banks),

фонди

та

асоціації

комерційного напряму діяльності, а також Європейської компанії
(Societas Europaea) [5] і Європейського кооперативного товариства
(Societas Cooperativa Europaea) [6];
 нові спеціальні положення, покликані вирішити одну з головних
податкових проблем - перенесення юридичної адреси з однієї державичлена в іншу. Таке переміщення було пов’язано з численними
податковими перепонами, що певною мірою підривало саму ідею
створення європейської компанії, а також вступало в протиріччя зі
статтями 49 та 48 Договору про ЄС, що передбачають свободу
заснування та економічної діяльності;
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 включення в сферу дії постійних представництв;
 включення в сферу дії компаній, які в одних державах розглядаються як
платники податку на прибуток, а в інших державах - як «прозорі» для
цілей оподаткування організації, а також положення, покликані
захистити учасників таких організацій від подвійного оподаткування при
отриманні активів в ході реорганізації;
 поширення дії нормативного акту на передачу компанією певних
напрямків діяльності, що не супроводжується ліквідацією компанії;
 поширення дії на передачу активів материнської компанії створюваній
дочірній, тобто, на випадки перетворення і відділення компанії в іншій
державі-члені в дочірню компанію;
 включення в сферу дії нового виду реорганізації - виділення (split-off);
 зниження мінімальної частки участі, необхідної для застосування
положень Директиви: з 1 січня 2007 р. - до 15%, з 1 січня 2009 р. - до
10%.
Незважаючи на велику кількість змін, внесених за час існування в
Директиву 90/434. Проблеми в оподаткуванні в процесі транскордонної
реорганізації компаній залишаються.

Більшість з існуючих в той час

проблемних питань застосування Директиви 90/434 були відображені в
прийнятих змінах. У той же час, проблеми, пов’язані з відмінностями в
законодавстві про бухгалтерський облік та в законодавстві про компанії,
повністю вирішити поки не вдалося. Так, в Директиві досі відсутнє
визначення терміну «реальна вартість». Треба зазначити, що вирішити всі
законодавчі податкові прогалини в сфері оподаткування на рівні однієї
Директиви не є можливим. У разі порушення прав платників податків в ході
реалізації положень Директиви 90/434, у вирішення спорів включається Суд
ЄС, який вже має досвід застосування та тлумачення положень податкової
Директиви [7].
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МІЖНАРОДНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ РАДИ ЄВРОПИ
Міжнародна правосуб’єктність Ради Європи. У статті досліджено
проблематику міжнародної правосуб’єктністі Ради Європи. З точки зору міжнародного
права, визначені характер, особливості та елементи міжнародної правосуб’єктності
Організації. Зроблені висновки щодо проблемного питання.
Ключові слова: Рада Європи, міжнародна правосуб’єктність, право Ради Європи,
правова система Ради Європи, європейський правовий простір.
Международная правосубъектность Совета Европы. В статье исследована
проблематика международной правосубъектностью Совета Европы. С точки зрения
международного права, определенны характер, особенности и элементы международной
правосубъектности Организации. Сделанны выводы относительно проблемного вопроса.
Ключевые слова: Совет Европы, международная правосубъектность, право
Совета Европы, правовая система Совета Европы, европейское правовое пространство.
International legal personality of the Council of Europe. The article studies the problems
of international legal personality of the Council of Europe. It is determined the nature,
characteristics and elements of the international legal personality, from the point of view of
international law. The conclusions are made concerning the problematic issues.
Key words: Council of Europe, international legal personality, the Council of Europe law,
the legal system of the Council of Europe, the European legal space.

Постановка проблеми. У другій половині ХХ ст. відбулися суттєві
зміни в різних аспектах міждержавних відносин. У цей час в Європі склалось
переконання у необхідності створення єдиного суб’єкта у політичному,
соціально-економічному відношенні для укріплення позицій європейських
країн у світовій політиці. Утвердженню європейських інтеграційних структур
передувала багатовікова робота думки політиків, громадських діячів та
вчених. Перша світова війна виявилася тим каталізатором, який вивів ідею
об’єднання Європи на суспільно-політичний рівень та породив так званий
«панєвропейський рух». Після Другої світової війни почали з’являтися перші
європейські міжнародні організації (Організація європейського економічного
співробітництва, Європейська асоціація вільної торгівлі, Європейське
об’єднання

вугілля

і

сталі,

Євратом,

Європейське

економічне
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співтовариство), серед яких чільне місце належить Раді Європи (РЄ) –
міжнародній регіональній організації, яка покликана формувати єдиний
політико-правовий європейський простір, це обумовлює актуальність
аналізу проблеми.
Ініціатива провідних європейських держав щодо створення Ради Європи
була реалізована у Лондоні скликанням Дипломатичної конференції у 1949 р.
за участю Бельгії, Великобританії, Данії, Ірландії, Італії, Люксембургу,
Нідерландів, Норвегії, Франції та Швеції. Швейцарія відхилила запрошення
взяти участь у Конференції, посилаючись на принцип нейтралітету, якого
вона дотримується більше двохсот років. Одночасно було прийнято рішення
про

прийняття

до

Ради

Ісландії,

Греції

та

Туреччини.

Головним

нововведенням цієї Конференції було «створення першої європейської
Асамблеї» [1], яка з плином часу набула загальноєвропейського масштабу та
ключової ролі у процесі об’єднання європейських країн заради миру,
демократії та прав людини й яка була покликана формувати єдиний
культурно-правовий простір. Рада Європи пройшла складний шлях свого
становлення та розвитку й сьогодні об’єднує 47 держав європейського
простору, в тому числі й Україну, яка набула членства у цій поважній
Організації у 1995 р.
Метою цієї статті є визначення міжнародної правосуб’єктності Ради
Європи,

визначити

правосуб’єктність

Ради

Європи

як

міжнародної

регіональної міжурядової організації та охарактеризувати її нормативну
основу та визначити основні правові форми діяльності Ради Європи та її
інституцій у сфері правотворчості.
Як свідчить досвід функціонування міжнародних об’єднань, міжнародна
організація «створюється по необхідності й виникає із об’єктивних потреб
міжнародних відносин» [2]. У доктрині міжнародного права існує багато
визначень міжнародної організації, зокрема Г. І. Тункін визначав, що це
постійно діючі інститути, які створюються державами за погодженням одна з
одною для вирішення певних питань. Міжнародні організації володіють
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певними правами й можливостями і в цьому сенсі володіють якостями
міжнародної юридичної особи [3]. На думку Г. І. Морозова, міжнародна
організація

являється

стабільною,

чітко

структурованою

формою

міжнародного співробітництва, створеною її членами на добровільній основі
для сумісного вирішення спільних проблем і веде діяльність у рамках свого
статуту [4]. Враховуючи існуючі визначення, О. О. Шибаєва сформулювала
п’ять головних ознак, що становлять поняття міжнародної організації:
договірна основа, наявність визначених цілей, відповідна організаційна
структура, самостійні права та обов’язки, заснування та діяльність відповідно
до норм міжнародного права [5]. А. І. Дмитрієв та В. І. Муравйов додають,
що «усім міжнародним організаціям мають бути властиві також невід’ємні
принципи їх створення і діяльності, зокрема такі, як: невтручання у
внутрішні справи держав; суверенна рівність членів; сумлінне виконання
міжнародних зобов’язань; договірна правоздатність; відповідальність у разі
порушення загальновизнаних міжнародно-правових принципів і норм» [6].
Спираючись на зазначені концептуальні підходи, можна визначити
міжнародну організацію як формальну, постійно діючу структуру, яка є
об’єднанням держав, створеним на основі домовленостей держав-членів з
метою реалізації їх спільних інтересів, має систему постійно діючих органів,
наділена міжнародною правосуб’єктністю й заснована відповідно до норм
міжнародного права. Міжнародну організацію характеризує наявність: 1)
правосуб’єктності; 2) установчого договору, 2) загальних цілей та принципів,
3) інституційної структури, 4) самостійної волі, 5) відповідності сучасним
принципам і нормам міжнародного права.
Цій характеристиці відповідає правове положення Ради Європи як
міжнародної регіональної міжурядової організації, що базується на постійній
основі об’єднання держав-членів, що зафіксовано в установчому документі –
Статуті, ухваленому державами-засновницями у Лондоні 5 травня 1949 р.
Для виконання поставлених завдань даного дослідження, методологічно
постає питання про правосуб’єктність Ради Європи як міжнародної
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міжурядової регіональної організації. Рада Європи - це об’єднання суверенних
держав, метою якого є розвиток співробітництва держав-учасниць на базі
спільних принципів та ідеалів, а також сприяння їх економічному і
соціальному прогресу. Утворена 5 травня 1949 р. шляхом підписання
представниками урядів десяти західноєвропейських держав Лондонської
конференції про утворення Ради Європи та Статуту Ради Європи [7].
Структура і міжурядовий характер Ради Європи стали результатами
компромісу

між

державами-засновницями

[8].

Перелічені

держави-

засновниці можна вважати членами-фундаторами Ради Європи, до яких
приєдналися згодом й інші.
Рада Європи сприяє співробітництву між усіма європейськими країнами
в усіх сферах демократичного розвитку, прав людини, стану законності,
культурної взаємодії тощо, крім оборони та економічної інтеграції. Вчені
підкреслюють ту роль, яку здійснює РЄ у сфері захисту прав людини,
зокрема, Т. І. Шинкаренко зазначає, що «головним здобутком Ради Європи
стала розробка важливих міжнародно-правових документів, зокрема у сфері
прав людини» [9]. Існує й точка зору, згідно якої, на думку російського
вченого З. Б. Демичевої, у діяльності Ради Європи, перебільшується роль
«праволюдської тематики» і «за бортом» залишається цілий масив правових
норм, які встановлюють правові стандарти в інших сферах діяльності цієї
Організації: цивільній, кримінальній, антитерористичній, у сфері культури,
освіти, спорту тощо [10]. Безумовно, виділяючи сферу захисту прав людини
як пріоритетну в діяльності Ради Європи, не слід применшувати її роль й в
інших.
Регіональний характер Ради Європи визначається її сутністю та
принципами

формування,

спільністю

інтересів,

традицій,

культур

європейських держав, а також економічним та політичним співробітництвом
держав-членів. Як слушно пише В. І. Муравйов, «географічне положення
держав і пов’язані з цим спільність їх історичних доль і політична орієнтація
продовжують залишатися серйозними факторами, що цементують їх
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співробітництво в рамках міжнародних організацій» [11]. Рада Європи
відіграє істотну роль у питаннях регіональної співпраці держав, координації
зовнішньої

політики,

зовнішньоекономічних

зв’язків,

соціальних,

культурних, правових та інших відносин.
Основними особливостями правосуб’єктності Ради Європи є правові
форми її участі у міжнародних відносинах. Автори колективної монографії
«Європейське міжнародне право» (Ю. М. Колосов, Е. С. Кравчикова, П. В.
Саваськов) зазначають, що «Рада Європи, будучи міжнародною міжурядовою
організацією, являється суб’єктом міжнародного права, бере участь у
міжнародних відносинах і у межах своїх статутних повноважень володіє
договірною і правотворчою компетенцією. Рада Європи виступає у
міжнародних

відносинах

і

приймає

рішення

(правила

процедури,

рекомендації, резолюції тощо), а також укладає договори з державами і
міждержавними міжурядовими організаціями» [12]. Представництво Ради
Європи у відносинах з державами-членами та державами, які такого статусу
не мають, а також з іншими міжнародними організаціями визначається
Віденською конвенцією про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 р. та
Генеральною угодою про привілеї та імунітети Ради Європи, двосторонніми
договорами, міжнародними звичаєвими нормами та правилами міжнародних
організацій.
Рада Європи тісно співпрацює з іншими європейськими організаціями,
зокрема

Європейським

Союзом

(ЄС),

Організацією

з

безпеки

та

співробітництва в Європі (ОБСЄ) та іншими. У період з 2000 по 2009 р. як у
рамках РЄ так і в рамках ЄС, а також між цими двома міждержавними
об’єднаннями спільно були прийняті акти, які здійснили суттєвий вплив на
процес взаємодії між ними. До числа таких актів відносяться Меморандум
про взаємодопомогу між Радою Європи і Європейським Союзом, Варшавська
декларація і План дій 2005 р., що до нього додається, Хартія Європейського
Союзу про основні права 2000 р., Протокол № 14 (2004) до Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод, Угода про взаємодію Агенції з
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прав людини Європейського Союзу і Радою Європи (2008) та деякі інші.
Одним з найбільш актуальних аспектів взаємодії РЄ та ЄС було й
залишається забезпечення і захист прав людини.
Хоча Рада Європи безпосередньо не ставила перед собою завдання
сприяти європейської інтеграції, однак в історичному плані її заснування і
діяльність представляють собою етап у розвитку європейських міжнародних
організацій, який безпосередньо передував появі міжнародних організацій з
елементами наднаціональності [13]. Наднаціональний характер Ради Європи
передбачає володіння статутними органами виключною компетенцією згідно
установчих документів, власною правоздатністю, автономною системою
права тощо.
За своїм правовим положенням Рада Європи являється міждержавною
регіональною

організацією

традиційного

характеру

й

належить

до

міжнародних організацій відкритого типу, оскільки передбачає можливість
вступу до Організації нових членів. Таке становище Ради Європи передбачає
з’ясування її міжнародно-правового статусу.
Згідно міжнародного права правосуб’єктність міжнародної організації
підтверджує її міжнародно-правовий статус. Під міжнародно-правовим
статусом міжнародної організації слід розуміти встановлену нормами
міжнародного права сукупність суб’єктивних прав та обов’язків, які
визначають

міжнародно-правове

положення

організації.

Міжнародно-

правовий статус міжнародних організацій є багатоелементним явищем, проте
можна виділити декілька основних його елементів. Зокрема В. І. Муравйов
(237, с. 54-64) та О. М. Шпакович [14] виділяють такі загальні елементи
міжнародно-правового статусу міжнародних організацій, як: 1) міжнародна
правосуб’єктність (правоздатність), 2) здатність брати участь у міжнародній
правотворчості, 3) право на імунітети і привілеї, 4) право посольства, 5)
здатність заявляти міжнародно-правові претензії й нести міжнародноправову відповідальність. Всі ці елементи мають важливе значення для
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функціонування міжнародних організацій, а отже і для міжнародних
відносин загалом.
Проблематика

правосуб’єктності

міжнародних

організацій

досліджувалась багатьма вченими, зокрема цими питаннями займались Д.
Анцилотті, Т. Анцупова, Б. Гуменюк, А. Дмитрієв, Г. Кельзен, Я. Клабберс, І.
Лукашук, С. Малінін, Г. Морозов, В. Муравйов, Т. Нешатаєва, Г. Тункін, Є.
Усенко, Н. Ушаков, О. Шибаєва, О. Шпакович та інші вчені. Переважна
більшість вчених вважає, що правосуб’єктність міжнародної організації
вторинна, визначається міжнародними угодами - установчими актами цих
організацій, та має спеціальний характер. Спеціальна правосуб’єктність
міжнародних організацій визначається їхніми функціями, тому її інколи ще
називають функціональною (М. О. Баймуратов [15]). Крім специфічних прав
і обов’язків міжнародних організацій, їхні установчі акти формулюють і
загальні типові права та обов’язки – складові міжнародної правосуб’єктності.
Це: а) право укладати договори з державами та міжнародними організаціями;
б) право визнання держав та урядів (через прийом в організацію); в) право на
співробітництво з суб’єктами міжнародного права та ін. Неодмінною
ознакою правосуб’єктності міжнародної організації є наявність у неї
повноважень із забезпечення норм міжнародного права [16]. Схожу позицію
викладає й Я. Клабберс, характеризуючи правосуб’єктність як інститут
міжнародного права називає три ознаки: по-перше, право суб’єкта укладати
міжнародні угоди; по-друге, право посилати та приймати дипломатичні місії;
по-третє, здатність виступати позивачем та відповідачем у справах про
порушення норм міжнародного права [17].
Правосуб’єктність Ради Європи випливає, у першу чергу, із статутних
положень та Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи.
Згідно цих положень Рада Європи наділена усіма атрибутами міжнародноправового статусу, а саме: визнання зі сторони суб’єктів міжнародного права,
правоздатність (здатність мати права і обов’язки); дієздатність (здатність
своїми діями реалізовувати права і обов’язки, зокрема укладати договори);
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здатність виробляти норми міжнародного права й брати участь у
міжнародній

правотворчості;

здатність

нести

міжнародно-правову

відповідальність за свої дії; володіти привілеями та імунітетами, право
посольства. Згідно ст. 1 Генеральної угоди про привілеї та імунітети «Рада
Європи є юридичною особою. Вона правоздатна укладати договори,
набувати нерухоме та рухоме майно, розпоряджатися ним та порушувати
правові процеси» [18].
Одним

з

головних

елементів

міжнародної

правосуб’єктності

міжнародних організацій наука міжнародного права називає договірну
правоздатність [19], закріплену Віденською конвенцією про право договорів
між державами та міжнародними організаціями або між міжнародними
організаціями 1986 р. [20], яка паралельно із статутними документами
регулює договірну правотворчість. У Преамбулі цієї Конвенції зазначено, що
міжнародна організація має таку правоздатність укладати договори, яка
необхідна для виконання її функцій і досягнення її цілей, а у ст. 6
наголошується,
договори

що

правоздатність

регулюється

правилами

міжнародної
цієї

організації

організації,

її

укладати

установчими

документами.
Договірна правоздатність Ради Європи врегульована, у першу чергу,
статутними нормами, зокрема у статті 15 зазначено, що органи РЄ задля
досягнення мети уповноважені укладати конвенції, угоди та приймати інші
акти щодо вироблення урядами спільної політики при вирішенні конкретних
питань.
Наявність у Ради Європи міжнародної правосуб'єктності створює
можливості для нормального функціонування Організації у політичному та
правовому сенсі. Насамперед Рада Європи може реалізувати закріплені у
Статуті положення щодо цілей та завдань Організації, захисту прав людини,
укладання договорів, прийняття рекомендаційних актів тощо. Рада Європи,
відповідно до Статуту та інших правових актів, є правоздатною у політичній,
правозахисній, соціальній, екологічній, культурній, нормотворчій та інших
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сферах, а також у сфері дипломатичних зносин з іншими міжнародними
організаціями, наприклад Європейським Союзом.
Міжнародна

правосуб’єктність

Ради

Європи

як

міжурядової

регіональної організації передбачає спеціальну правосуб’єктність, що
відрізняється

від

правосуб’єктності

її

держав-членів,

й

межі

такої

правосуб’єктності визначені в установчому акті. Правосуб’єктність Ради
Європи має вторинний (похідний) характер, оскільки створена державами –
первинними суб’єктами міжнародного права, й виникає з укладенням
установчого договору.
Норми, що характеризують конкретний обсяг прав і обов’язків РЄ,
містяться не тільки в його установчому акті, а й в угодах РЄ з іншими
міжнародними організаціями та окремими державами. Уявляється, що обсяг
міжнародних прав і обов’язків РЄ практично такий самий як й в інших
міжурядових організацій, а деякі його особливості пояснюються специфікою
організаційної структури Організації, залежать від її цілей і завдань.
Здатність брати участь у міжнародній правотворчості передбачає,
що Рада Європи являється носієм міжнародно-правових норм, може їх
самостійно реалізовувати та забезпечувати їх виконання. Правотворчість РЄ
випливає із установчого договору, має спеціальний характер та окреслюється
цілями і завданнями Організації. Нормотворча процедура у межах Ради
Європи

не

виходить

за

рамки

класичної

міжурядової

співпраці,

характеризується значною гнучкістю, здійснюється згідно з принципами
міжнародного правотворчого процесу та є нормативно регламентованою
внутрішніми актами РЄ.
Рада Європи бере участь у міжнародному процесі правотворчості двома
основними шляхами: по-перше, шляхом укладання міжнародних договорів
та, по-друге, шляхом ухвалення правових актів. Вони не є рівнозначними,
оскільки юридична сила документів, що приймаються Радою Європи, різна.
Правотворчість Ради Європи передбачає прийняття юридично обов’язкових
багатосторонніх конвенцій, які містять спільні для всіх держав-членів
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правові стандарти у сферах конституційного, цивільного і кримінального
права, а також й в інших сферах. Загалом, станом на 1 листопада 2014 р.,
Організацією підготовлено 218 міжнародно-правових договорів [21]. Правові
акти Ради Європи носять, як правило, рекомендаційний характер, проте
політична вага їх доволі суттєва.
Правові форми участі Організації у міжнародній нормотворчості можуть
бути різними: укладання міжнародних договорів, часткових угод, ухвалення
рекомендаційних актів тощо. Поширеною у різних сферах відносин й
вагомою по значущості є договірна практика Ради Європи. Вона у межах
своєї договірної компетенції укладає багатосторонні конвенції та інші угоди,
які можуть мати правові наслідки для внутрішнього права держав-членів,
формування європейських правових стандартів та правового простору, а
також для розвитку міжнародного права у цілому.
Не

менш

значущою

є

практика

ухвалення

актів,

що

мають

рекомендаційний характер, у тому числі правові акти часткових структур. Не
володіючи повноваженнями приймати акти, що мають правові наслідки для
країн-членів, часткові структури, приймаючи участь у формуванні правових
стандартів РЄ, можуть здійснювати вплив на розвиток національних
законодавств держав-членів таких угод.
Правотворча діяльність Ради Європи передбачає тісний взаємозв'язок та
взаємозалежність міжнародно-правових норм та норм права держав-членів,
оскільки національне право являється основним джерелом конвенцій. У свою
чергу законодавство держав-членів будується з урахуванням як юридично
обов’язкових так й рекомендаційних норм актів Ради Європи.
Рада Європи як суб’єкт міжнародного права й носій міжнародних прав і
обов'язків наділена здатністю заявляти міжнародно-правові претензії й
нести міжнародно-правову відповідальність. У процесі діяльності Ради
Європи може бути заподіяний матеріальний збиток її посадовим особам,
майну й приміщенням. У таких випадках РЄ наділена правом виступати
суб'єктом міжнародних претензій до особи, що завдала збитку. Це знайшло
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підтвердження у нормах міжнародного права, зокрема у Консультативному
висновку Міжнародного Суду ООН «Про відшкодування збитку, понесеного
на службі ООН» від 11 квітня 1949 р.
Відповідальність Ради Європи випливає з факту порушення її органами
й посадовими особами як статутних положень Організації, так й загальних
норм міжнародного права. Оскільки діяльність Ради Європи носить
функціональний характер, її статус відрізняється від статусу держав, питання
про її міжнародно-правову відповідальність може ставитися у політичній
площині та у площині компенсації матеріального збитку, що може мати
характер солідарної відповідальності як самої організації, так і її державчленів. Такий вид відповідальності, зокрема, передбачений ст. V Конвенції
ООН «Про міжнародну відповідальність за шкоду, завдану космічними
об'єктами» від 29 березня 1972 р. [22].
Серед основних особливостей правосуб’єктності Ради Європи можна
виділити наступні:
1) різноманітність форм договірної правоздатності, що проявляється перш
за все у встановленні різного рівня зв’язків з іншими міжнародними
організаціями, переважно європейськими організаціями, системи ООН та
являється прагненням РЄ відігравати роль координаційного центру по
забезпеченню

і

розвитку

загальноєвропейського

міждержавного

співробітництва;
2) різноманітність
рекомендаційного

форм

характеру,

правоздатності
що

сприяє

щодо

прийняття

активності

актів

функціональної

діяльності органів Ради Європи та оперативності реагування на виклики
часу;
3) різний обсяг привілеїв та імунітетів представників держав у Комітеті
міністрів і в Парламентській асамблеї: у членів Комітету міністрів він значно
ширший, їм надаються дипломатичні привілеї й імунітети; представники в
Парламентській асамблеї користуються привілеями й імунітетами членів
національних парламентів. Це можна пояснити різною юридичною природою
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цих органів, їх предметною та преюдиційною компетенцією, і, насамкінець,
роллю цих органів у механізмі функціонування Організації;
4) своєрідність інституту постійних представників при Раді Європи, яка
полягає у тому, що в їх якості виступають представники міністрів
закордонних справ держав-членів. Проте правове положення та обсяг
повноважень постійного представника недостатньо чітко визначений. На
ситуацію, що склалась, впливають особливості внутрішнього організаційного
механізму РЄ;
5) особливістю Ради Європи є й те, що членство в ній не зводиться лише
до дотримання питань процедурного характеру, а й невід’ємно включає
питання дотримання права матеріального характеру.
Отже, в основі міжнародно-правового становища Ради Європи була
покладена ідея створення європейської міжурядової організації, яка
покликана захищати принципи демократії, права людини та верховенство
права.
Рада Європи за своїм міжнародно-правовим статусом, закріпленим в
установчому документі - Статуті, що має форму міжнародного договору,
являється міжнародною міжурядовою регіональною організацією відкритого
типу, має суспільно-політичний та наднаціональний характер. Діяльність
Ради Європи спрямована на вирішення спільних завдань держав-членів у
різних напрямках, у першу чергу правозахисній, соціальній, екологічній,
культурній та у сфері місцевого самоврядування.
Рада

Європи

наділена

міжнародною

правосуб’єктністю,

тобто

юридичною властивістю, яка набута нею на підставі норм міжнародного
права та закріплена у Статуті (1949 р.) та Генеральній угоді про привілеї та
імунітети (1949 р.). У такій якості Рада Європи наділена: можливістю
виражати й реалізувати автономну волю; здатністю брати участь у створенні
норм міжнародного права та діяти відповідно до цих норм; правами та
обов’язками і здатністю їх самостійно реалізовувати; правом участі у
міжнародній правотворчості у певних правових формах – шляхом укладання
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договорів та ухвалення інших актів різної юридичної сили; правом на
імунітети і привілеї; правом посольства; здатністю заявляти міжнародноправові претензії та нести міжнародно-правову відповідальність. Особливості
правосуб’єктності Ради Європи полягають у а) різноманітності форм
договірної правоздатності; б) різноманітності форм правоздатності щодо
прийняття актів рекомендаційного характеру; в) різному обсягу привілеїв та
імунітетів представників держав у Комітеті міністрів і в Парламентській
асамблеї; г) своєрідності інституту постійних представників при Раді Європи,
яка полягає у тому, що в їх якості виступають представники міністрів
закордонних справ держав-членів; д) існуванні особливостей внутрішнього
організаційного механізму РЄ; е) членство у Раді Європи не зводиться лише
до дотримання питань процедурного характеру, а й невід’ємно включає
питання дотримання права матеріального характеру.
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СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ ЗМІНАМ КЛІМАТУ В
РАМКАХ ЄС
В статті проаналізовано становлення політики протидії змінам клітку та
пом’якшенню наслідків зміни клімату в рамках законодавства ЄС. Окрему увагу приділено
прийнятою Європейським Парламентом програмі «Життя» як основи правового
регулювання для діяльності ЄС в сфері зміни клімату.
Ключові слова: право ЄС, довкілля, екологічна політика, зміна клімату, програма
ЄС «Життя».
В статье проанализировано становление политики противодействия изменениям
климату и смягчению последствий изменения климата в рамках законодательства ЕС.
Особое внимание уделено принятой Европейским Парламентом программе «Жизнь» как
основы правового регулирования для деятельности ЕС в сфере изменения климата.
Ключевые слова: право ЕС, окружающая среда, экологическая политика,
изменение климата, программа ЕС «Жизнь».
The article analyzes the development of a policy to counter climate change and mitigate
the effects of climate change within EU legislation. Particular attention is paid to the «Life»
program adopted by the European Parliament as the basis for legal regulation for EU activities
in the field of climate change.
Key words: EU law, environment, environmental policy, climate change, EU program
"Life".

Постановка проблематики. ЄС з 2007 р. узяв на себе зобов’язання
щодо вироблення політики протидії змінам клімату. ЄС рішуче підтримує
своє лідерство в ООН та забезпечує досягнення міжнародної угоди щодо
реагування на зміни клімату на період після 2012 р. Головною метою угоди є
утримання показників підвищення середньої світової температури нижче
двох градусів Цельсія. ЄС постійно звертає увагу світової спільноти з
посланням, в якому міститься взяті зобов’язання із скорочення викидів
парникових газів після 2012 р.: зобов’язання ЄС в односторонньому порядку
зменшити викиди парникових газів принаймні на 20 % порівняно з рівнем
1990 р.; у разі, якщо інші розвинені країни візьмуть на себе такі самі
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зобов’язання, а також якщо внесок у цю справу економічно більш
просунутих країн з числа тих, що розвиваються, буде відповідним їхнім
можливостям, то ЄС додатково готовий взяти на себе зобов’язання скоротити
викиди парникових газів на 30% порівняно з 1990 р.
Метою статті є дослідження становлення політики Європейського
Союзу в сфері протидії та пом’якшення наслідків зміни клімату.
Виклад основного матеріалу. 20-21 травня 2008 р. у Страсбурзі
відбулося пленарне засідання Європейського Парламенту, на якому одне з
головних питань порядку денного було зміна клімату та його наслідки.
Документи ЄС постійно наголошують, що для уникнення негативних
наслідків небезпечних кліматичних змін середній глобальний показник
температури

не

повинен

перевищувати

температурний

рівень

до

індустріального періоду більше, ніж на 2 градуси. Вирішення цих задач ЄС
визначає шляхом здійснення всеосяжної енергетичної та кліматичної
політики, зосереджуючись на енергетичній ефективності, відновлювальних
енергетичних ресурсах, біопаливі, уловлюванні та зберіганні вуглекислого
газу та загальному переході до низьковуглецевої економіки. Саме Балійська
кліматична

конференція

стала

великим

проривом

у

міжнародному

переговорному процесі, який включав участь у ній як розвинені країни, так і
ті, що розвиваються. Важливим досягненням стало прийняття Балійського
плану дій. ЄС непохитний у намірах утримувати на міжнародній арені своє
лідерство щодо сфери кліматичних змін та енергетики, а також у проведенні
переговорів стосовно введення в дію Рамкової конвенції ООН зі змін клімату
та Кіотського протоколу.
Відповідно до приписів Резолюції Європейського Парламенту «Щодо
змін клімату: 2050 – майбутнє починається сьогодні» від 4 лютого 2009 р.
передбачено заходи в економічному секторі спрямовані на зменшення
негативного впливу на клімат, зокрема закликає держави-члени до
зменшення викидів парникових газів на 25-40 % до 2020 р. і щонайменше на
80 % до 2050 р.[1]. Такі дещо підвищені вимоги були спровоковані тим,
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що за даними екологів Європейський Парламент відзначив, що зміни
клімату відбуваються швидше і становлять більшу загрозу, ніж
вважалося раніше, тому ця проблема потребує належного контролю з
боку Європейської Комісії. Згідно з останніми дослідженнями дуже
гострими залишаються питання кліматичної та енергетичної безпеки,
зокрема

нестача

сировинних

матеріалів.

Отже

необхідно

запроваджувати довгострокові заходи у різних сферах людської
діяльності і залучати всіх громадян для боротьби зі змінами клімату.
Відтак, у Резолюції Європейський Парламент було запропоновано:
-

підвищити раціональність використання енергії на 20 % до
2020 р.; досягнути домовленостей з країнами третього світу
Середземноморського регіону щодо використання сонячної
енергії;

-

впровадити технології відновлюваної енергії; підтримувати
дослідження та запровадження технологій пального на
основі

водню,

гібридних

композиційних

матеріалів,

елементів, що виділяють тепло, та інших типів біопального;
-

зменшити

викиди

парникових

газів

у

сільському

господарстві; інформувати громадян щодо вмісту вуглецю
у продукції[1].
Окремо слід зупинити увагу на Копенгагенській угоді від 18
грудня 2009 р., яка замінила Кіотський протокол, укладений 1997 р., на
полі зростання закликів науковців щодо швидшого ніж очікувалося
глобального потепління. Угода визначає потребу обмежити глобальне
підвищення середньорічної температури на планеті нижче двох
градусів. Основою документа стали позиції США, Китаю, Індії, Бразилії
і Південної Африки. Проте дана угода не містить жодних чітких
домовленостей щодо скорочення викидів парникових газів ані у
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короткостроковій ані в довгостроковій перспективі, що є значним
недоліком.
20 липня 2015 року Радою ЄС прийнято висновки щодо кліматичної
дипломатії, в якому передбачено, що Рада прагне забезпечити аспекти
безпеки зміни клімату, в тому числі шляхом розбудови компоненту
кліматичної дипломатії, як невід’ємної частини своєї зовнішньої політики, і
вітає публікацію доповіді Великої сімки «Новий клімат задля миру», а також
дебати в Раді Безпеки ООН, щодо ролі зміни клімату як мультиплікатора
загрози для глобальної безпеки. У цьому контексті Рада сподівається на
оновлення Звіту Генерального секретаря 2009 року «Зміна клімату та її
можливі наслідки для безпеки»[2].
Одним з основних документів ЄС в сфері протидії зміні клімату є
Програма дій щодо довкілля та клімату, що охоплює період з 1 січня 2014
року по 31 грудня 2020 року (програма «Життя»). Програма Життя
передбачає такі основні цілі: сприяти переходу до економічно ефективної,
низьковуглецевої та кліматично стійкої економіки, до захисту та поліпшення
якості

навколишнього

середовища,

зупинки

та

подолання

втрати

біорізноманіття, включаючи підтримку мережі «Natura 2000» і вирішення
деградації екосистем; покращити розробку, впровадження та дотримання
екологічної та кліматичної політики та законодавства Союзу, а також діяти
як каталізатор та сприяти інтеграції та впровадженню екологічних та
кліматичних цілей у інші політики Союзу та державну і приватну практику, у
тому числі підвищення спроможності державного та приватного секторів;
підтримувати краще екологічне і кліматичне управління на всіх рівнях,
включаючи краще залучення громадянського суспільства; підтримати
реалізацію Сьомої Програми дій щодо довкілля[3].
Для досягнення цих завдань програма «Життя» сприятиме сталому
розвитку та досягненню цілей і завдань Стратегії «Європа 2020» і
відповідних стратегій і планів навколишнього середовища і клімату ЄС.
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Додатком до затрведженої програми «Життя» є підпрограма для довкілля та
підпрограма для кліматичних дій.
Виконання Програми «Життя» оцінюється, зокрема, на основі таких
показників: стосовно загальної мети, згаданої у пункті (a) пункту 1
Програми, що стосується покращення екологічної та кліматичної ситуації.
Що

стосується

мети

сприяння

припиненню

втрати

біорізноманіття,

відповідні поліпшення стану навколишнього середовища повинні бути
виміряні через відсоток відновленої мережі «Natura 2000»; стосовно
загальних цілей, пов'язаних з розробкою та впровадженням, зазначених вище,
кількість заходів, розроблених або здійснених для реалізації планів, програм
або стратегій відповідно до екологічної або кліматичної політики та
законодавства Союзу[3].
Наступним важливим кроком ЄС стало прийняття Регламенту (ЄС) №
525/2013 Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2013 року щодо
механізму моніторингу та звітування про викидів парникових газів, а також
про подання інформації на національному рівні та на рівні ЄС, що стосується
зміни клімату, та скасування рішення № 280/2004/EC. Даний Регламент
встановив механізм для:забезпечення своєчасності, прозорості, точності,
послідовності, порівнянності та повноти звітності Союзу та його державчленів Секретаріату РКЗК; звітування та перевірка інформації, що стосується
зобов'язань Союзу та його держав-членів відповідно до РКЗК ООН,
Кіотського протоколу та рішень, прийнятих на їх основі, та оцінки прогресу у
виконанні цих зобов'язань; моніторинг та звітування про всі антропогенні
викиди з джерел та абсорбації поглиначами парникових газів, що не
контролюються Монреальським протоколом, щодо речовин, що руйнують
озоновий шар у державах-членах; моніторинг, звітність, перегляд і перевірка
викидів парникових газів та інша інформація відповідно до статті 6 Рішення
№ 406/2009 / ЄС; звітування про використання доходу, отриманого шляхом
продажу квот на аукціони згідно зі Статтею 3 або Статтею 10 (1) Директиви
2003/87 / ЄС, відповідно до Статті 3 (4) та Статті 10 (3) цієї Директиви;
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моніторинг та звітність щодо заходів, що вживаються державами-членами
для адаптації до неминучих наслідків зміни клімату економічно ефективним
чином; оцінку прогресу державами-членами у виконанні своїх зобов'язань за
рішенням № 406/2009 / ЄС[4].
5 жовтня 2016 р. ЄС було прийнято Рішення 2016/1841 «Про
укладення, від імені Європейського Союзу, Паризької угоди, ухваленої згідно
з Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату». Беручи до уваги, що
Паризька угода ухвалена згідно з Рамковою конвенцією ООН про зміну
клімату щодо регулювання заходів зі зменшення викидів діоксину вуглецю з
2020 р. ЄС погодилося приєднатися до Угоди і застосовувати її в рамках ЄС.
Основними цілями Паризької Угоди ЄС визнає: збереження, захист і
поліпшення навколишнього середовища; охорона здоров’я людини; дбайливе
і раціональне

використання природних ресурсів; сприяння ухваленню

заходів на міжнародному рівні для вирішення регіональних або глобальних
екологічних проблем; боротьба зі зміною клімату. Відтак, держави-члени ЄС
беруть на себе зобов’язання за цією Угодою щодо спільних дій в рамках
відповідної компетенції як ЄС, так і окремих держав-членів, а також щодо
інформування на регулярній основі про будь-які істотні зміни у ступені
компетенції ЄС, відповідно до ст.. 20 (3) Угоди[5].
Загалом саме вище проаналізована програма «Життя» є основою
діяльності ЄС в сфері зміни клімату. Беручи до уваги її характеристики і
розмір, Програма «Життя» не може вирішити всі проблеми навколишнього
середовища і клімату. Навпаки, її ціль полягає в виконанні функції
каталізатора для внесення змін у розвиток і імплементації методів дій,
надаючи і розповсюджуючи рішення і передову практику для досягнення
цілей захисту навколишнього середовища та збереження клімату, а також
сприяючи

розвитку

інноваційних

технологій

запобігання

змінам

навколишнього середовища і клімату. З такою сферою дії Програма «Життя»
повинна сприяти імплементації Загальної програми Європейського Союзу з
охорони навколишнього середовища відповідно до документу «Життя в
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достатку в межах ресурсів нашої планети» від 2020 року, як це встановлено
Рішенням Європейського Парламенту та Ради (7 програма дій з охорони
навколишнього середовища)[5].
ЄС заклав основну для політики в сфері зміни клімату світу. При цьому
політика

ЄС

передбачає,

що

вже

більш

конкретна

імплементація

інструментів покладається на національні державні органи країн-членів ЄС.
Еталоном впровадження екологічної політики ЄС можна назвати
Німеччину. У цій країні сформований ефективний механізм стратегічного
планування у сфері зміни клімату. Слід звернути увагу, що стратегії
прийняті, як на федеральному, так і на локальному рівнях, мають ефективні
інструменти реалізації екоменеджменту в Німеччині.
У 2008 році уряд Німеччини прийняв «Німецьку стратегію з адаптації
до зміни клімату» (нім. DAS). Метою даної стратегії з адаптації до зміни
клімату (далі Стратегія DAS) є створення національного дієвого механізму
для запобігання небезпеки, що може виникнути внаслідок зміни клімату
Землі. Стратегія спрямована на виявлення наслідків і потреб у галузі
адаптації, зниження уразливості до наслідків зміни клімату, збереження та
поліпшення пристосованості природних, соціальних та економічних систем,
полегшення підходу до сталого планування та дій у приватному, науковому,
ділових та громадських секторах[6].
Стратегія DAS була розроблена в тісній співпраці з федеральними
землями (Lander), робочою групою у складі представників від більшості
федеральних міністерств під відповідальністю Федерального міністерства
навколишнього середовища [7].
Стратегія DAS була розроблена в тісній співпраці з федеральними
землями (Lander), робочою групою у складі представників від більшості
федеральних міністерств під відповідальністю Федерального міністерства
навколишнього середовища [7].
Згідно з Стратегією DAS, на державні органи влади Німеччини
покладаються такі завдання:
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1. Покращення процесу оцінки змін клімату в національному контексті
та процесу впровадження Стратегіїї DAS, передбачено шляхом розвитку
відповідних інструментів, а саме через розширення бази знань та розробку
показників для оцінки прогресу її впровадження.
2. Розвиток науково-дослідного потенціалу у сфері адаптації до
кліматичних змін, що передбачає встановлення та розширення діалогу з
багатьма суб’єктами. З одного боку, йдеться про звичайних пересічних
громадян, а з іншого - про представників промислових проектів і груп
фахівців. Саме на цю цільову аудиторію мають бути розраховані
інформаційні компанії, що стосуються конкретних ризиків, кола заходів та їх
відповідальності у боротьбі зі зміною клімату.
3. Формування якісної бази данних, інформації та вдосконалення
комунікаційних інструментів. Досягнення цього передбачається шляхом
простого доступу до інформації через спеціально створені інтернет-портали,
надання платформи та бази даних (наприклад: www.anpassung.net), що в свою
чергу, призводить до активного обговорення інформації та залучення нових
гравців [7].
Висновки. Політика і законодавство Європейського Союзу про
охорону навколишнього середовища і клімату внесли значне покращення у
стан навколишнього середовища. Незважаючи на це, основні проблеми
навколишнього середовища і клімату залишаються невирішеними, і, якщо їх
не усунути, вони будуть мати значні наслідки для Європейського Союзу.
Вирішення таких проблем із навколишнім середовищем і кліматом повинно,
завдяки своєму об'єму і складності, фінансуватись головним чином через
основні

програми

фінансування

Європейського

Союзу.

У

своєму

Повідомленні від 29 червня 2011 року під назвою «Бюджет для Європи
2020», у якому визнається проблема зміни клімату, Комісія заявила, що вона
планує збільшити частку бюджету Європейського Союзу, призначеного на
подолання проблем із кліматом, принаймні на 20% за участю різних
політичних курсів. Таким чином, комплексні проекти, що зосереджуються в
82

«ПРАВОВІ СИСТЕМИ». НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ. №3. 2014.

основному

на

імплементації

законодавства

і

політики

з

захисту

навколишнього середовища та збереження клімату ЄС за допомогою
інтегрованого підходу, вимагають дій у всіх частинах ЄС.
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ДО ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У МІЖНАРОДНОМУ
КОСМІЧНОМУ ПРАВІ
Фетісова І. До питання відповідальності у міжнародному космічному праві
У статті досліджуються актуальні питання інституту відповідальності у
сучасному міжнародному космічному праві. Окрема увага у статті приділяється аналізу
міжнародно-правових актів в контексті відповідальності за шкоду, завдану космічними
обєктами.
Ключові слова: міжнародне комічне право, інститут міжнародно-правової
відповідальності, космічні обєкти, законодавство України тощо.
Фетисова И. К вопросу ответственности в международном космическом
праве.
В статье исследуются актуальные вопросы института ответственности в
современном международном космическом праве. Отдельное внимание в статье
уделяется анализу международно-правовых актов в контексте ответственности за
вред, причиненный космическими объектами.
Ключевые слова: международное космическое право, институт международноправовой ответственности, космические объекты, законодательство Украины и др.

Постановка проблеми. Дослідження і використання космічного
простору стало видатним досягненням минулого століття, яке ознаменувало
перехід практичної діяльності людства на якісно новий, включаючи і
позаземний рівень. Сьогодні космічна діяльність є важливим фактором
сталого

розвитку

суспільства,

показником

рівня

науково-технічного

потенціалу держави, ефективним інструментом забезпечення її інтересів у
галузі науки, оборони, природокористування, телекомунікацій тощо.
На сучасному етапі космічне право знаходиться на новій стадії свого
розвитку, яка потребує суттєвого реформування, необхідність якого
зумовлюється тим, що космічне право здебільшого було сформовано у період
„холодної війни”, коли космічна діяльність носила переважно військовий
характер та здійснення у цій сфері підприємницької діяльності було
практично неприпустимим і не знаходило належної уваги з боку держави.
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Правове регулювання космічної діяльності у період його становлення
(радянський період) виконувало в основному завдання забезпечення
глобального військового панування держави у космічній сфері та обмеження
доступу приватного сектору (національних неурядових юридичних осіб) до
космічної діяльності. Така ж тенденція зберігалась у визначенні завдань
регулювання діяльності у космічній сфері і в законодавстві України до
останнього часу.
Відставання розвитку космічного права від потреб практичної
діяльності у цій сфері, від рівня розвитку космічної науки і техніки негативно
позначається на характері космічно-правових відносин й організації майже
усіх видів діяльності з дослідження і використання космічного простору.
Комерціалізація космічної діяльності вимагає правового врегулювання низки
проблем, серед яких – визначення правового статусу нових суб’єктів,
„модернізація” норм міжнародного космічного права, прийняття державами
національного

космічного

законодавства,

гармонізація

національних

космічних законодавств як між собою, так і з міжнародним космічним
правом.
Нові умови вимагають теоретичної розробки питань відповідальності в
космічній

діяльності,

ефективних

процедур

врегулювання

спорів,

відшкодування шкоди. Надзвичайно важливим є правове врегулювання на
рівні національного законодавства питань здійснення контролю за діяльністю
національних

суб’єктів

з

метою

забезпечення

дотримання

вимог

міжнародного космічного права.
Вирішення зазначених проблем має велике значення для космічних
держав, у тому числі й України, яка посідає серед них одне з провідних
місць, проводить активну правотворчу роботу щодо створення національного
космічного законодавства. Цим пояснюється як теоретична, так і практична
актуальність та значимість дисертаційного дослідження.
В юридичній літературі механізм правового регулювання космічної
діяльності розроблений вкрай недостатньо. Відповідні дослідження основним
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чином стосувалися міжнародного космічного права. На рівні національного
права даній проблематиці не було приділено належної уваги. Помітне
відставання намітилося в розробці методологічних засад космічного права,
понятійно-категоріального апарату, підходів до систематизації законодавства
у відповідній сфері тощо.
Джерелами наукових космічно-правових досліджень стали праці
вітчизняних та зарубіжних вчених із загальної теорії держави і права,
міжнародного публічного права, зокрема міжнародного космічного права,
конституційного, адміністративного, фінансового та інших галузей права.
Належну увагу було приділено також науковим і практичним розробкам
інших наук, у першу чергу технічних, що тісно пов'язані з космічною
сферою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вітчизняних та
зарубіжних вчених, які досліджували цю проблематику, слід назвати праці
С.С. Алексєєва,

С.В. Бобровник,

С.Н.

Братуся,

В.Г.

Буткевича,

Е.Г.

Василевської, В.С. Верещетина, В.С. Вещунова, В.Н. Денисова, А.І.
Дмитрієва,Г.П.

Жукова,Г.П.

Задорожнього,

О.В.

Зайчука,

Р.А.

Калюжного,М.І. Козюбри, Ю.М. Колосова, Н.Р. Малишевої, Ф. Нозарі, Н.М.
Оніщенко, О.С. Пірадова, С.В. Полєніної, П.М. Рабіновича, В.К. Райхера, О.І.
Рудєва, О.Ф. Скакун, Н.М. Ульянової, Ю.С. Шемшученка, Л.С. Явіча, О.В.
Яковенка, Ц.А. Ямпольської та деяких інших авторів.
Метою

статті

є

здійснення

комплексного

аналізу

інституту

юридичної відповідальності в сучасному міжнародному космічному праві.
Виклад основного матеріалу. Протягом всієї історії існування
міжнародного

космічного

права

дуже

гостро

постала

проблема

відповідальності суб’єктів космічної діяльності. Ця проблема набула гострої
потреби на сьогоднішній день, адже як міжнародне так і національне
законодавство будь-якої країни не досконало регулює дане питання.
У міжнародному космічному праві (далі-МКП) склалася група норм
конвенційного характеру, що регулюють правовідносини сторін, під якими
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розуміються обов'язки держав "відповідати перед іншими суб'єктами
міжнародного права за відповідність всієї національної космічної діяльності
(незалежно від того, здійснюється вона урядовими органами чи неурядовими
юридичними особами) як загальним принципам міжнародного права, так і
нормам і

принципам

міжнародного

космічного

права

".

Згідно

з

положеннями Договору з космосу 1967 р., Конвенції про відповідальність
1972 р., інших угод держави несуть міжнародну відповідальність за
діяльність у космічному просторі незалежно від того, ким вона здійснюється
- урядовими, неурядовими органами. Конвенція 1972 року про міжнародну
відповідальність за шкоду, заподіяну космічними об'єктами (далі - Конвенції
1972 р. або Конвенція про відповідальність), в значній мірі деталізувала
принципи Договору з космосу, проливши світло на зміст таких термінів, як
"шкоду", "запуск", "космічний об'єкт". Її прийняття, безумовно, сприяло
прогресивному розвитку і кодифікації міжнародного космічного права,
оскільки були чітко встановлені види відповідальності в залежності від
заподіяння шкоди (абсолютна або за провину), а також в залежності від того,
здійснюються запуски державою самостійно або спільно з іншими країнами
(унітарна або солідарна). Поняття відповідальність в МКП включає 1)
міжнародну відповідальність держав за порушення норм і принципів МП і 2)
матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну в результаті здійснення
космічної діяльності.
Матеріальна

відповідальність

в

МКП

відноситься

більшістю

дослідників до так званої відповідальності за ризик, остання настає в зв'язку з
правомірною діяльністю, яка несе однак потенційну небезпеку для інших
держав; за обсягом вона абсолютна - мова йде про повну відповідальність (з
єдиним застережнням – груба необережність або умисел «державипозивача»). Поняття «збиток, заподіяний космічним об'єктом» включає в
себе позбавлення життя, тілесне пошкодження або інше пошкодження
здоров'я фізичних осіб або знищення або пошкодження майна держав,
міжнародних організацій, фізичних та юридичних осіб, що з'явилися
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наслідком

запуску

(спроби

запуску).

Терміном

«космічний

об'єкт»

охоплюється як сам об'єкт, так і засоби її доставки. Відповідно до Конвенції
1972 держава, що запускає, несе абсолютну відповідальність (тобто
незалежно від вини) за виплату компенсації ,за шкоду, заподіяну космічним
об'єктом особам або майну на поверхні Землі або повітряному судну в
польоті.

У 1975 році була прийнята Конвенція, яка зобов'язує

реєструвати всі космічні об'єкти шляхом внесення їх до спеціального
реєстру, який веде Генеральний секретар ООН. Це дозволяє визначити
державу, що запускає, тобто державу, яка здійснює або організує запуск
космічного об'єкта. Таким чином, у разі заподіяння космічним об'єктом
збитку не складе великої праці визначити винуватців.
Конвенцією про відповідальність було запропоновано два варіанти
врегулювання спору – юрисдикційний і неюрисдикційний: перший полягає у
виставленні претензій по дипломатичних каналах, другий – у створенні
спеціальної комісії. Претензія щодо компенсації за шкоду подається
державою, якій або фізичною або юридичною особою

заподіяна шкода,

запускаючій державі по дипломатичних каналах або, якщо дипломатичні
відносини між цими державами не підтримуються, через Генерального
секретаря ООН або третя держава. Для пред'явлення «міжнародної претензії»
не потрібно, щоб держава-позивач або його фізичні та юридичні особи
вичерпали всі місцеві засоби правового захисту. Строк пред'явлення
претензії - не більше одного року з дати заподіяння шкоди або встановлення
держави , що запускає. Спірні претензії регулюються створюваними ad hoc
комісіями

з

розгляду

претензій,

утворюваними

з

трьох

членів

–

представників: I) держави-позивача, 2) держави,що запускає космічний
об’єкт 3) обраними ними голови. Рішення комісії є обов'язковим, якщо про
це була досягнута домовленість між сторонами, а інакше воно носить
рекомендаційний характер.
Договір про космос 1967 р. визначає Місяць та інші небесні тіла цілком
демілітаризованими й нейтралізованими. Така заборона поширюється на весь
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космічний простір в цілому. Відповідно до Договору 1967 р. забороняється
створення на небесних тілах військових баз, споруджень і зміцнень
випробування будь-яких типів зброї й проведення військових маневрів, а
також установки на них будь-яких об’єктів із ядерною зброєю чи будь-якими
іншими видами зброї масового знищення. Місяць та інші небесні тіла
використовуються «винятково в мирних цілях» [1].
Договір

про

космос

1967

р.

визначив

та

закріпив

поняття

відповідальності згідно з яким держава несе відповідальність за всю
національну космічну діяльність незалежно від того, здійснюється вона
урядом або фізичними і юридичними особами. В міжнародному космічному
праві визначається два види відповідальності суб’єктів – політична та
матеріальна [1].
Політична відповідальність покладається на держави й міжнародні
організації, що беруть участь у правовідносинах, пов’язаних з використанням
космічного простору і небесних тіл, включаючи Місяць. Навіть у тому
випадку, якщо така діяльність здійснюється міжнародною організацією,
солідарну відповідальність несуть і держави-члени. Форми ж реалізації
політичної відповідальності сертифікація, репресалії та санкції.
Матеріальна відповідальність полягає у тому, що кожна держава, яка
здійснює запуск, несе міжнародну відповідальність за збитки, заподіяні
космічними об’єктами, а також їхніми складовими частинами на Землі, в
повітряному чи космічному просторі, включаючи Місяць та інші небесні
тіла, іншій державі й її фізичними і юридичними особами (Договір про
космос 1967 р., ст. VII) [2]. В 1972 році була прийнята Конвенція про
міжнародну відповідальність за шкоду, заподіяну космічним об’єктам.
Особливості міжнародно-правової відповідальності в космічному праві
полягають у наступному:м а) держава несе міжнародну (політичну)
відповідальність за національну діяльність у космосі, незалежно від того,
здійснюється вона урядовими органами, неурядовими, чи юридичними
особами, а держава запуску несе міжнародну відповідальність за збитки,
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заподіяні космічними об’єктами; б) матеріальна відповідальність держави за
збитки регулюється спеціальним договором; в) передбачаючи абсолютну
відповідальність за збитки, космічне право не встановлює верхньої межі
виплачуваної компенсації, що характерно для абсолютної відповідальності в
інших

галузях

міжнародного

права;

г)держава

запуску,

одержуючи

інформацію про те, що на територію якої-небудь держави упав її об’єкт, і що
цей об’єкт є небезпечним чи шкідливим, повинна вжити негайних заходів для
запобігання настання шкоди.

Підставами матеріальної відповідальності є

завдання шкоди космічним об’єктам або засобом його доставки, а також їх
складовими частинами [3]. Питанням відповідальності за шкоду, заподіяну
космічними

об'єктами,

присвячена

Конвенція

про

міжнародну

відповідальність за шкоду, заподіяну космічним об'єктам, 1972 р. (далі Конвенція про відповідальність за збитки). Вона встановила абсолютну
відповідальність запускаючої держави за шкоду, завдану її космічним
об'єктом на поверхні Землі або повітряному судну в польоті (ст. 2) [2]. Для
цієї ситуації можна сказати, що держава несе відповідальність за шкоду
незалежно від наявності її вини. Якщо шкоди завдано не на поверхні Землі, а
в космосі або повітряному просторі космічному об'єкту однієї держави таким
же об'єктом іншої, то остання несе відповідальність лише за наявності вини.
Коли у запуску бере участь кілька держав, всі вони несуть солідарну
відповідальність.
Відповідно до цієї Конвенції шкода може виражатися в позбавленні
життя, тілесному ушкодженні або завданні іншої шкоди здоров’ю, в
позбавленні або ушкодженні майна (мається на увазі майно держави, її
фізичних

і

юридичних

осіб,

а

також

міжнародних

міждержавних

організацій). Шкода може виражатися також в завданні збитків космічному
об’єкту іншої держави або особам та майну на борту такого космічного
об’єкта. Питання відповідальності вирішуються на міждержавному рівні
навіть у тому випадку, якщо шкода завдана фізичним та юридичним особам.
Претензія про відшкодування збитку передається дипломатичними каналами,
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а в разі недосягнення врегулювання - до Комісії з розгляду претензій. Щодо
особливості національного регулювання відповідальності за космічну
діяльність, то можна сказати, що такі питання врегульовані законодавчими
актами самої країни [4]. Питання відповідальності за шкоду, заподіяну
об’єктами, запущеними в космічний простір, мають велике значення, тому
що відповідна діяльність здатна вплинути на довкілля, призвести до втрат
життя і власності та ін.
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НОТАРІУС – СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ
ПОСЛУГ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ДЕРЖАВНОЮ РЕЄСТРАЦІЄЮ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ
МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ
В статті визначено спеціального суб’єкта надання адміністративних послуг у
сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, здійснено науковопрактичний аналіз його повноважень. Запропоновано шляхи удосконалення правового
механізму надання адміністративних послуг нотаріусами.
Ключові слова: адміністративна послуга, державна реєстрація речових прав на
нерухоме майно, нерухоме майно, нотаріус.
Нотариус – специальный субъект предоставления административных услуг,
повязанных с государственной регистрацией прав на недвижимое имущество и их
обременений.
В статье определено специального субъекта предоставления административных
услуг в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их
обременений, осуществлен научно-практический анализ его полномочий. Предложены
пути совершенствования механизма предоставления административных услуг
нотариусами.
Ключевые слова: административная услуга, государственная регистрация
имущественных прав на недвижимое имущество, недвижимое имущество, нотариус.
Notary as a special subject of administrative services related to the registration of
rights to immovable property and their encumbrances
In the article the special subject of administrative services in the sphere of state
registration of rights to immovable property and their encumbrances, conducted scientific and
practical analysis of its powers. Ways of improving the mechanism of administrative services
notaries.
Key words: administrative services, state registration of rights to immovable property,
real estate, notary.

Постановка проблеми. Одним із засобів захисту прав фізичних та
юридичних осіб, а також суб’єктів публічного права на нерухоме майно в
Україні, є обов’язкова державна реєстрація речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень. З метою спрощення процедури державної реєстрації прав на
нерухоме майно 4 липня 2012 р. прийнято Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення
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процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на
нерухоме майно», за яким нотаріуси здійснюють державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на вже зареєстровані об’єкти
нерухомості з внесенням відповідної інформації до Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно. Разом з тим, застосування на практиці норм
цього Закону призводить до необхідності їх удосконалення. Крім того, на
теоретичному та практичному рівнях потребують дослідження проблеми,
пов’язані з наданням повноважень у сфері державної реєстрації речових прав
на спадкове майно, у складі якого є нерухомість, органам місцевого
самоврядування.
Стан дослідження та не вирішені раніше проблеми. Проблемні
аспекти державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень в
Україні досліджували, як вчені-цивілісти, зокрема, О.Дзера, М.Дякович,
О.Кармаза, В.Косак, В.Комаров, Н.Кузнєцова, Р.Майданик, Р.Стефанчук,
В.Черниш, К.Чижмарь, С.Фурса, так і науковці у сфері адміністративного
права, а саме, І.Голосніченко, І.Коліушко, В.Тимощук та інші. Натомість,
поза межами їхніх досліджень залишилася низка проблем, зокрема стосовно
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яке знаходиться на
тимчасово окупованій території України, а також з урахуванням розвитку
суспільних у досліджуваній сфері відносин виділення ознак державної
реєстрації, систематизування повноважень спеціальних суб’єктів надання
адміністративних послуг, пов’язаних з державною реєстрацією прав на
нерухоме майно та їх обтяжень, тощо.
Метою

статті

є

науково-практичне

дослідження

повноважень

нотаріуса як спеціального суб’єкта надання адміністративних послуг,
пов’язаних з державною реєстрацією прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Виклад основного матеріалу. Відносини, пов'язані з державною
реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, регулюються
Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законами України
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,
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«Про адміністративні послуги», а також іншими законодавчими актами,
наприклад, Порядком ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня
2011 р. № 1141 тощо.
В юридичній літературі державна реєстрація речових прав на нерухоме
майно розглядається як дія, яка завершує процес виникнення, переходу та
припинення речових прав на об’єкти нерухомості, і є єдиним доказом
існування зареєстрованого права [1]. Головною метою існування системи
державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень є забезпечення
захисту майнових прав на нерухомість учасників цивільного обігу [2]. Разом
з тим, державна реєстрація речових прав та їх обтяжень робить суспільні
відносини щодо нерухомого майна прозорими та більш визначеними,
зокрема, у контексті конкретизації права власності тощо [3, с. 223]. Відтак,
розширення кола суб’єктів надання адміністративних послуг у сфері
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
(нотаріус, орган місцевого самоврядування) відповідає конституційно
визначеному принципу правової та демократичної держави (ст. 1), в якій
утвердження і забезпечення прав та свобод є головним обов’язком держави
(ст. 3 Конституції України).
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація речових прав
на нерухоме майно – це офіційне визнання і підтвердження державою фактів
виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження
таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно. В аспекті ст. 1 Закону України «Про
адміністративні послуги», за якою адміністративна послуга – це результат
здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг
за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи
припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону,
державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень є
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адміністративною послугою, яка відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
надається, зокрема нотаріусом як спеціальним суб’єктом, на якого цим
Законом покладаються повноваження державного реєстратора прав на
нерухоме майно. Натомість, вважаємо, що поняття «адміністративна
послуга» потребує уточнення, оскільки в статті 1 Закону правова категорія
«владні повноваження» некоректно застосована щодо нотаріусів.
Натомість, здійснивши аналіз норм Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» через призму
виокремлення кола суб’єктів надання зазначеної адміністративної послуги
(вчинення адміністративно-процесуальних дій у сфері державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень), дійдемо висновку про те,
що відповідно до статей 6, 8 та 9 цього Закону повноваження державного
реєстратора – суб’єкта надання адміністративних послуг виконують посадові
особи органів місцевого самоврядування, адміністратори центрів надання
адміністративних послуг, нотаріуси. Разом з тим, нотаріус та посадова особа
органу місцевого самоврядування саме сільського населеного пункту (в
аспекті державної реєстрації речових прав на спадщину, до складу якої
входить нерухоме майно) є спеціальними суб’єктами, на яких покладаються
функції державного реєстратора прав на нерухоме майно. Відтак, суб’єкти
надання адміністративної послуги у сфері державної реєстрації речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень поділяються на загальні та спеціальні.
Порядок, спосіб та межі їх повноважень визначаються законом.
Зауважимо, що посадова особа органу місцевого самоврядування
сільського населеного пункту як спеціальний суб’єкт буде здійснювати
повноваження державного реєстратора тільки з 1 січня 2016 р. і лише щодо
реєстрації прав спадкоємців першої та другої черги за законом (як у випадку
спадкування ними за законом, так і у випадку спадкування ними за
заповітом) і за правом представлення на успадковане ними нерухоме майно,
а також щодо реєстрації прав власності на частку у спільному майні
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подружжя в разі смерті одного із подружжя. Натомість, вважаємо, що
відносини, пов’язані із веденням спадкових справ та державною реєстрацією
прав посадовою особа органу місцевого самоврядування сільського
населеного пункту потребують на законодавчому рівні удосконалення, а на
науковому рівні – ґрунтованих досліджень [4; 5].
Звертаємо увагу і на те, що згідно із змінами, внесеними Законом
України від 12 лютого 2015 р. № 191-VIII до статті 9 Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,
«повноваження державного реєстратора, передбачені цим Законом з видачі
та прийому документів можуть виконувати посадові особи органів місцевого
самоврядування». Однак, на нашу думку, це положення не узгоджується з
вимогами статей 6 та 19 Конституції України, за якими органи державної
влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України, оскільки у Законі мали б бути
передбачені межі повноваження і спосіб видачі та прийому документів
посадовими особами органів місцевого самоврядування, адміністраторами
центрів надання адміністративних послуг.
На підставі узагальнення наукових висновків, а також законодавства,
пропонується виділяти такі ознаки державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень: є обов’язковою адміністративною послугою;
це юридичний факт, спрямований на виникнення, перехід або припинення
прав на нерухоме майно та їх обтяжень; здійснюється шляхом внесення
запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; проводиться
в порядку та в строк, визначений законом; суб’єктний склад відносин
характеризується наявністю двох груп суб’єктів, а саме: нотаріуса як
спеціального суб’єкта надання адміністративних послуг і суб’єкта звернення;
суб’єкти наділені адміністративною процесуальною правоздатністю та
дієздатністю; є адміністративно-процесуальною дією нотаріуса та не
відноситься до переліку нотаріальних дій, затвердженого законом; державна
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реєстрація речових прав проводиться за місцезнаходженням (місцем
реєстрації) нерухомого майно або місцезнаходження (місцем реєстрації)
однієї із сторін відповідного правочину в межах нотаріального округу;
державна реєстрація обтяжень прав здійснюється незалежно від місця
розташування нерухомості; є єдиним доказом існування зареєстрованих прав
на нерухоме майно та їх обтяжень; забезпечує охорону та захист речових
прав осіб; якщо інше не передбачено законом є оплатною дією тощо 6.
Отже,

державний

чи

приватний

нотаріус

здійснює

державну

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень як спеціальний
суб’єкт на підставі, у межах повноважень та в порядку, що передбачені
Законами України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень» та «Про нотаріат».
Так, наприклад, новелою цього Закону є те, що державна реєстрація
речових прав, похідних від права власності, на земельні ділянки
сільськогосподарського призначення здійснюється нотаріусом незалежно від
нотаріального посвідчення договору, на підставі якого виникає таке право
(стаття 3 Закону). Відтак, що стосується особливостей вчинення державної
реєстрації похідних речових прав на ці земельні ділянки, право власності на
які виникло та оформлено в установленому порядку до 1 січня 2013 року, то
вони визначені в ст. 42 цього Закону. Зокрема, згідно із вимогами цієї статті
Закону державна реєстрація похідного речового права на земельну ділянку
сільськогосподарського призначення, право власності на яку виникло та
оформлено в установленому порядку до 1 січня 2013 року, здійснюється
одночасно з державною реєстрацією права власності на таку земельну
ділянку (крім випадків, коли право власності на таку земельну ділянку вже
зареєстровано в Державному реєстрі прав) на підставі заяви про державну
реєстрацію прав та їх обтяжень, поданої власником чи набувачем
відповідного похідного права, або уповноваженою ними особою, з
урахуванням положень ст. 16 цього Закону. Державна реєстрація права
власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, у разі
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подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень набувачем
похідного речового права на таку земельну ділянку, може здійснюватися без
подання заявником документа, на підставі якого виникло право власності, в
порядку, встановленому пунктом 8-1 частини другої статті 9 цього Закону, за
умови наявності інформації про зареєстровану земельну ділянку у
Державному

земельному

кадастрі

та

до

моменту

автоматизованого

перенесення до Державного реєстру прав записів (відомостей) про речові
права та обтяження на земельні ділянки з Державного реєстру земель.
Варто зазначити, що наділяючи нотаріуса повноваженнями державного
реєстратора, Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень» передбачено винятки. Так, відповідно до ст.
9 цього Закону нотаріус, здійснюючи повноваження державного реєстратора,
не веде реєстраційну справу щодо об’єктів нерухомого майна та не видає
свідоцтво про право власності на нерухоме майно.
Проаналізувавши норми законодавства у сфері державної реєстрації
речових прав та їх обтяження, дійдемо висновку, що в теоретичній моделі
нотаріального процесу слід виділяти окрему стадію – стадію державної
реєстрації речових прав на вже зареєстроване нерухоме майно та їх обтяжень,
яка має адміністративно-процесуальний характер та особливості, визначені
спеціальним законом – Законом України «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а щодо нерухомого майна,
розташованого на тимчасово окупованій території України, – Законом
України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на
тимчасово окупованій території України» 7.
Відтак, беручи до уваги вимоги Законів України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про
нотаріат», а також Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України
та Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і
Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно, на нашу думку, стадію державної реєстрації речових прав на вже
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зареєстроване нерухоме майно та їх обтяжень у нотаріальному провадженні
доцільно поділити на декілька взаємозв’язаних етапів: початковий етап
(подача заяви та визначених законом документів); підготовчий етап
(встановлення

узгодженості

між

заявленими

правами

і

наданими

документами, з’ясування відсутності спору та підстав для зупинення
провадження тощо); основний етап (внесення відомостей у Державний реєстр
речових прав на нерухоме майно); заключний етап (видача заявнику
адміністративного акта в формі витягу та передача органу державної
реєстрації прав документів для долучення їх до реєстраційної справи).
Так, наприклад, на першому етапі заявник відповідно до ст. 16 Закону
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень» зобов’язаний подати нотаріусу заяву про державну реєстрацію
речових прав та їх обтяжень на житло. Таким заявником є: для державної
реєстрації прав на житло – правонабувач, сторона правочину, за яким
виникло право на житло, уповноважені ними особи; для державної реєстрації
обтяжень – орган чи посадова особа органу, якими встановлено обтяження,
особа, у інтересах якої встановлено обтяження, уповноважені ними особи;
для державної реєстрації припинення іпотеки – обтяжувач тощо.
Водночас відзначимо, що разом із завою заявник повинен надати
нотаріусу встановлені законом документи, необхідні для державної
реєстрації прав та їх обтяжень. Відповідно до вимог Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
такими документами є: документ, що посвідчує особу заявника, документ,
що підтверджує повноваження представника, документ, що підтверджує
виникнення, перехід або припинення права власності на житло тощо.
Відсутність у особи, визначених Законом обов’язкових документів, є
підставою для відмови нотаріусу у прийнятті заяви про державну реєстрацію
(ст. 16 цього Закону) та винесення про це обґрунтованого рішення.
На нашу думку, на наступному етапі державної реєстрації речових прав
на житло та їх обтяжень здійснюється підготовка до вчинення нотаріусом
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державної реєстрації прав та їх обтяжень, тобто перевіряються суб’єктивні та
об’єктивні умови здійснення такої дії та нотаріусом видається картка
прийому заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень. Отже, нотаріус
встановлює

особу

–

заявника,

перевіряє

наявність

повноважень

в

представника, з’ясовує факт виконання усіх умов правочину, встановлює
відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам закону, а також
відсутність суперечностей між заявленими та зареєстрованими речовими
правами на нерухоме майно та їх обтяження, вчиняє інші дії, визначені
законом.
Згідно зі ст. 461 Закону України «Про нотаріат» нотаріус під час
здійснення функцій державного реєстратора прав на нерухоме майно має
доступ та користується Державним реєстром речових прав на нерухоме
майно, здійснює пошук у ньому відомостей про зареєстровані речові права на
нерухоме майно, об'єкт незавершеного будівництва, обтяження таких прав та
за його результатами формує витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно, який залишається у справі державної нотаріальної контори
чи приватного нотаріуса. При цьому користування Державним реєстром
речових прав на нерухоме майно здійснюється безпосередньо нотаріусом,
який вчиняє відповідну нотаріальну дію та/або здійснює державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Під час
здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно щодо
земельної ділянки нотаріус має доступ і користується Державним земельним
кадастром у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Разом з тим, відповідно до статей 22 та 24 Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» у
випадку, коли документи, необхідні для проведення державної реєстрації
прав та їх обтяжень, подані не у повному обсязі чи з порушенням вимог,
установлених цим Законом, нотаріус приймає рішення та письмово
повідомляє заявника про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію
прав та їх обтяжень або про відмову в державній реєстрації прав та їх
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обтяжень, а не рішення про відмову у прийнятті заяви про таку реєстрацію.
Таким чином, провадження зупиняється в межах строку, встановленого цим
Законом, шляхом прийняття нотаріусом рішення.
Дослідивши норми законодавства у сфері державної реєстрації прав на
нерухоме майно, дійдемо висновку, що на цьому етапі провадження нотаріус
приймає одне з таких рішень: про відмову у державній реєстрації прав та їх
обтяжень; про розгляд заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень;
про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень;
про залишення заяви про державну реєстрацію без розгляду; про державну
реєстрацію прав та їх обтяжень; про внесення змін до запису Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно. Порядок прийняття такого рішення
повинен відповідати вимогам Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а також Порядку державної
реєстрації прав та їх обтяжень. На нашу думку, від прийнятого рішення
залежить виникнення наступного етапу нотаріального провадження –
внесення відомостей у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.
Крім того, прийняття зазначених рішень нотаріусом як у науці, так і на
практиці може розглядатися в аспекті способу захисту прав особи.
Проаналізувавши норми законодавства у сфері державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, зазначимо, що етап
підготовки до проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень, як і
наступний етап – внесення відомостей у Державний реєстр речових прав на
нерухоме майно, може бути зупинено у разі набрання чинності рішення суду
про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією таких прав.
На нашу думку, наступними етапами на стадії державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень є внесення відповідних
відомостей у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та надання
заявникові адміністративного документу у формі витягу.
Проаналізувавши норми законодавства у сфері державної реєстрації
прав на нерухоме майно, дійдемо висновку, що на основному етапі
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нотаріального провадження відповідно до вимог Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
нотаріус здійснює адміністративно-процесуальні дії, як-от: відкриває та
закриває розділи Державного реєстру прав на нерухоме майно; вносить до
них відповідні записи; присвоює реєстраційний номер об’єкту нерухомості
тощо. На заключному етапі – надає заявникові інформацію у формі витягу з
Державного реєстру прав на нерухоме майно та надсилає (передає) органу
державної реєстрації прав документи, встановлені законом, для долучення їх
до реєстраційної справи, якщо інше не передбачено законом.
Висновок. Державна реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень, будучи адміністративно-процесуальною дією у сфері надання
адміністративних послуг, здійснюється нотаріусом як спеціальним суб’єктом
з метою офіційного визнання і підтвердження державою фактів виникнення,
переходу або припинення прав на нерухоме майно та їх обтяження. Порядок
вчинення нотаріусом дій щодо державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень у нотаріальному провадженні, яке має ознаки
адміністративного

провадження,

визначений

Законом

України

«Про

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Особливості державної реєстрації речових прав на нерухоме майно,
розташоване на тимчасово окупованій території України, встановлені
Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий
режим на тимчасово окупованій території України». Разом з тим, за
сучасного розвитку суспільних відносин інститут державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, хоча і має новий зміст,
однак потребує удосконалення.
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Notary as a special subject of administrative services related to the registration of rights to
immovable property and their encumbrances
Notary as special subject on which laid functions of state recorder of rights to the
real estate and which has seal of such recorder, carries out authorities in accordance with to
the law of Ukraine "On state registration of thing rights to immobile property and their
burdens". However, the notary is not the case for the registration of real estate and did not issue
a certificate of title to real estate.
A notary is during accomplishing of notarial actions for immobile by property, by the
object of construction in progress and during realization functions of state recorder of rights to
the real estate has an access but uses the State register of thing rights to the real estate carries
out a search in him of information about the registered thing rights on the real estate, object
of construction in progress, burden such rights and after his results forms self-control from
State to the register of thing rights to the real estate, which remains in business state notarial
office or private notary
Using the State register of thing rights is to immobile property is carried out directly
a notary which accomplishes proper notarial action carries out state registration thing rights
to the real estate and their burdens.
A notary is during accomplishing of notarial actions in relation to earth areas (except
for attestation of will) during realization state registration of thing rights to lot land carries
out search in the State landed cadastre of information about registered lot land and
after his results after by the help of the State landed cadastre software forms self-control from
the State landed cadastre about earth area, which signs and certifies the seal of notary.
Drew out remains in matters of state notarial office or private notary.
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АВІАПЕРЕВІЗНИКА
У ПРИВАТНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ З МІЖНАРОДНОГО
ПОВІТРЯНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ
В статье рассматриваются вопросы ответственности авиаперевозчика при
осуществлении международных воздушных перевозок. Автор анализирует положения
международно-правовых документов и действующего законодательства Украины.
Ключевые слова: ответственность авиаперевозчика, Варшавская конвенция,
Монреальская конвенция, пределы ответственности, международные воздушные
перевозки.
Issues concerning air carrier’s responsibility during international air carriage have been
analyzed in this article. Author analyses the provisions of international conventions and current
legislation of Ukraine.
Keywords: air carrier’s responsibility, Warsaw Convention, Montreal Convention, limits
of responsibility, international air carriage.

Актуальність

теми.

Питання

відповідальності

повітряного

перевізника при здійсненні міжнародних повітряних перевезень на сьогодні є
актуальним. На сьогодні, у багатьох випадках при здійсненні міжнародних
перевезень

повітряним

виникають

різноманітні

спірні

ситуації

між

сторонами за договором перевезення, починаючи із затримки або скасування
рейсу та закінчуючи спричиненням шкоди вантажу, життю або здоров’ю
пасажирів. Згодом ці спори переростають у довготривалі судові процесі. На
сьогодні дані питання стали об’єктом уніфікації в міжнародних конвенціях з
міжнародного приватного повітряного права.
Мета статті полягає у комплексному теоретичному дослідженні
питання відповідальності авіаперевізника при здійсненні міжнародних
повітряних перевезень.
В міжнародних повітряних перевезеннях в міжнародному приватному
праві особливе місце займають питання відповідальності авіаційного
перевізника. Умови та особливо межі цивільно-правової відповідальності
мають важливе економічне і правове значення як для перевізників і
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експлуатантів повітряних суден, так й для користувачів повітряним
транспортом.
Перед тим як перейти до більш детального розгляду даного питання,
необхідно визначити наступні поняття такі як суб’єктивна, об’єктивна та
абсолютна відповідальності.
Під суб’єктивною відповідальністю розуміється відповідальність, яка
виникає тільки при наявності вини з боку того, хто спричинив шкоду
(“класична”

форма

відповідальності).

На

відміну

від

суб’єктивної

відповідальності, об’єктивна відповідальність виникає з самого факту
спричинення шкоди, незалежно від наявності вини з боку особи, яка її
завдала,

але

при

цьому

припускаються

деякі

обмеження

такої

відповідальності (наприклад, у разі форс-мажорних обставинах та ін.).
Абсолютна відповідальність припускає відповідальність особи, яка завдала
шкоду, незалежно від наявності вини та без будь-яких застережень і
обмежень. Тільки умисел або груба необережність може слугувати причиною
звільнення від цієї форми відповідальності [5].
Слід сказати декілька слів про історію даного питання про
відповідальність авіаперевізника. 29 жовтня 1925 року в Парижі відкрилася
перша Міжнародна конференція з приватного повітряного права. В ній
приймали участь 77 делегатів, які являлися представниками 43 країн. Урядом
Франції було представлено попередній проект Конвенції про
відповідальність повітряного перевізника, який складався з всього лише 12
статей. Згодом, з цього проекту була утворена Варшавська конвенція 1929
року, яка включала в себе 41 статтю та була поділена на 5 глав.
На другій Конференцій міжнародного приватного повітряного права,
яка відбулася у м. Варшава у жовтні 1929 року, була прийнята вищезгадана
Варшавська конвенція про уніфікацію деяких правил, що стосуються
міжнародних повітряних перевезень 1929 року. Представники Союзу
Радянських Соціалістичних Республік прийняли участь у Варшавській
конференції міжнародного приватного повітряного права. Варшавська
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конвенція набрала чинності 13 лютого 1933 року, після її ратифікації п’ятьма
державами (Іспанією, Югославією, Румунією, Бразилією та Францією).
Радянський Союз ратифікував Варшавську конвенцію 7 липня 1934 року, і
вона набрала для нього чинності 18 листопада 1934 року [5].
Нині питання щодо відповідальності авіаперевізника регулюються
новою

Монреальською

конвенцією

про

уніфікацію

деяких

правил

міжнародних повітряних перевезень 1999 року. Але для порівняння ми
спочатку розглянемо, як ці питання регулювалися Варшавською конвенцією
1929 року.
Отже, вперше питання відповідальності авіаперевізника регулювалося
главою ІІІ Варшавської конвенції про уніфікацію деяких правил, що
стосуються міжнародних повітряних перевезень від 12 жовтня 1929 року.
Відповідно до статті 17 Варшавської конвенції 1929 року, перевізник
відповідав за шкоду, яка відбувалася у випадку смерті, поранення або будьякого іншого тілесного ушкодження, понесеного пасажиром, якщо нещасний
випадок, завдавши шкоду, стався на борту повітряного судна або під час
будь-яких операцій при посадці й висадці [2].
Згідно зі статтею 18 Конвенції 1929 року, перевізник відповідав за
шкоду, яка сталася у випадку знищення, втрати або пошкодження
зареєстрованого багажу або товару, якщо подія, які завдала шкоду, відбулася
під час повітряного перевезення. Повітряне перевезення охоплює період
часу, протягом якого багаж або товар знаходяться під охороною перевізника,
незалежного від того, чи має це місце на аеродромі, на борту повітряного
судна або в будь-якому іншому місті, у випадку посадці поза аеродромом [2].
І,

відповідно

до

статті

19

Конвенції

1929

року,

перевізник

ніс

відповідальність за шкоду, яка відбулася внаслідок запізнення у разі
повітряного перевезення пасажирів, багажу або товарів [2].
Відповідальність перевізника наставала за наявності вини. Він не ніс
відповідальність, якщо доводив, що ним було вжито всіх необхідних заходів
для уникнення шкоди, або що для нього було неможливо вжити ці заходи.
106

«ПРАВОВІ СИСТЕМИ». НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ. №3. 2014.

Крім того, перевізник звільнявся від відповідальності, якщо шкода була
спричинена неправомірними діями особи, яка завдала шкоду.
Конвенція
відповідальності

1929

року також

перевізника.

Ця

встановлювала
відповідальність

максимальні
засновувалась

межі
на

презумпції абсолютної відповідальності авіаперевізника. Ці межі були
вказані у французьких золотих франках Пуанкаре, кожен з яких містив 65,5
мг золота 0,900 проби. При перевезенні пасажирів відповідальність
перевізника у відношенні кожного пасажиру обмежувалася сумою у 125 000
франків. У випадку, якщо відповідно до закону суду, до якого пред’явлено
позов, відшкодування може бути встановлено у вигляді періодичних
платежів, капіталізована сума цих платежів не може перевищувати вказаного
ліміту. Однак, способом особливої домовленості з перевізником пасажир міг
встановити й більш вищу межу відповідальності.
При перевезенні зареєстрованого багажу і товарів, відповідальність
перевізника обмежувалася сумою у 250 франків за кілограм, за виключенням
випадків особливої заяви про зацікавленість в доставці, зробленого
відправником в момент передачі місця перевізнику та зі сплатою можливого
додаткового збору. В такому випадку перевізник був зобов’язаний сплатити
суму, яка не перевищує оголошену суму, якщо тільки він не доведе, що вона
перевищує

дійсну

зацікавленість

відправника

в

доставці.

Стосовно

предметів, які пасажири залишають при собі, відповідальність перевізника
обмежувалася 5000 франків з пасажира. Вищевказані суми вважаються
такими, що мають на увазі французький франк, який складається з
шістдесяти п’яти с половиною міліграмів золота проби дев’ятиста тисячних.
Вони могли бути вираженими в будь-якій національній валюті з округленням
цифр [2]. Згодом частина 1 статті 22 Варшавської конвенції 1929 року була
змінена Гаазьким протоколом від 1955 року, а саме, розмір межі
відповідальності авіаперевізника при перевезенні пасажирів було підвищено
до 250 000 франків Пуанкаре [3].
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Таким чином, можна вважати, що Варшавсько-Гаазька система
відповідальності авіаперевізника отримала повсюдне визнання. США не
ратифікували Гаазький протокол, але на практиці вони застосовують більш
високі межі відповідальності [5]. Монреальська угода 1966 року передбачала
межу відповідальності повітряного перевізника перед пасажирами при
перевезеннях, що проходять через США, у 75 тисяч доларів США,
включаючи судові витрати, чи 58 тисяч доларів особливо [11].
Прийнятий у 1971 року Гватемальський протокол підвищив розмір
відповідальності перевізника та встановив правило про його відповідальність
навіть за відсутності вини у випадках пасажирських перевезень, а у 1975 року
Монреальські протоколи з аналогічними вимогами щодо перевезень ватажу.
Проте, положення цих Протоколів виявилися прийнятними тільки для
найбільш крупних авіакомпаній, внаслідок чого кількість держав-учасниць
цих Протоколів не була великою [14].
На момент прийняття Монреальської конвенції про уніфікацію деяких
правил

міжнародних

повітряних

перевезень,

Варшавська

система

нараховувала вже понад 10 документів, що являло з собою значну складність
у визначенні та розмежуванні всіх режимів відповідальності авіаперевізника,
і також створювала плутанину для практикуючих юристів. У зв’язку з цим,
вже на конференції у 1975 році в Монреалі було поставлено питання про
створення єдиної конвенції для уніфікації деяких правил міжнародних
повітряних перевезень. Результат прийняття Монреальської конвенції дійсно
базується на консолідації всіх документів Варшавської системи, які на
практиці

підвищили

відповідальність

повітряного

перевізника

перед

пасажирами [12]. Основними причинами прийняття Монреальської конвенції
1999 року слугували низькі у порівнянні з сьогоденними соціальними і
економічними

стандартами

межі

відповідальності

авіаперевізника

за

“Варшавською системою”, а також проблема тривалих судових розглядів, які
цілком завдавали шкоду репутації повітряного транспорту, підвищення
різними державами межі відповідальності авіаперевізника, необхідність
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консолідації усього наявного конвенційного механізму з питань міжнародних
повітряних перевезень, а також урахування напрямків усталеної міжнародної
практики [12]. Таким чином, прийняття Монреальської конвенції 1999 року
ставить перед собою дві основні цілі: консолідацію всієї системи
конвенційного регулювання авіаперевезень у єдиний документ в редакції
останніх документів

Варшавської

системи

та модернізацію режиму

відповідальності авіаперевізника. Особливо актуальним є питання стосовно
перевезень пасажирів. Разом с цим питання відповідальності авіаперевізника
при здійсненні міжнародних повітряних перевезень вантажів також
заслуговують

увагу [12]. Нова Монреальська конвенція про уніфікацію

деяких правил міжнародних повітряних перевезень 1999 року увібрала в себе
весь накопичений за ці роки позитивний досвід правового регулювання та
практики здійснення міжнародних повітряних перевезень, а також відновила
традицію регулювання перевезень пасажирів і вантажу в єдиному документі.
Насамперед, конвенція в своїй преамбулі зафіксувала важливість
забезпечення захисту інтересів споживачів при міжнародних повітряних
перевезеннях та необхідність справедливої компенсації на підставі принципу
найбільш повного відшкодування шкоди. Керуючись цим принципом,
конвенція

взагалі

не

передбачає

яких-небудь

меж

відповідальності

перевізника за смерть та тілесні ушкодження пасажира [9].
Відповідно до п. 1 ст. 17 Монреальської конвенції, перевізник є
відповідальним за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження
пасажира, тільки за умови, що подія, яка стала причиною загибелі або
ушкодження, відбулася на борту повітряного судна або під час посадки чи
висадки пасажира [7]. Пункт 1 стаття 21 Монреальської конвенції
встановлює, що перевізник не може виключити або обмежити своєї
відповідальності за шкоду, про яку йдеться в пункті 1 статті 17, компенсація
якої не перевищує 100 000 спеціальних прав запозичення на кожного
пасажира [7]. Тобто, як бачимо, що якщо розмір спричиненої шкоди не
перевищує

100 000

спеціальних

прав

запозичення

(СПЗ),

то

така
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відповідальність настає при наявності одного лише факту спричинення
перевізником шкоди при перевезенні, тобто за принципом спричинення [9].
Пункт 2 статті 21 Монреальської конвенції зазначає, що: “перевізник не
несе відповідальності за шкоду, про яку йдеться в пункті 1 статті 17,
компенсація якої перевищує 100 000 спеціальних прав запозичення на
кожного пасажира, якщо перевізник доведе, що:
а) така шкода не була заподіяна через недбалість або іншу
неправомірну дію чи бездіяльність перевізника або його службовців чи
агентів; або
b) така шкода заподіяна виключно через недбалість або іншу
неправомірну дію чи бездіяльність третьої сторони” [7]. Це є, так званий,
дворівневий режим відповідальності авіаперевізника, який є нововведенням
Монреальської конвенції 1999 року. За даними Національного банку
України, станом на 11 грудня 2012 року, курс СПЗ стосовно гривні складає:
100 СПЗ = 1224 грн. 11 коп. На позивача покладається тягар доведення
розміру збитку, а також того, що подія, внаслідок якої було завдано збитків,
відбулася під час перевезення [9].
А згідно з п. 2 ст. 17 Монреальської конвенції 1999 року, перевізник
несе відповідальність за шкоду, заподіяну у випадку знищення, утрати або
пошкодження зареєстрованого багажу, лише за умови, що випадок, який став
причиною знищення, утрати або пошкодження багажу, мав місце на борту
повітряного судна або тоді, коли перевізник був відповідальним за
збереження

зареєстрованого

багажу.

Однак

перевізник

не

несе

відповідальності за пошкодження багажу внаслідок його дефекту, якостей чи
вади. Стосовно незареєстрованого багажу, у тому числі особистих речей
пасажира, перевізник несе відповідальність, якщо шкода заподіяна з його
вини або з вини його службовців чи агентів [7].
За статтею 20 Монреальської конвенцією 1999 року, якщо перевізник
доведе, що шкода була завдана або її виникненню сприяла недбалість,
неправомірна дія чи бездіяльність особи, яка вимагає відшкодування, або
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особи, від якої походять його або її права, перевізник повністю або частково
звільняється від відповідальності перед особою, яка вимагає відшкодування,
у розмірі, в якому така недбалість, неправомірна дія чи бездіяльність
спричинили шкоду або сприяли її виникненню. Якщо вимога про
відшкодування заявлена особою, іншою, ніж пасажир, у зв’язку зі смертю або
тілесним ушкодженням, який зазнав останній, перевізник так само повністю
або частково звільняється від відповідальності настільки, наскільки він
доведе, що недбалість, інша неправомірна дія чи бездіяльність цього
пасажира спричинили шкоду або сприяли її виникненню [7].
Таким чином, статті 17, 20, 21 Монреальської конвенції виключають
будь-яку можливість для перевізника зняти з себе всю або частину
відповідальності за традиційним виключенням: у випадку вини потерпілого,
тобто змішаної відповідальності. Наскільки це відомо, немає жодної
міжнародної угоди або національного законодавства в галузі транспорту, які
б передбачали більш відповідальність перевізника, яка настає навіть при
наявності обставин непереборної сили. Таку відповідальність у повній мірі
можна охарактеризувати, як абсолютну. Наприклад, Віденська конвенція про
цивільну

відповідальність

за

ядерну

шкоду

1963

року

називає

відповідальність оператора ядерної установки “абсолютною”, та тим не
менш, передбачає можливість звільнення від такої відповідальності у
випадку збройного конфлікту, воєнних дій, громадянської війни або
повстання. У випадку спричинення шкоди життю та здоров’ю пасажирів,
повітряний перевізник не може посилатися на жодні обставити, крім вини
самого потерпілого [9].
Гарантії схоронності життя та здоров’я пасажирів при перевезенні та
належної компенсації за завдану шкоду мають бути твердими. Сучасне
обладнання, швидкісні особливості, високий рівень мобільності повітряних
суден, наземні засоби зв’язку та попередження про загрозу стихійних лих,
нельотної погоди та інших небезпек здійснення польоту, як правило,
забезпечують можливість повітряному перевізнику практично виключати
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випадки потрапляння судна в екстремальні умови. Інша справа, що дані
обставини можуть привести до вимушеної затримки, запізненню у
перевезенні або скасуванні рейсу. Але тут вже вступають в дію інші умови
відповідальності авіаперевізника, які основані на його провині [9].
Питання щодо відповідальності перевізника за пошкодження вантажу
регулюються статтею 18 Монреальської конвенції 1999 року, згідно з якої:
“1. Перевізник несе відповідальність за шкоду, заподіяну у випадку
знищення, утрати або пошкодження вантажу, тільки за умови, що подія, яка
стала причиною такої шкоди, мала місце під час повітряного перевезення.
2. Однак перевізник не несе відповідальності, якщо і настільки,
наскільки він доведе, знищення, утрата або пошкодження вантажу
спричинені однією або декількома з перерахованих нижче обставин:
а) притаманними вантажу дефектом, якістю чи вадою;
b) неправильним упакуванням вантажу особою, яка не є перевізником,
або його службовцями чи агентами;
с) воєнними діями чи збройним конфліктом;
d) діями органу державної влади, пов’язаними з ввозом, вивозом або
транзитом вантажу.
3. Повітряне перевезення в контексті пункту 1 цієї статті охоплює
період, протягом якого вантаж знаходиться під відповідальністю перевізника.
4. Період повітряного перевезення не охоплює періоду наземного
перевезення, перевезення морем або внутрішнім водним шляхом, здійсненого
поза аеропортом. Однак якщо подібне перевезення здійснюється на
виконання договору про повітряне перевезення з метою завантаження, видачі
або перевантаження вантажу, будь-яка шкода, до доведення протилежного,
вважається наслідком події, яка мала місце впродовж повітряного
перевезення. Якщо перевізник без згоди вантажовідправника замінює
перевезення, яке за згодою сторін передбачалося здійснити повітряним
транспортом, повністю або частково перевезенням, здійснюваним будь-яким
іншим видом транспорту, таке перевезення іншим видом транспорту
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вважається перевезенням, здійснюваним у період повітряного перевезення”
[7].
Статтею 19 Монреальської конвенції встановлено, що перевізник несе
відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок затримки в повітряному
перевезенні пасажирів, багажу або вантажу. Однак перевізник не несе
відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок затримки, якщо доведе, що
він, його службовці та агенти вжили всіх заходів, які могли б бути
необхідними для того, щоб уникнути шкоди, або що для нього чи для них
було неможливо вжити таких заходів [7]. Слід відмітити, що на відміну від
Монреальської конвенції 1999 року, Варшавська конвенція не встановлювала
розмір межі відповідальності авіаперевізника за затримку в міжнародному
повітряному перевезенні.
Монреальська конвенція 1999 року у статті 22 встановила межі
відповідальності щодо затримки пасажирів, багажу та вантажу. У разі
затримки пасажира відповідальність перевізника обмежується сумою 4150
СПЗ (SDR), у разі знищення, утрати, пошкодження або затримки в
перевезенні багажу – сумою 1000 СПЗ (SDR) стосовно кожного пасажира, за
винятком випадків, коли пасажир зробив у момент передачі зареєстрованого
багажу перевізнику особливу заяву про заінтересованість у доставці та
сплатив додатковий збір, якщо це необхідно. У цьому разі перевізник
зобов’язаний сплатити суму, що не перевищує заявлену, якщо він не доведе,
що ця сума перевищує дійсну заінтересованість пасажира в доставці.
Відповідальність перевізника в разі знищення, утрати, пошкодження або
затримки в перевезенні вантажу обмежується сумою 17 СПЗ (SDR) за
кілограм, за винятком випадків, коли вантажовідправник зробив у момент
передачі вантажного місця перевізнику особливу заяву про заінтересованість
у доставці та сплатив додатковий збір, якщо це необхідно. У цьому разі
перевізник зобов’язаний сплатити суму, що не перевищує заявлену, якщо він
не доведе, що ця сума перевищує дійсну заінтересованість відправника в
доставці [1].
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Межі, встановлені Монреальською конвенцією, не заважають суду
додатково присудити відповідно до свого закону всі витрати або частину
судових та інших витрат, пов’язаних із розглядом справи в суді, які були
понесені позивачем, у тому числі й відсотки [1].
І Варшавською і Монреальською конвенцією були встановлені
однакові короткі строки для подання претензій: 7 днів стосовно багажу, 14 –
щодо вантажу та 21 день стосовно затримки у доставці. Недотримання
встановлених строків, як і ненадання претензії взагалі, позбавляє відповідну
сторону права на подання позову. Порядок оскарження претензій виключно
судовий, а строк позовної давності встановлено у 2 роки [14].
Однак, на думку Бордунова В.Д., разом з Монреальською конвенцією
1999 року одночасно діє й Варшавська конвенція 1929 року, що створює
підставу для виникнення правових конфліктів між державами-учасницями
обох конвенцій. У випадку спричинення шкоди життю та здоров’ю пасажиру,
пошкодження багажу під час міжнародного перевезення перед державами,
які беруть участь в різноманітних конвенціях, постає питання про те, яка
конвенція – Варшавська чи Монреальська – має бути застосовною для
вирішення проблем відповідальності авіаперевізника. Не дивлячись на деяку
схожість визначення “міжнародного перевезення” той і іншої конвенції, для
учасників перевезення, здійснюваним по міжнародним повітряним лініям,
настають

різні

правові

наслідки.

Передбачені

в

Варшавській

та

Монреальській конвенціях рівні компенсації за шкоду життю та здоров’ю і
пошкодження багажу суттєво відрізняються один від одного, і ця обставина
здатна породити конфлікт інтересів між сторонами договору міжнародного
повітряного перевезення [1].
Але слід звернути увагу на прикінцеві положення Монреальської
конвенції 1999 року. У статті 55 даної Конвенції (“Взаємозв’язок з іншими
документами Варшавської конвенції”) міститься положення, згідно з яким
норми Монреальської конвенції мають переважну силу над будь-якими
нормами, що застосовуються до міжнародного повітряного перевезення між
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державами-сторонами Монреальської Конвенції внаслідок спільної участі
цих держав у міжнародно-правових документах “Варшавської системи” [7].
Як бачимо, це частково вирішує проблему цього розмежування між двома
провідними міжнародно-правовими документами в галузі міжнародних
повітряних перевезень.
Для визначення розміру відповідальності перевізника за спричинення
шкоди життю та здоров’ю пасажирів важливе значення має питання про
відшкодування моральної шкоди.
Як зазначає Забара І.М., залежність сучасної людини від суспільства, в
якому вона живе, і держави є досить високою і, як наслідок, великою є
ймовірність заподіяння їй різної за видом і проявом шкоди. Однією з таких
форм шкоди є моральна шкода. Можливість її відшкодування є одним із
показників певного рівня захисту прав і свобод людини в демократичному
суспільстві та правовій державі, важливим завданням якої є забезпечення
справедливого, швидкого і ефективного відновлення порушеного права і
адекватного, еквівалентного відшкодування заподіяної шкоди [6].
В

цивільному

законодавстві

більшості

держав

світу

відсутнє

визначення поняття “моральна шкода”. Так, не містить цього поняття
цивільне законодавство Російської Федерації, Франції, України. У Німецькому цивільному уложенні інститут відшкодування моральної шкоди
прописаний досить абстрактно, що дає широкий простір для суддівського
тлумачення його положень.
Однак не можна казати про повну відсутність визначення поняття
“моральна шкода” в цивільних законодавствах вищенаведених держав,
оскільки цю прогалину в праві заповнює судова практика. Так, в Постанові
Пленуму Верховного Суду РФ від 20 грудня 1994 р. № 10 “Деякі питання
застосування законодавства про компенсацію моральної шкоди” міститься
наступне визначення: “Під моральною шкодою розуміються моральні чи
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фізичні страждання, заподіяні діями (бездіяльністю), які посягають на
належні громадянину від народження чи в силу закону нематеріальні блага
(життя,

здоров’я,

гідність

особи,

ділова

репутація,

недоторканність

приватного життя, особиста і сімейна таємниця та ін.) або порушують його
особисті немайнові права (право на користування своїм ім’ям, право
авторства та інші немайнові права відповідно до законів про охорону прав на
результати інтелектуальної діяльності) або порушують майнові права
громадянина” [8].
Поняття моральна шкода в українському законодавстві чітко не
визначено. Відповідно до ч. 2 ст. 23 Цивільного кодексу України, моральна
шкода полягає:
1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у
зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;
2) у душевних стражданнях, які фізична особа зазнала у зв’язку з
протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких
родичів;
3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку із
знищенням чи пошкодження її майна;
4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової
репутації фізичної або юридичної особи [13].
Відрізняється визначення цього поняття в Постанові Пленуму
Верховного Суду України: “Під моральною шкодою слід розуміти втрати
немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними
діями або бездіяльністю інших осіб” [10].
Як бачимо, правове регулювання цього інституту є дуже складним і
нечітким

у

багатьох

державах.

Складніше

вирішуються

і

питання

відшкодування моральної шкоди при здійсненні міжнародних пасажирських
авіаперевезень. Закони держав, що закріплюють можливість відшкодування
моральної шкоди, в першу чергу вказують на її виникнення у зв’язку із
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ушкодженням здоров’я або спричиненням смерті. Повітряне перевезення
пасажирів пов’язане з авіаційними ризиками, які можуть призвести до смерті
пасажирів або спричинення ним тілесних ушкоджень, що, у свою чергу,
може поставити питання відшкодування моральної шкоди потерпілим.
Монреальська і Варшавська конвенції не містять прямих вказівок на
можливість відшкодування моральної шкоди, що вказує на велику роль
внутрішнього права в цій сфері, яке повинне застосовуватися з урахуванням
положень міжнародних договорів [4].
Аналізуючи вищевикладене слід зазначити, що ані Варшавська
конвенція, ані Монреальська чітко не регламентують питання відшкодування
моральної шкоди. Цю проблему повинен був вирішити Гватемальський
протокол, але він так і не набув чинності. Відмова від його прийняття не
поставила точку в питанні про відшкодування шкоди, викликаного “психічними” ушкодженнями здоров’я пасажирів, оскільки в праві багатьох країн
він не вписувався в поняття тілесного ушкодження [4].
Висновки.

Отже,

питання

відповідальності

авіаперевізника

регулюються главою ІІІ Монреальської конвенції про уніфікацію деяких
правил міжнародних повітряних перевезень від 28 травня 1999 року. У
порівнянні з Варшавською конвенцією для уніфікації деяких правил, що
стосуються міжнародних повітряних перевезень від 12 жовтня 1929 року,
Монреальська конвенція 1999 року значно підвищила розмір межі
відповідальності
відповідальності.

перевізника,
Конвенція

встановивши
1999

року

також

дворівневий
встановила

режим
розмір

відповідальності перевізника за затримку рейсу, який не був визначений
Варшавською конвенцією 1929 року. У випадку розбіжностей у застосуванні
положень обох провідних міжнародно-правових документів в сфері
міжнародних повітряних перевезень, норми Монреальської конвенції 1999
року мають переважну силу.
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СИСТЕМА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
АВТОРСЬКИХ ПРАВ
У статті досліджується система міжнародно-правового регулювання охорони
авторських прав в сучасному міжнародному приватному праві та законодавстві України.
Окрема увага приділяється аналізу найважливіших міжнародно-правових актів в сфері
захисту авторського права та питанням гармонізації законодавства України з
міжнародними стандартами та нормами в даній сфері.
Ключові слова: система міжнародно-правової охорони авторських прав,
законодавство України в сфері захисту авторського права, право інтелектуальної
власності тощо.
В статье исследуется система международно-правового регулирования охраны
авторских прав в современном международном частном праве и законодательстве
Украины. Отдельное внимание уделяется анализу важнейших международно-правовых
актов в сфере защиты авторского права и вопросам гармонизации законодательства
Украины с международными стандартами и нормами в данной сфере.
Ключевые слова: система международно-правовой охраны авторских прав,
законодательство Украины в сфере авторского права, право интеллектуальной
собственности и др.
The article analyse the system of international legal regulation of copyright protection in
modern private international law and Ukrainian legislation. Special attention is paid to the
analysis of the most important international legal acts in the sphere of copyright protection
and the harmonization of Ukrainian legislation with international standards and norms.
Keywords: the system of international legal copyright protection, the legislation of
Ukraine in the sphere of copyright protection, intellectual property rights and others.

Постановка проблеми. Охорона авторського права на міжнародному
рівні була запроваджена приблизно у середині XIX століття за допомогою
двосторонніх договорів. Хоча був підписаний ряд таких договорів, що
передбачають взаємне визнання прав, вони мали недолік - мале коло
регульованих відносин.
Актуальність теми полягає в особливостях захисту авторських прав, які
виникають

в

сучасних

міжнародних

відносинах.

Розвиток

системи

міжнародної охорони авторських прав проявляється, перш за все, в прийнятті
нових міжнародних конвенцій та внесенні змін до існуючих, які, в свою
чергу,

сприяють,

більш

того,

вимагають

приведення

національного

законодавства у відповідність до міжнародних стандартів.
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Авторським правом охороняються права творців інтелектуальних
творів, такі права визнаються законодавством більшості країн. Саме визнання
авторських прав стимулює індивідуальну творчу активність людини.
Авторське право стосується не тільки друкованих публікацій, але також телерадіопередач, комп’ютерних систем, накопичення і використання інформації,
створення і використання фонограм і та ін.
Питанням розвитку всіх видів творчості приділяється увага в
Конституції України. Це ще раз підкреслює важливість правильного
вирішення таких питань. Ст.54 Конституції проголошує, що громадянам
гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості.
Держава гарантує надання захисту інтелектуальній власності, авторських
прав громадян, їх моральних і матеріальних інтересів, що виникають у
зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності.
Метою статті є комплексний аналіз особливостей захисту авторських
та суміжних прав у міжнародному приватному праві, а також розкрити
сутність авторського права, виявити основні проблеми у здійсненні захисту
авторського права.
Теоретична основа статті. Питання правової охорони та захисту
інтелектуальної власності у міжнародному приватному праві, порівняльному
приватному праві, національних правових системах країн Європи, у праві ЄС
досліджували у свої наукових працях вітчизняні вчені-правники та фахівці у
галузі цивільного права, права інтелектуальної власності, міжнародного
приватного права, порівняльної цивілістики: Г.О. Андрощук, М.І. Архипова,
Ю.Є. Атаманова, Н.В. Бочарова, Ю.Л. Бошицький, О.К. Вишняков, І.І.
Дахно, О.В. Дзера, А.С. Довгерт, Р.В. Ю.М. Капіца, Н.С. Кузнєцова, В.В.
Луць, Р.А. Майданник, О.М. Мельник, Н.М. Мироненко, О.А. Підопригора,
О.О. Підопригора, О.Д. Святоцький, І.В. Спасибо-Фатєєва, Р.О. Стефанчук,
Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, Г.В. Цірат, Я.М. Шевченко, Ю.С.
Шемшученко, Р.Б. Шишка та ін.
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Виклад основного матеріалу. Потреба в єдиній системі охорони
авторських прав призвела до формулювання і ухвалення 9 вересня 1886 р.
Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів. Конвенція є
старим міжнародним договором в області авторського права, відкритим для
приєднання всіх держав. Акти про приєднання або ратифікацію здаються на
зберігання Генеральному директору Всесвітньої організації інтелектуальної
власності (далі - ВОІВ).
Первинний текст Конвенції неодноразово переглядався з метою
вдосконалення міжнародної системи охорони, про яку в ній йде мова. Зміни
були покликані дати відповідь на швидкий технічний прогрес в області
використання творів авторів, забезпечити міжнародно-правове визнання
нових прав і забезпечити необхідний перегляд старих. Перший перегляд
такого роду мав місце в Берліні в 1908 році, через 22 роки після ухвалення
Бернської конвенції. Потім прослідували перегляди в Римі в 1928 р., в
Брюсселі в 1948 р., в Стокгольмі в 1967 р. і в Парижі в 1971 р.2
Метою перегляду Конвенції в Стокгольмі було врахувати досягнення
технічного прогресу, потреби декількох нових незалежних держав, що
розвиваються, а також внести деякі адміністративні і структурні зміни. Що
стосується положень, розроблених в Стокгольмі з тим, щоб забезпечити
інтереси країн, що в першу чергу розвиваються, то їх подальша розробка
продовжувалася на Конференції 1971 р. в Парижі, на якій були підготовлені
нові компромісні рішення. Матеріально-правові положення Стокгольмського
акту, які так і не були прийняті Стокгольмською конференцією, були
прийняті Паризькою конференцією і включені в Стокгольмський акт.
Наразі в Бернській конвенції беруть участь 163 держави світу. Вона була
багаторазово переглянута, найбільше визнання отримав Паризький акт 1949
р. Україна приєдналась до Паризького акту 25 жовтня 1995 р. Преамбула
Бернської конвенції формулює її мету: «охороняти настільки ефективно й
Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (Паризький Акт від 24 липня 1971 року,
змінений 2 жовтня 1979 року). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //zakon.rada.gov.ua
2
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одноманітно, наскільки це можливо, права авторів на їх літературні і художні
твори».3
Конвенція заснована на трьох принципах: «національного режиму»,
відповідно до якого твори, створені в одній із країн - членів Конвенції,
повинні одержувати у всіх інших країнах-членах таку ж охорону, яку ці
країни надають своїм власним громадянам; «автоматичної охорони»,
відповідно до якого національний режим не залежить від будь – яких
формальних умов (тобто охорона надається автоматично і не обумовлюється
формальними умовами реєстрації, депонування і т. д., що протягом тривалого
часу було причиною неприєднання до Конвенції Сполучених Штатів
Америки); і принцип «незалежності охорони», відповідно до якого володіння
наданими правами і їхнім здійсненням не залежить від існування охорони в
країні походження твору.4
У статті 2 міститься відкритий список охоронюваних творів, що включає
всі твори в галузі літератури, науки і мистецтва, яким би способом і в якій би
формі вони ні були виражені. Нарівні з оригінальними творами також
охороняються похідні твори, тобто твори, засновані на інших раніше
існуючих творах (наприклад, переклади, переробки, музичні аранжування,
переробки літературного чи художнього твору).
Охорона деяких творів є факультативною. Так, кожна країна, що
приєдналася до Бернської конвенції, сама вирішує, на якому рівні вона бажає
забезпечити

охорону

адміністративного

офіційних

характеру;

текстів

творів

законодавчого,

прикладного

судового

мистецтва;

й

лекцій;

звертань і інших вимовлених привселюдно; і творів народної творчості.
Передбачається охорона як випущених, так і не випущених у світ творів,
якщо їхні автори є громадянами однієї з країн – членів Конвенції чи мають
там звичайне місце проживання. У тому випадку, якщо вони не є

Там само.
Право інтелектуальної власності: Досвід Сполучених Штатів Америки: Зб. Док., матеріалів, ст../ (Упоряд.:
В.С. Дроб’язко, Р. В. Дроб’язко); За ред. О.Д. Святоцького. – К.: Вид. дім ,,Ін Юре”, 2003. – С. 276.
3
4
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громадянами держави-члена і не мають там звичайного місця проживання,
вони повинні спочатку випустити свої твори у світ в державі-члені, а потім у
країні, що не приєдналася до Конвенції.
Конвенція містить кілька положень матеріального характеру, що прямо
надають авторам визначені виключні права:5
- право на переклад;
- право на відтворення будь-яким способом і в будь-якій формі;
- право на публічне виконання драматичних, музично-драматичних і
музичних творів;
- право на передачу в ефір чи публічне повідомлення засобами
бездротового чи дротового зв'язку, за допомогою гучномовця чи будь-якого
іншого апарата такого роду;
- право на публічне читання;
- право на переробки, аранжування й інші зміни творів;
- право на кінематографічну переробку і відтворення творів.
Також

передбачені

випадки

«вільного

використання

творів»:

відтворення у визначених особливих випадках (якщо це не буде
необґрунтовано порушувати права автора); цитати з творів і використання
творів як ілюстративний матеріал з метою навчання; відтворення статей у
газетах

чи

журналах

з

поточних

подій;

запису короткострокового

користування.6
У відповідності зі статтею 7 загальний термін охорони, передбачений
Конвенцією, складає увесь час життя автора і 50 років після його смерті. Для
кінематографічних творів термін охорони минає після 50 років після того, як
твір за згодою автора було зроблено доступним для загального кола
громадян, або якщо цього не було зроблено, після 50 років після створення
твору.
Положення Бернської конвенції підрозділяються на дві категорії:
Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (Паризький Акт від 24 липня 1971 року,
змінений 2 жовтня 1979 року). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //zakon.rada.gov.ua
6
Основы интеллектуальной собственности. – К.: Издательский Дом «Ін Юре», 1999. – С. 372.
5
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матеріально-правові, з одного боку, і адміністративні і завершальні
положення, що трактують питання адміністративних функцій і структури, з
іншого. У останньому тексті Конвенції з урахуванням перегляду в Парижі в
1971 р. статті 1-21 і Додатковий розділ містять матеріально-правові
положення і статті 22-38 - адміністративні і завершальні положення.
Адміністративні функції відносно Бернської конвенції здійснюються
Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ). Ці функції
включають збір і видання інформації по охороні авторських прав. Кожна
держава-член передає ВОІВ все нові закони по авторському праву. ВОІВ
7

видає щомісячне видання “ Індастріал Проперті Копірайт ” (авторське право

на промислову власність), проводить дослідження і надає послуги для
сприяння охороні авторських прав. В особі Секретаріату ВОІВ бере участь у
всіх сесіях Асамблеї, Виконавчого комітету, комітетів експертів і робочих
груп. По вказівці Асамблеї і спільно з Виконавчим комітетом ВОІВ у разі
потреби здійснює підготовку конференцій з перегляду Конвенції.
Адміністративні положення передбачають скликання Асамблеї, на якій
уряд кожної держави-члена представлений одним делегатом. Асамблея
визначає програму, приймає бюджет і контролює фінанси Бернського союзу.
Вона також обирає членів Виконавчого комітету Асамблеї. Одна четверта
держав-членів обирається у Виконавчий комітет, який збирається на чергову
сесію раз на рік і на надзвичайну сесію, як правило, раз в два роки.
Внески держав-членів до бюджету засновані на системі класів. Всього
існує сім класів. Держава сама вирішує, в який клас вона бажає бути
включена. Незалежно від розміру внеску, всі держави мають рівні права.
Розмір внеску визначається приналежністю до того або іншого класу. Для
того, щоб приєднатися до Конвенції, країна здає Акт про приєднання на
зберігання Генеральному директору ВОІВ (стаття 29(1)).
7

Конвенція про заснування Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності 14 липня 1967 р. –

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: //www.uazakon.com/
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Приєднання до Бернської конвенції і членство в Бернському союзі
набувають чинності через три місяці після дати повідомлення Генеральним
директором про здачу на зберігання вищезгаданого акту про приєднання
(стаття 29(2)(а)). Відповідно до статті 1 Додаткового розділу у момент
ратифікації або приєднання до Паризького акту країна, що розвивається,
повинна

конкретно

заявити,

що

вона

користуватиметься

пільгами,

передбаченими в Додатковому розділі відносно примусових ліцензій на
переклад і/або відтворення. Приєднавшись до Бернської конвенції, держава
стає членом Бернського союзу, що дає їй право на:8
- повноправне членство (право голосу) в Асамблеї Бернського союзу
(стаття 22(3)(а));
- право голосу на виборах або право бути вибраним у Виконавчий
комітет Бернського союзу (стаття 23(2)(а));
- автоматичне членство в Координаційному комітеті ВОІВ на період
членства у Виконавчому комітеті Бернського союзу ;
- приєднання до Бернському союзу – в інтересах всіх країн, які бажають
створити сприятливі умови для розвитку своєї культури і економіки, і
особливо на користь країнам, що розвиваються.
Підсумовуючи, зазначимо, що у середині XIX століття за допомогою
двосторонніх договорів передбачалося взаємне визнання авторських прав.
Потреба в єдиній системі охорони авторських прав призвела до ухвалення
Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів. За станом
на 2009 рік в Бернській конвенції беруть участь 163 держави світу.
Преамбула Бернської конвенції формулює її мету: «охороняти настільки
ефективно й одноманітно, наскільки це можливо, права авторів на їх
літературні і художні твори».
Конвенція заснована на трьох принципах: «національного режиму»,

8

Міжнародне бюро ВОІВ. Міжнародна охорона авторського права і суміжних прав. WIPO/CNR/ABU/93/2.
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відповідно до якого твори, створені в одній із країн - членів Конвенції,
повинні одержувати у всіх інших країнах-членах таку ж охорону, яку ці
країни надають своїм власним громадянам; «автоматичної охорони»,
відповідно до якого національний режим не залежить від будь – яких
формальних умов; і принцип «незалежності охорони», відповідно до якого
володіння наданими правами і їхнім здійсненням не залежить від існування
охорони в країні походження твору.
Положення Бернської конвенції підрозділяються на дві категорії:
матеріально-правові, з одного боку, і адміністративні і завершальні
положення, що трактують питання адміністративних функцій і структури, з
іншого. Адміністративні функції відносно Бернської конвенції здійснюються
Всесвітньою організацією інтелектуальної власності.
Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року (далі – Конвенція,
1952 р.) Як відомо, Конвенція, 1952 р. 9, має на меті забезпечення
достатньої й ефективної охорони прав авторів на літературні, наукові та
художні

твори,

надаючи,

далі,

виключний

перелік

творів,

що

охороняються: письмові, музичні, драматичні, кінематографічні, живопису,
графіки та скульптури.
Конвенція, 1952 р. виділяє випущені та не випущені у світ твори.
Згідно із ст. VI “Випуском в світ” у розумінні цієї Конвенції є
відтворення в будь-якій матеріальній формі і надання невизначному колу
осіб примірників твору для читання або ознайомлення шляхом зорового
сприйняття. Що стосується не випущених у світ творів, то їх визначення
Конвенція не містить. Можна лише зазначити, що у ст. III (4)
сформульована вимога, за якою у кожній Договірній Державі мають
бути встановлені без будь-яких формальностей правові засоби, що
забезпечують охорону не випущених у світ творів громадян інших
Договірних Держав.

9

Закони України. Міжнародні договори України. Том 14. – К.: Ін-т законодавства ВРУ, 1998. – С. 238
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Остання вимога щодо сфери дії Конвенції міститься у ст. VII: ця
Конвенція не поширюється на твори або права на ті твори, охорона яких
на момент набуття чинності цією Конвенцією у Договірній Державі, де
ставиться вимога про охорону, остаточно припинилась або ніколи не
існувала.
Особливістю Всесвітньої конвенції є її співвідношення з іншими
міжнародними угодами з авторського права. Цьому питанню присвячено
статті ХVІІ-ХІХ Конвенції. Стаття XVII Конвенції встановлює, що
Всесвітня конвенція ні в чому не зачіпає постанов Бернської конвенції про
охорону літературних і художніх творів і приналежності країн до
Бернського Союзу.
У зв'язку з цим, до Конвенції додається спеціальна Декларація, яка є або
стає обов'язковою (невід'ємною) частиною Всесвітньої конвенції для
країн Бернського Союзу. За нею у разі виходу держави, з Бернського
Союзу твори, походженням з цієї держави, не будуть користуватися
охороною, яку надає Всесвітня конвенція. Вона також не застосовується
й у відносинах між країнами Бернського Союзу. Нарешті, Всесвітня
конвенція не зачіпає аналогічних угод, які діяли між двома чи кількома
Договірними Державами на момент набуття чинності Всесвітньої конвенції
(правило не ретроактивності охорони).
Стосовно строків охорони авторського права, Конвенція, 1952 року
встановлює загальну формула, за якою строк охорони цього прав складає все
життя автора та 25 років після його смерті (п. 2 (а) статті ІІ). Для певних
категорій творів у законодавстві може бути передбачений строк, не менше
ніж 25 років з дня першого випуску твору у світ. Цей період є мінімальним.
Зазначені строки не застосовуються до фотографічних творів і творів
прикладного мистецтва. Проте в державах, де творам охорона надається як
художнім, строк охорони не може бути меншим від 10 років (ст. ІV (3)).
Але у цьому випадку є свої особливості. Так,
зобов’язана

забезпечувати

охорону

твору

жодна держава не

протягом

строку,

більш
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довготривалого, ніж строк, встановлений для творів даної категорії, у
випадку не випущеного у світ твору законом, держави автора і у випадку
випущеного у світ твору – законом держави, в якій твір вперше випущено у
світ (п. 4(а) ст. ІV). Взагалі, держави самі вирішують питання встановлення
терміну охорони творів, але за умови встановлення в своєму законодавстві
мінімального строку.
Аналізуючи положення Конвенції, 1952 року не можна оминути
питання принципів охорони авторського права. Так, Всесвітня конвенція
використовує тільки принцип національного режиму (ст. II). За нею
випущені у світ твори громадян будь-якої Договірної Держави, однаково,
як і твори, вперше випущені в світ на території такої держави,
користуються в кожній іншій Договірній Державі охороною, яку така
держава надає творам своїх громадян, які вперше випущені у світ на її
власній території. Не випущені у світ твори громадян кожної Договірної
Держави користуються в кожній іншій Договірній Державі охороною, яку
ця держава надає таким творам своїх громадян.Звернемо увагу на те, що
імперативний за Бернською конвенцією принцип національного режиму
стосовно доміцилію змінено на користь держав: для цілей даної Конвенції
будь-яка Договірна Держава може в порядку свого національного
законодавства прирівняти до своїх громадян будь-яких осіб, що
доміцильовані на території цієї Держави.
У статті III Конвенції зазначається, що будь-яка Договірна Держава,
за внутрішнім законодавством якої неодмінною умовою охорони
авторського права є дотримання формальностей, як-от: депонування
примірників, реєстрація, застереження про збереження авторського права,
нотаріальні посвідчення, сплата зборів, виготовлення або випуск у світ
примірників твору на території цієї Держави - має вважати ці вимоги
виконаними щодо всіх творів, які охороняються на підставі цієї Конвенції і
які вперше випущені у світ поза територією цієї Держави, а автори яких не
є її громадянами, якщо, починаючи з першого випуску у світ цих творів, усі
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їхні примірники, випущені з дозволу автора або будь-якого іншого
власника цього права, мають знак © (“copyright”) із зазначенням імені
володаря авторського права і року першого випуску у світ. Цей знак, ім'я і
рік випуску мають бути розташовані таким чином і на такому місці, які б
чітко показували, що авторське право зберігається.
Зазначені постанови не заважають праву будь-якої Договірної
Держави вимагати додержання формальностей або інших умов для
одержання і здійснення авторських прав на твори, вперше випущені у
світ на її території, або на твори її громадян, незалежно від місця випуску
їх у світ. Таким чином, наведені положення можна, певною мірою, розглядати своєрідною модифікацією принципу автоматичності охорони,
використаного в Бернській конвенції10.
Щодо майнових прав автора, то Конвенція, 1952 року встановлює, що
кожна Договірна Держава встановлює свій власний обсяг прав авторів,
який

потім

застосовується

до

іноземців

на

підставі

принципу

національного режиму. Це дуже зручно для національних законодавців,
хоча у разі незбігу обсягів прав, що надаються, у різних державах, при
цьому інколи виникають певні складнощі. Вони стають предметом
двостороннього або багатостороннього врегулювання 11.
Всесвітня конвенція також встановлює виключні права, які повинні
захищатися в кожній державі-члену Конвенції.
Так, Стаття V Конвенції закріплює, саме які права вона буде
захищати: право автора на переклад, на випуск перекладу твору у світ та
право автора дозволяти іншим особам здійснювати переклад. Однак, як
зазначено далі в цій статті, кожна Договірна Держава може своїм
внутрішнім законодавством обмежити право перекладу письмових творів
за умови дотримання таких постанов. Якщо після закінчення семи років
від часу першого випуску в світ письмового твору його переклад
10
11

Чубарєв В. Л. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2006. – С. 226.
Там само. – С. 227.
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національною мовою (однією з національних мов) не був випущений у світ
володарем права перекладу або з його дозволу, то будь-який громадянин
цієї Договірної Держави може одержати від компетентного органу даної
держави невиключну ліцензію на переклад і випуск у світ перекладеного
таким чином твору національною мовою, якщо він досі не був
випущений у світ (за умови, що він звертався до володаря права і йому у
дозволі було відмовлено).Внутрішнім законодавством держав будуть вжиті
відповідні заходи для того, щоб забезпечити володарю права перекладу
справедливу винагороду відповідно до міжнародної практики, а також
виплату та переказ суми цієї винагороди за кордон, однаково як і заходи,
що гарантують правильність перекладу твору. Назва та ім'я автора
оригінального твору мають бути надруковані на всіх примірниках
перекладу, що вийшли у світ. Ліцензія дійсна лише на території Договірної
Держави, яка її надала, а ввіз примірників в іншу Договірну Державу і
продаж їх допускаються, якщо в цій державі національною мовою є та ж
сама мова, а законодавством цієї держави допускається подібна ліцензія,
ввіз та продаж перекладених таким чином творів. Ліцензія не може бути
кому-небудь передана її володарем та не може бути виданою, якщо автор
вилучив з обігу всі примірники свого твору.
Таким чином, проаналізувавши основні положення Всесвітньої
конвенції з авторського права, 1952 року можна дійти висновку, що вона
суттєво звужує поняття “літературні та художні твори”. Це припущення
зроблене на основі так би мовити вичерпного переліку творів, що
підпадають під охорону Конвенції, хоча на цьому прямо не зазначається.
Вона не включає до переліку архітектурні твори, лекції, звернення та деякі
інші. Це обмежує права авторів таких творів.
На нашу думку, буде дуже складно довести, що твори, які
безпосередньо не закріплені в положеннях Конвенції, підпадають під
визначення, які використані в ст. І. Наступне, на що варто було б звернути
130

«ПРАВОВІ СИСТЕМИ». НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ. №3. 2014.

увагу, це те, що термін охорони складає лише 25 років, а це знову ж таки
знижує рівень захисту авторських прав. Ще одним так би мовити недоліком
Всесвітньої конвенції є те, що залишилися неврегульованими питання
співавторства, що ускладнює захист декількох авторів одного твору, і
невідомо яким чином держави повинні вирішувати це питання. Неясно яким
чином в даному випадку будуть визначати держави термін 25 років після
смерті автора. Однак, очевидно, що це питання залишається на розгляд
національного законодавця. Взагалі, Конвенція, як і її норми, носять
диспозитивний характер. Ще однією особливістю Конвенції є те, що вона
звертається не до авторів, а до держав, що ускладнює автору захищати свої
права. Ще одним найважливішим міжнародно-правовим актом в системі
охорони авторських права є Женевська конвенція про авторське право, яка
була прийнята 26 жовтня 1971 року. В ній беруть участь 70 держав.12 Для
того, щоб прийняти участь в Конвенції потрібно бути:13 членом ООН; або
членом спеціалізованої установи ООН.
Охорона за Конвенцією здійснюється шляхом надання національного
режиму тільки за ознакою громадянства. Захист надається тільки від
виготовлення дублікатів фонограм без згоди виробників, тобто: незаконне
тиражування; заборона ввозу дублікатів, тиражування здійснюється з
комерційною метою; від розповсюдження таких дублікатів.

Існують такі

механізми захисту: національне законодавство; спеціальне законодавство в
галузі суміжних прав; законодавство про недобросовісну конкуренцію;
кримінальне законодавство.
Принципової різниці між Бернською і Женевською конвенціями не
існує. Є істотні відмінності в окремих положеннях. Всесвітня (Женевська)
конвенція не містить широкого переліку творів науки, літератури і
мистецтва, що підпадають під її охорону. Немає у цій Конвенції і детальної
Офіційний сайт Верховної ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
//http:
zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=952_006
13
Всесвітня (Женевська) Конвенція про авторське право 1952 року. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: //zakon.rada.gov.ua
12
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регламентації щодо охорони окремих об'єктів авторського права. У ст. І
наводиться лише примірний перелік творів науки, літератури і мистецтва, що
підпадають під правову охорону. Всесвітня конвенція нічого не говорить про
твори прикладного мистецтва і фотографії.14
Всесвітня конвенція також базується на принципі національного
режиму. Кожна держава-член Всесвітньої конвенції надає іноземним авторам
таку саму охорону, як і власним авторам. Ця Конвенція містить специфічні
норми щодо формального оформлення авторських прав, виходячи з того, що
багато країн у своїх національних законодавствах містять норми щодо
формальностей. Конвенція прийняла компромісне рішення, за яким
формальності, передбачені національним законодавством (депонування
примірників, реєстрація, виробництво або випуск у світ твору на території
даної держави тощо), вважаються виконаними щодо будь-якого твору, що
користується конвенційною охороною, якщо будуть дотримані формальності,
встановлені самою Конвенцією.
Строк охорони об'єктів авторського права Всесвітня конвенція
встановила не менше 25 років після смерті автора. На відміну від Бернської
ця Конвенція не передбачає охорони особистих немайнових прав. На
Паризькій конференції 1971 р. з приводу цієї проблеми точилася тривала
дискусія. Проте позитивного рішення не було прийнято, оскільки ряд держав,
у тому числі і США, не визнають особистих немайнових прав.15
Підпункт (а) п. 4 ст. IV Всесвітньої конвенції містить так зване правило
про порівняння термінів, яке є вилученням із загального принципу
національного регулювання, який є основним принципом Всесвітньої
конвенції. Сенс цього правила полягає в тому, що договірна держава не
зобов'язана надавати охорону авторських прав на твір протягом терміну, що
перевищує термін охорони даного твору в країні, громадянином якої є автор,
за умови, що ця остання країна є членом конвенції, якщо справа йде про не
Кибенко Е. Р. Международное частное право: Учебно-практическое пособие.- X., Эспада, 2003. – С. 349.
Захист прав інтелектуальної власності: Досвід Сполучених Штатів Америки: Зб. Док., матеріалів, ст../
(Упоряд.: В.С. Дроб’язко, Р. В. Дроб’язко); За ред. О.Д. Святоцького. – К.: Вид. дім ,,Ін Юре”, 2003. –С. 183.
14
15
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випущений у світ твір. Якщо ж справа йде про твір, випущений в світ, то
термін охорони, що надається, не може бути вище терміну охорони, який
надається в країні-учасниці конвенції, в якій цей твір було вперше випущено
у світ.16
Для застосування положень ст. IV Всесвітньої конвенції важливого
значення набуває поняття країна походження твору:17
1.

Країною походження твору, який вперше випущений на

території країни-учасниці конвенції, і автором якого є громадянин країниучасниці конвенції, є країна, де цей твір вперше випущений в світ.
2.

Країною походження твору, автор якого не є громадянином

країни-учасниці конвенції, а випущене воно вперше в світ на території
країни-учасниці конвенції, буде також країна першого випуску в світ.
3.

Країною походження твору, автор якого є громадянином країни-

учасниці конвенції, але яке було вперше випущене на території країни, що не
бере участь в конвенції, буде країна громадянства автора.
4.

Країною походження не випущеного твору, автор якого є

громадянином

країни-учасниці

конвенції,

вважатиметься

країна

громадянства автора.
У тому випадку, якщо твір виходить в світ одночасно в двох і більш
державах-членах конвенції, а таким вважається твір, що вийшов в двох або
більш країнах протягом 30 днів після першого випуску в світ, країною
походження визнається та, яка надає найменший термін охорони даного
твору. Досить детально Всесвітня конвенція регламентує право на переклад.
Стаття V Конвенції проголошує: «Права, згадані в статті І, включають
виключне право автора перекладати, випускати в світ переклади і дозволяти
переклади і випуск у світ перекладів творів, що охороняються на підставі цієї
Кузнецов М.Н. Охрана Авторских прав в международном частном праве: Учеб. Пособие. – М.: Изд-во
УДН, 1986. – С. 37.
17
Всесвітня (Женевська) Конвенція про авторське право 1952 року. – [Електронний ресурс]. – Режим
16

доступу: //zakon.rada.gov.ua
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Конвенції». Проте кожна держава, що є членом Конвенції, може своїм
внутрішнім законодавством обмежити право перекладу письмових творів
відповідно до умов, визначених Конвенцією.
Якщо автор протягом семи років від дня першого виходу в світ свого
твору не випустив у світ перекладу і не дав дозволу на випуск у світ
перекладу твору однією із мов даної держави, то компетентний орган цієї
держави має право видати будь-якому громадянинові цієї держави ліцензію
на переклад твору відповідною мовою. Право на переклад підлягає охороні в
усіх державах-членах Конвенції. На Паризькій конференції було прийнято
рішення включити до Всесвітньої конвенції правила щодо обмеження права
на переклад. Суть цього нововведення полягає у тому, що відповідно до
побажань країн, які розвиваються, обмежується право на переклад автора
твору і на розповсюдження шляхом видачі примусових ліцензій. Під
випуском у світ Всесвітня конвенція визнає відтворення в матеріальну форму
примірників твору і надання необмеженому колу осіб можливості читати
його або знайомитися з ним шляхом зорового сприйняття.18
Оскільки майже всі країни світу є членами Світової організації торгівлі
та погоджуються з Угодою щодо торговельних аспектів прав інтелектуальної
власності, Всесвітня конвенція про авторське право таким чином втратила
свою минулу значущість.
Висновки та рекомендації. Таким чином, підводячи підсумок щодо
цього питання, слід констатувати, що Женевська конвенція 1971 року надає
захист тільки від виготовлення дублікатів фонограм без згоди виробників.
Принципової різниці між Бернською і Женевською конвенціями не
існує. Є істотні відмінності в окремих положеннях. Всесвітня конвенція
також базується на принципі національного режиму. Строк охорони об'єктів
авторського права Всесвітня конвенція встановила не менше 25 років після
18

Всесвітня (Женевська) Конвенція про авторське право 1952 року. – [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: //zakon.rada.gov.ua
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смерті автора. Досить детально Всесвітня конвенція регламентує право на
переклад. Оскільки майже всі країни світу є членами Світової організації
торгівлі та погоджуються з Угодою щодо торговельних аспектів прав
інтелектуальної власності, Всесвітня конвенція про авторське право таким
чином втратила свою минулу значущість.
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КОНСТИТУЦІНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
УДК 342.55
Приходько Х. В.,
д.ю.н., доцент, головний консультант
Інституту законодавства Верховної Ради України

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ ОБ’ЄКТ
ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ: СТАН ЗАКОНОДАВЧОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
Місцеве самоврядування є конституційним принципом і суб’єктивним
правом. Це означає, що держава має сприяти та створювати усі необхідні
умови для реалізації цього права. Однак, його реалізація має цілий ряд
особливостей, серед яких необхідний високий рівень ініціативності та
самоорганізації

суб’єктів

права

місцевого

самоврядування.

Місцеве

самоврядування є правом, однак, як свідчить досвід багатьох держав світу,
поза активною участю самих громад, більш того – їх зацікавленістю,
наближеної до майже соціально-зобов’язальної сутності суб’єктивного права,
місцеве самоврядування втрачає свою прикладну цінність і стратегічну
значущість для самої держави. Це означає, що результативність місцевого
самоврядування як соціального і правового інституту, як невід’ємного
атрибуту демократичної держави та її політики сталого розвитку, що
визначає основу державної політики України, залежить від усебічного
сприяння та забезпечення державою зацікавленості в користуванні правом
місцевого самоврядування, принаймні на етапі становлення та утвердження
національної

моделі

місцевого

самоврядування,

формування

власної

муніципальної культури життя суспільства, що становитиме міцний
фундамент для реалізації засад як внутрішньої, так і зовнішньої сучасної
політики держави, проведення усіх необхідних реформ.
Отже, одним з першочергових завдань правової науки і практики є
визначення та подальше наукове обґрунтування концептуальних
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інституційно-правових онов формування та подальшої реалізації внутрішньої
політики держави в сфері розвитку місцевого самоврядування, конкретизація
її пріоритетних завдань в умовах сучасного процесу децентралізації.
Оскільки

розв’язання

формуванням

порушеної

виваженої,

проблематики

публічно

є

обґрунтованої

неможливим
та

поза

концептуально

визначеної законодавчої політики, в цій праці приділимо увагу саме цим
питанням.
У 2010 році на законодавчому рівні визначено засади зовнішньої та
внутрішньої політики держави. Серед засад внутрішньої політики у сферах
розвитку місцевого самоврядування та стимулювання розвитку регіонів є:
утвердження місцевого самоврядування як фундаменту народовладдя,
розширення повноважень місцевих рад шляхом децентралізації функцій
органів державної влади, гармонізація загальнодержавних, регіональних та
місцевих інтересів; реформування міжбюджетних відносин на користь
місцевого самоврядування, створення умов для розвитку економічної
самостійності

регіонів;

удосконалення

системи

адміністративно-

територіального устрою на принципах економічної самодостатності та
доступності

адміністративних

(управлінських)

і

соціальних

послуг

споживачам цих послуг; зміцнення матеріальної бази органів місцевого
самоврядування та підвищення рівня їх ресурсного забезпечення; посилення
відповідальності представників органів місцевого самоврядування, сільських,
селищних, міських голів перед територіальними громадами, що їх обрали;
розроблення та впровадження проектів міжрегіональних економічних зв'язків
і

транскордонного

співробітництва,

спрямованих

на

підвищення

конкурентоспроможності регіонів як основи їх динамічного розвитку;
зміцнення

економічної

інтеграції

регіонів

з

використанням

переваг

територіального поділу і кооперації праці; створення ефективних механізмів
забезпечення активної участі територіальних громад та органів місцевого
самоврядування у формуванні та реалізації державної регіональної політики;
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досягнення високої функціональної спроможності кадрового потенціалу
регіонів, передусім шляхом створення системи і технологій залучення
інвестицій для підготовки високопрофесійних управлінських кадрів [1].
В основу реалізації державної політики покладені юридичні технології
правової політики. Її визначають як особливу форму вираження державної
політики, засіб юридичної легітимації, закріплення і здійснення політичного
курсу країни, реформування різних галузей суспільного життя [2, с. 38.].
Враховуючи

це,

правова

політика,

як

системоутворююче

та

правозабезпечуюче явище, виступає правовим інструментом подальшої
реалізації державних настанов і завдань, визначених як засади державної
зовнішньої та внутрішньої політики. На етапі концептуалізації та подальшої
реалізації цих засад важливим є детермінованість зовнішніх і внутрішніх (і
навпаки) факторів розвитку держави та її окремих інститутів. Особливу
значущість має адекватна (системна) оцінка внутрішніх факторів, наявність
яких передбачається задля забезпечення зовнішніх (і навпаки).
Ключовими

документами

інституційного-правового

забезпечення

сучасної державної політики України стали Угода про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони [3], Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» [4], Коаліційної
угоди [5], Позачергового послання Президента України до Верховної Ради
України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України» [6], Програми
Кабінету Міністрів України [7]. Наведеними документами задекларований
намір держави та прагнення суспільства модернізувати систему публічного
управління та привести усі її складові у відповідність з міжнародно-правових
стандартами.
Дороговказом у сфері розвитку місцевого самоврядування, а також
забезпечення збалансованого розвитку регіональної політики, виступає
Європейська хартія місцевого самоврядування 1985 року. Документ став
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результатом

суспільного

визнання

та

сприйняття

ціннісної

основи

муніципалізованої культури життя як єдиної і оптимальної для країн
Європейських Співтовариств і виступила основою подальшої уніфікації
відповідної системи цінностей на рівні Ради Європи.
Україні знадобились, з однієї сторони, довгих, а з іншої – швидко
минувших сімнадцять років з моменту ратифікації Хартії задля інтенсивного
її впровадження в систему взаємодії та розмежування компетенції державної
влади та місцевого самоврядування. Не зважаючи на той факт, що місцеве
самоврядування впродовж цих років декларувалося одним з пріоритетів
розвитку держави, права та суспільства, реальної функціональності
основоположних європейських принципів місцевого самоврядування, з
огляду на існуючі проблеми сучасних громад, інститут не набув.
Важливим кроком у подоланні тривалої кризи реформи місцевого
самоврядування стало узгодження між усіма рівнями влади, інститутами
громадянського суспільства та затвердження урядом України Концепції
реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в
Україні від 1 квітня 2014 року [8] та пізніше Плану заходів щодо реалізації
Концепції [9]. Враховуючи те, що документ успадковує та базується на
розробках попередніх реформ (наприклад, окремі положення та завдання
Концепції можна бачити вже в Концепції адміністративної реформи 1998
року [10], він закріплює якісно нові та системні підходи і способи
приведення місцевого самоврядування в Україні у відповідність з
міжнародно-правовими стандартами місцевого самоврядування на основі
досвіду країн, максимально наближених до вітчизняних умов розвитку або
однорідних проблем розвитку муніципалітетів. Наприклад, використовується
досвід проведених адміністративно-територіальної і муніципальної реформ у
Польщі,

механізмів

міжмуніципального

укрупнення
співробітництва

комун
в

у

Франції,

скандинавських

технологій
країнах,

які

демонстрували високі показники в цій сфері (Норвегія, Швеція, Данія).
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В українських реаліях, з урахуванням наведених вище концептуально
значущих

документів,

муніципальна

реформа

потребує

внесення

конституційних змін. Відзначимо, що це не є обов’язковим алгоритмом
проведення муніципальної реформи, як наприклад переконує досвід
Угорщини на початку 90-х років. Однак, це є необхідним кроком в умовах
процесу демократичної децентралізації публічної влади, вимогами якої є
створення, насамперед, оптимальних територіальної, адміністративної,
фінансово-бюджетної основ місцевого самоврядування, які мають бути
врегульовані на конституційному рівні.
Отже, внесення змін до Конституції України передбачає:
- трирівневу адміністративно-територіальну організацію – регіони,
райони, громади;
- формування дієздатних територіальних громад і забезпечення
повсюдності місцевого самоврядування;
-

реорганізацію

місцевих

державних

адміністрацій

в

органи

префектурного типу;
- усунення дублювання компетенції місцевих органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування;
- створення виконавчих органів рад регіонального та районного рівнів,
які можуть перебрати на себе частину повноважень центральних органів
виконавчої влади;
-

розмежування

повноважень

у

системі

органів

місцевого

самоврядування та їх виконавчих органів різних рівнів за принципом
субсидіарності;
-

стабілізацію

матеріальної

та

фінансової

основ

місцевого

самоврядування через забезпечення розширення доходної бази місцевих
бюджетів;
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- створення ефективної системи нагляду за діяльністю органів
місцевого самоврядування відповідно принципів Європейської хартії
місцевого самоврядування.
З метою гармонізації конституційних і законодавчих вимог/умов
інституційно-правового

забезпечення

українське

суспільство

потребує

першочергового прийняття законів України:
- «Про адміністративно-територіальний устрій».
- «Про місцеве самоврядування» (нова редакція).
- «Про внесення змін до Закону України «Про органи самоорганізації
населення» (нова редакція) щодо унезалежнення процесу утворення органів
самоорганізації населення від волі органів місцевого самоврядування;
відмови

від

дозвільного

способу

утворення

органів

самоорганізації

населення; делегування повноважень органам самоорганізації населення в
межах компетенції виконавчих органів місцевого самоврядування.
- «Про добровільне об’єднання територіальних громад».
- «Про внесення змін до Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування» (нова редакція) щодо приведення у відповідність
з європейськими принципами публічної служби.
- «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування»
(нова редакція) щодо приведення у відповідність з принципами Європейської
хартії місцевого самоврядування.
- «Про місцевий референдум».
- «Про засади державної регіональної політики».
- «Про місцеві органи виконавчої влади».
- Про внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів України в
частині децентралізації фінансів, зміцнення матеріальної та фінансової
основи місцевого самоврядування.
- Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо розширення
повноважень

органів

місцевого

самоврядування

з

розпорядження

земельними ділянками, в тому числі за межами населених пунктів.
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-

Про

внесення

змін

до

законодавства

щодо

децентралізації

повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення
містобудівного законодавства.
Наведені напрями удосконалення стану законодавчого забезпечення
місцевого

самоврядування

зумовлені

пріоритетами

зовнішньої

та

внутрішньої політики держави. Місцеве самоврядування є об’єктом
внутрішньої політики, а створення його правової основи виступає одним з
пріоритетів правової політики, зокрема її законодавчої форми. Проте, процес
децентралізації влади, як першочергове завдання для України на шляху
інтеграції у Європейське Співтовариство, а також досвід децентралізації
країн Європи, прискорення якої було зумовлено наближенням вступу до
Європейського Союзу (наприклад країни Балтії, Чехія, Польща), є черговим
свідченням зростання стратегічної ролі інституту місцевого самоврядування,
і вже не стільки як конституційного суб’єктивного права, а значною мірою як
необхідного

ресурсу

країни,

завдяки

якому

вона

здатна

швидко

запроваджувати свою політику, зокрема зосереджуватись на викликах
зовнішніх факторів, спираючись на узгоджене та ефективне реагування та
подальшу взаємодію усіх рівнів публічної влади.
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ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ
ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ В СУЧАСНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
У статті розкриваються питання контролю, природа якого зумовлена публічною
владою, і який є її обов’язковим атрибутом, покликаним оптимізувати державний
механізм структурно і функціонально. Автором робиться висновок, що контроль, що
здійснюється державними органами, є однією з правових форм діяльності. На основі
аналізу чинного законодавства досліджено, що контрольна діяльність властива
практично всім державним органам, зокрема взаємовідносини між органами трьох гілок
влади: законодавчої, виконавчої та судової, що мають назву системи «стримувань і
противаг» є механізмом взаємного контролю трьох гілок влади.
Ключові слова: контроль, контрольна гілка влади, механізм стримувань і
противаг, розподіл влад, державний механізм, конституційне право
Фолес А. Функциональная характеристика органов государственного контроля
в современном правовом государстве
В статье раскрываются вопросы контроля, природа которого обусловлена
публичной властью, и который является ее обязательным атрибутом, призванным
оптимизировать государственный механизм структурно и функционально. Автором
делается вывод, что контроль, осуществляемый государственными органами, является
одной из правовых форм деятельности. На основе анализа действующего
законодательства исследовано, что контрольная деятельность присуща практически
всем государственным органам, в том числе взаимоотношения между органами трех
ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной является механизмом
взаимного контроля трех ветвей власти.
Ключевые слова: контроль, контрольная ветвь власти, механизм сдерживаний и
противовесов, разделение властей, государственный механизм, конституционное право
Foles A. Functional characterization of state control in the modern state of law
The article deals with the issue of control, the nature of which is caused by the public
authorities, and which is an optional attribute called state mechanism to optimize structurally
and functionally. The author concludes that the control exercised by public authorities is one of
the legal forms of activity. On the basis of current legislation studied that monitoring activities
inherent in virtually all public authorities, in particular the relationship between the bodies of
the three branches of government: legislative, executive and judiciary, which are called system
of «checks and balances» is a mechanism of checks and the three branches of government.
Keywords: control, control branch, the mechanism of checks and balances, separation of
powers, the state mechanism, constitutional law

Постановка наукової проблеми та її значення. Із розвитком держави
уявлення про розподіл влад удосконалювалися та видозмінювались. Розвиток
конституціоналізму в контексті конституційної теорії і практики щодо
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питання про взаємодію гілок державної влади проходить у кількох напрямах.
Одна з тенденцій виявляється в появі нових (контрольна, електоральна) гілок
влади. Доктринальні аспекти цього питання зміщуються в бік розуміння
субсидіарної природи державної влади, а це в свою чергу дається взнаки у
конструюванні державного механізму.
Відповідно до сучасних уявлень щодо даної проблематики контроль зі
сфери відповідної діяльності та функціонального напрямку видозмінюється у
гілку влади, рівнозначну іншим трьом [7, 11 – 12]. Одразу зауважимо, що
практика деяких держав вже пішла шляхом виділення контрольної влади.
Саме так цю проблему було вирішено у Швеції. Однак і на доктринальному
рівні

подібного

висновку

доходять

деякі

дослідники

сучасного

конституціоналізму. Однак теза про те, що контрольна влада в умовах
сучасної держави взагалі та України зокрема має місце та претендує на
самостійність

у

системі

розподілу

влад,

вимагає

докладнішого

обґрунтування, яке буде зроблено дещо пізніше.
Деякі вчені-конституціоналісти вважають, що там, де механізм
держави побудований на основі розподілу влад, не може бути самостійної
контрольної влади, що виходить за межі контрольних повноважень
законодавчої, виконавчої чи судової влади. А те, що спеціальні контрольні
або наглядові органи мають самостійне позиціонування в механізмі держави,
не означає наявності особливої контрольної гілки влади [5, 581].
Мета статті: з огляду на вищенаведені тенденції необхідно звернутися
до проблеми можливого виділення контрольної гілки влади в окремий
функціональний

напрям

державного

механізму,

дати

функціональну

характеристику органів державного контролю в сучасній правовій державі.
Виклад

основного

матеріалу

й

обґрунтування

отриманих

результатів дослідження.
Думається, що дану проблематику доречніше було б розглянути в дещо
іншому ракурсі. Як рівнозначний елемент концепції розподілу влад
контрольна влада має вигляд не зовсім переконливий, якщо розглядати
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контроль з позиції функцій законодавчої, виконавчої та судової влади.
Контроль

(президентський,

парламентський,

урядовий,

відомчий)

«покликаний на сьогодні зберігати автономність і самостійність гілок влади і
служить засобом забезпечення системи «стримувань і противаг», запобігати
виходу владних структур за межі дії дозвільного порядку дії тієї чи іншої з
них» [1, 89]. Однак наявність органів типу конституційного суду або інших,
які мають завданням виключно контрольні функції, виводить дану
проблематику на принципово новий рівень. Якщо для законодавчої влади
контроль лише один із функціональних інструментів, то для органів
конституційного контролю це єдиний інструмент. Тож питання про
контрольну

гілку

влади

потребує

свого

вирішення

та

належного

обґрунтування.
Тенденції в сучасному праві та державі необхідно врахувати, хоча,
звичайно, поява нових гілок влади не може бути безмежною. Було б доцільно
встановити в науці точні ознаки гілок влади, що, незважаючи на значні
дослідження з цього питання, досі остаточно не зроблено. Очевидно, що для
того, щоб визначити, чи представляє собою даний структурний елемент
державного механізму нову гілку влади, потрібно встановити об’єктивні
критерії відокремлення її органів, функцій, сфери та методів діяльності. Тоді
вирішення цього питання як на теоретичному, так і на практичному рівні
стане можливим.
Виходячи зі встановленого Конституцією України поділу державної
влади на самостійні гілки, можна виокремити такі види державного
контролю:
1)

контроль

органів

законодавчої

(представницької)

влади

(парламентський контроль);
2) контроль Глави держави;
3) контроль органів виконавчої влади (урядовий);
4) судовий контроль;
5) контроль спеціальних органів.
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Парламентський контроль є ефективним засобом підвищення дієвості
законодавства і

водночас

оперативного

виявлення правових

потреб

суспільства. У практиці парламентської діяльності сучасних правових держав
склався певний набір форм і процедур контролю над діяльністю виконавчих
органів. Від того, яка роль у цьому відведена парламенту, багато в чому
залежить реалізація законів та їх виконання. Контроль за діяльністю
виконавчої влади з боку представницьких органів насамперед має бути
спрямований на оцінку і перевірку відповідності фактичного стану справ у
сфері управління – правовим, економічним і політичним нормам. За
допомогою такого контролю має бути виявлено: чи досягнута поставлена
управлінська мета, в який спосіб вона досягнута, чи були при цьому
відхилення від приписів закону. І в цьому сенсі парламентському контролю
має піддаватися широка сфера діяльності виконавчої влади. Водночас
парламентський контроль звичайно не зводиться тільки до контролю за
законністю діяльності державних органів і посадових осіб. Контрольні
повноваження парламенту охоплюють і питання, що стосуються доцільності
здійснюваної ними діяльності [4, 129–141]. Від того, як організований
парламентський контроль у державі, залежить реальність чи фіктивність
багатьох прав, що входять до компетенції парламенту. Представницька
влада, що здійснює контрольну діяльність, має значну перевагу, яка полягає в
незалежності по відношенню до контрольованого об’єкта і тому може бути
більш об’єктивною.
Спеціального обговорення потребує право Верховної Ради ініціювати
процедуру імпічменту Президента для усунення його з посади. Правовий
механізм відмови від посади є настільки складним та погано врегульованим
нормами

права,

що

практичне

здійснення

цього

права

видається

малоймовірним.
Найбільша

дієвість

парламентського

контролю

виявляється

у

постатейному затвердженні річного бюджету держави з подальшим
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спостереженням за його виконанням за допомогою періодичних звітів
Кабінету Міністрів про виконання бюджету.
Рахункова палата діє в рамках Конституції 1996 р. та профільного
закону. Вона здійснює контроль за використанням коштів державного
бюджету України, відповідно до ст. 98 Конституції України. Контрольні
заходи Рахункова палата проводить за дорученням Верховної Ради, її
комітетів. На Рахункову палату покладено завдання організації та здійснення
контролю за своєчасним виконанням видаткових частин Державного
бюджету. Форма контролю – перевірки, ревізії, експертизи, висновки щодо
проекту Державного бюджету, проектів нормативних актів, що стосуються
контрольної діяльності Рахункової палати. Рахункова палата підзвітна та
підконтрольна тільки Верховній Раді.
Омбудсман, або Уповноважений Верховної Ради з прав людини діє на
підставі норм Конституції України та профільного закону. Сфера його дії –
органи державної влади та місцевого самоврядування, тобто вся публічна
влада. Предмет контролю – додержання цими органами а також посадовими
особами конституційних прав і свобод. Результатом перевірок омбудсмана є
подання до державних органів та органів місцевого самоврядування,
організацій та установ.
Глава держави, Президент України формально не входить у систему
розподілу влад відповідно до його статусу, обумовленого Конституцією
України та профільним законом. У цьому плані стаття 6 Конституції України
не зовсім узгоджується із сенсом ст. 106, оскільки у першій ідеться лише про
три традиційні гілки влади (законодавчу, виконавчу, судову), а реалізація
приписів другої вимагає державно-владних повноважень. Однак виконуючи
завдання, покладені на нього Конституцією, Президент фактично забезпечує
необхідне узгодження діяльності різних гілок влади – законодавчої,
виконавчої та судової, що дозволяє безперебійно діяти всьому державному
механізму. Однак такий фактичний статус Глави держави не дістав свого
нормативного закріплення. У зв’язку з цим можна було б рекомендувати
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внести зміни до Конституції в частині закріплення за Президентом
арбітражної функції в механізмі здійснення державної влади.
Президентський контроль здійснюється в сфері законодавства. Так,
будучи наділеним найважливішим повноваженням у законотворчості –
правом відхиляти прийняті законодавчим органом закони і повертати їх до
парламенту для повторного розгляду, Президент тим самим контролює
законодавчу гілку влади, а точніше – процес законотворчості. Така
можливість Президента юридично оформлена і визначається як відомий
інститут «вето президента». Практика сучасних держав засвідчує, що право
вето є потужним засобом впливу на законодавчу владу. У конституційному
праві різних держав президентське вето, тобто право президента на
відхилення прийнятих парламентом законів, звичайно також розглядається
як найбільш ефективний засіб впливу Глави держави на законодавчу
діяльність парламенту.
Контроль Президента України над виконавчою владою виявляється
насамперед

у

можливості

формування

уряду

та

припинення

його

повноважень, призначенні голів адміністрацій, керівників центральних
органів виконавчої влади. Окремий напрям такого контролю – скасування
актів Кабінету Міністрів України та Ради Міністрів АРК.
Слід також зазначити, що специфічними органами при Президентові
України, які здатні здійснювати контроль, є Рада Національної безпеки і
оборони та представництво Президента в АРК.
Кабінет Міністрів – уряд України – здійснює виконавчу владу, а саме
організує виконання законів, різними способами впливає на законодавчий
процес (право законодавчої ініціативи) [2]. Що стосується контрольних
повноважень Кабінету Міністрів України, то до них відносять здійснення
систематичного контролю за виконанням насамперед Конституції України,
законів, указів Президента України тощо. У разі виявлення порушень вживає
заходів щодо їх усунення. Крім того, уряд здійснює контроль не тільки за
виконанням нормативно-правових актів, а й за діяльністю нижчих за
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підпорядкуванням органів виконавчої влади (так званий внутрішній
контроль).
До органів внутрішнього контролю виконавчої влади в Україні слід
віднести такі підрозділи виконавчої влади, як міністерства (фінансів,
податків та зборів), центральні органи виконавчої влади (митниця) а також
інші органи виконавчої влади, які здійснюють контроль за різними
сторонами діяльності в державі.
Контроль, що його здійснює судова система, є її іманентною здатністю.
Однак даний контроль має специфічний, а саме – юрисдикційний характер.
Розглядаючи контроль у широкому розумінні, тобто як елемент або основне
призначення системи «стримувань» і «противаг», звернімося безпосередньо
до тих можливостей, які має судова влада в цій сфері.
На думку деяких авторів, судова влада – повністю незалежна і
самостійна гілка державної влади, яка на основі права вирішує соціальні
конфлікти, стежить за відповідністю нормативних і правозастосовних актів
Конституції і законам, а також встановлює юридично значимі факти.
Основною формою реалізації судової влади є всі різновиди правосуддя [6, 7].
Нормативний контроль здійснюється, як правило, в рамках правосуддя. Але є
й інший погляд, згідно з яким конституційний контроль та адміністративна
юстиція не вписуються в поняття правосуддя.
У зв’язку з цим важливо зазначити, що сукупність судів, вищих і
нижчих – це ще не є судова влада, а сукупність рішень, що виносяться ними
– це функція суду, але не спосіб контролю за органами держави
(законодавчими і виконавчими), в руках яких була зосереджена справжня
влада.
Крім традиційної функції здійснення власне правосуддя, характерної
для будь-якого типу суду, він наділяється й іншими фундаментальними
повноваженнями, що несуть у собі якості державної влади. Насамперед це
виявляється в діяльності адміністративних судів, а отже, відповідними
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повноваженнями

судового

адміністративного

контролю

з

вирішення

адміністративних справ.
Суд в теорії конституціоналізму та конституційному праві визнається
як спеціалізований державний орган, що здійснює від імені держави функцію
соціального контролю за наявності конфлікту між окремими членами
суспільства, між ними та державою, конфлікту, що виникає в будь-якій сфері
життя і діяльності людини, врегульованої правом. У цілому, таким же він
бачиться і українським законодавцям [3].
Відокремлення суду від системи законодавчих і виконавчих органів,
оформлення його інституційної та організаційної незалежності можливі
тільки в державах, які визнають як фундаментальну основу конституційного
ладу або порядку принцип розподілу влад. Власне, з моменту такого
відокремлення і можна вести мову про судову владу, а не про суд як такий.
Побудована

в

Україні

організаційна

модель

судової

влади

європейського типу зумовлена належністю України до романо-германської
правової сім’ї, ґрунтується на принципах спеціалізації та неминуче впливає
на характеристику взаємовідносин суду і Верховної Ради, суду і виконавчої
гілки влади, суду і Президента, оскільки правовий статус окремих підсистем
судової влади істотно різниться. При цьому особливе місце належить
органам, що здійснюють конституційний контроль, а їх роль у взаєминах з
відповідною гілкою влади можна назвати активною. Роль власне судових
установ має переважно пасивний характер.
Взаємовідносини суду та виконавчої влади більш різноманітні, ніж
відносини між судовою та законодавчою гілками влади, насамперед,
звичайно, тому, що виконавча влада представлена в будь-якій державі, в тому
числі й в Україні, значним числом органів, які можуть бути організовані
різним чином, що впливає на такі відносини.
У зв’язку з цим зробимо кілька попередніх зауважень. По-перше, у
функціонуванні системи розподілу влад задіяні не всі, а тільки вищі органи
виконавчої влади. По-друге, деякі органи виконавчої влади постійно
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взаємодіють із судами (органи внутрішніх справ, органи безпеки, органи
юстиції), деякі стикаються з ними дуже рідко (коли самі звертаються до суду
або коли їх рішення стають об’єктом судового контролю). По-третє,
організація виконавчої влади в Україні складна, залишаючи фактично
відкритим питання про фактичну віднесеність до системи виконавчої влади
Президента України. У принципі, будь-яка держава не може розвиватися без
ефективної системи державного управління і контролю, а держава зі
змішаною формою правління – без здійснення президентського контролю,
зміст якого багато в чому зумовлюється економічними, ідеологічними та
іншими факторами.
Правовідносини, що виникають у рамках розподілу влад у системі
«стримувань і противаг» між Президентом України і судом, досить
різноманітні.
У силу норм ст. 102 Конституції України Президент України виступає
гарантом Конституції, прав і свобод людини та громадянина, вживає заходів
з охорони суверенітету держави, її незалежності. Президент України в ході
здійснення заходів, спрямованих на забезпечення прав і свобод громадян та
інших вище перелічених об’єктів, може і повинен звертатися у випадках,
встановлених Конституцією України і законами, до відповідних судів.
Що стосується контролю суду над Президентом, то він бачиться досить
обмеженим, має непрямий характер, оскільки зацікавленість першого в
розгляді спору також має непрямий характер, а саме вирішення конфлікту. І
на чию користь цей конфлікт буде вирішений, визначається особливостями
конкретного конфлікту.
Контрольні повноваження Президента поширюються на організаційну
сферу судової гілки влади. Конституція України визначає повноваження
Президента щодо формування суддівського корпусу (ст. 128). Таке
положення, є не чим іншим, як формою опосередкованого контролю.
Повноваження Президента в розглянутій сфері мають специфічний характер,
саме від нього в кінцевому рахунку залежить які конкретні особи будуть
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призначені на суддівські посади на перший п’ятирічний термін. Система
«стримувань і противаг» хоча і видається, на перший погляд, збалансованою,
частина суддів містить у собі нераціональний момент. Він полягає в
подвійному впливі при призначенні суддів, що його здійснюють парламент і
Глава держави. Гадається, що в ході конституційної реформи необхідно його
змінити і призначати суддів одразу безстроково.
Сформована в Україні концепція розподілу влад не визначає
самостійної ролі в розглянутій сфері Кабінету Міністрів України, але деякі
положення Конституції дозволяють уряду серйозно впливати на судову владу
в процесі її повсякденного здійснення. Так, наприклад, розробляючи проект
державного бюджету та здійснюючи його виконання, Кабінет Міністрів,
природно, володіє повноваженнями щодо фінансового забезпечення судів.
Така ситуація видається досить суттєвим чинником впливу. Можливо, тут
містяться й елементи непрямого контролю.
Розкриваючи зміст контрольних функцій у сферах законодавчої,
виконавчої та судової влад, не можна не вказати також на те, що контроль як
функція полягає у виявленні відхилень фактичних параметрів управлінської
діяльності від нормативних та поділяється на попередній, поточний і
наступний. У зарубіжному праві здійснюється диференціація контрольної
діяльності на контроль за особами та контроль за актами. Думається, що така
класифікація є досить вдалою. Контроль за особами стосується поведінки
посадових осіб публічної адміністрації і покликаний забезпечити неухильне
виконання ними посадових обов’язків. Контроль за актами має своїм
об’єктом правові акти, прийняті адміністрацією в процесі управлінської
діяльності. Контроль у сфері державної влади можна також класифікувати на
контроль за законністю та контроль за доцільністю. Контроль за законністю
покликаний виявити відповідність дій і рішень органів державної влади
закону. Контроль за доцільністю дій і рішень державних органів і посадових
осіб здійснити складніше, оскільки на відміну від законності критерії
доцільності

проблематичніше

встановити.

Контроль

за

доцільністю
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передбачає виявлення своєчасності, способів, засобів і мотивів їх здійснення,
оцінку їх ефективності та здатності максимально відповідати публічним
інтересам з мінімальними втратами для індивідуальних інтересів.
Зауважимо, що у системі контролю особливе місце належить
Конституційному Суду України. Це, зокрема, виявляється у повноваженнях,
закріплених за ним Конституцією. Конституційний Суд України вирішує
справи про відповідність Конституції законів, інших нормативних актів, дає
офіційні тлумачення Конституції та законів.
Висновки і перспективи подальшого дослідження. Таким чином,
контрольна діяльність так чи інакше властива практично всім державним
органам. Водночас взаємовідносини між органами трьох гілок влади:
законодавчої, виконавчої та судової, що мають назву системи «стримувань і
противаг», є не чим іншим, як механізмом взаємного контролю трьох гілок
влади. Це, в свою чергу, є основою демократії та правової держави.
Розглядаючи контроль у широкому сенсі цього слова, стає зрозуміло, що
контроль як одна з форм діяльності в правовій державі здійснюється в таких
підсистемах: контроль над державою; взаємний контроль гілок влади;
внутрішній контроль (усередині гілки влади); зовнішній контроль (коли
контролюється об’єкт поза гілкою влади).
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ ЗА
ЗАКОНОДАВСТВОМ ТА ПРАКТИКОЮ УКРАЇНИ
Стаття присвячена проблемам, які виникли або існують на сучасному етапі, під
час забезпечення безпеки цивільної авіації. Визначено поняття «безпека цивільної авіації»
та проаналізовано законодавство та практику України у сфері безпеки цивільної авіації.
Автором сформульовані пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення законодавства
України у сфері безпеки цивільної авіації.
Ключові слова: безпека, цивільна авіація, авіаційна безпека, ІКАО, екіпаж.
Статья посвящена проблемам, которые возникли или существуют в данный
момент, во время обеспечения безопасности гражданской авиации. Определено понятие
«безопасность гражданской авиации» и проанализировано законодательство и практику
Украины в сфере безопасности гражданской авиации. Автором сформулированы
предложения и рекомендации для усовершенствования законодательства Украины в
сфере безопасности гражданской авиации.
Ключевые слова: безопасность, гражданская авиация, авиационная безопасность,
ИКАО, экипаж.
The article deals with the problems which have arisen or which exist at the moment,
while ensuring the safety of civil aviation. The definition of «civil aviation security» is given and
the legislation and practice of Ukraine in the field of civil aviation securityis analyzed. The
author makes proposals and recommendations for improvement of legislation of Ukraine in the
field of civil aviation security.
Keywords: security, civil aviation, aviation security, ICAO, aircrew.

Постановка проблеми. Проблеми безпеки цивільної авіації та потреба
в їх правовій охороні існували з моменту початку експлуатації перших
повітряних суден. Впродовж усього часу в усіх країнах світу неухильно
зростає роль цивільної авіації, а отже, і необхідність забезпечувати охорону
цивільних авіаперевезень. Першим нормативно-правовим актом, який
стосувався регулювання польотів повітряних суден, була постанова
паризької поліції від 23 квітня 1784 р. Постанова стосувалася саме безпеки:
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вводилася дозвільна система польотів та встановлювались деякі правила
пожежної безпеки для повітряних куль [1, с. 46]. За всесвітньою практикою,
збереження життя та здоров’я людей є пріоритетним питанням діяльності
цивільної авіації. Згідно ст. 3 Конституції України, людина, її життя і
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні
найвищою соціальною цінністю [2].
В той же час слід відмітити, що відповідно до ст. 16 Закону України
«Про транспорт», підприємства транспорту зобов'язані забезпечувати
безпеку життя і здоров'я громадян, безпеку експлуатації транспортних
засобів, охорону навколишнього природного середовища [3]. Також цей
принцип закріплений в Концепції розвитку цивільної авіації України [4].
Отже, забезпечення безпечного використання та користування повітряними
суднами та авіацією в цілому, є пріоритетною метою цивільної авіації.
З технічної точки зору, до надзвичайно актуальних проблем в галузі
забезпечення

безпеки

польотів

віднести: недокомплектованість

у

цивільній

авіації,

можна

кадрами

державних

інспекторів,

що

здійснюють державний контроль за діяльністю авіаційних підприємств в
галузі безпеки польотів і авіаційної безпеки; недосконалість наявних
тренажерів, що призводить до подорожчання підготовки, зниження навиків
членів екіпажу в керуванні повітряними судами, особливо в складних
метеоумовах і в аварійних ситуаціях; недостатня оснащеність цивільної
авіації технічними засобами забезпечення авіаційної безпеки, в тому числі
апаратурою виявлення вибухових речовин; невідповідність інформаційного
забезпечення безпеки польотів потребам системи державного регулювання,
що ускладнює своєчасне прийняття рішень з метою запобігання авіаційних
надзвичайних ситуацій; застаріла лабораторна база й устаткування науководослідних і проектних організацій цивільної авіації та промисловості, що
забезпечують відпрацьовування і вирішення технічних проблем забезпечення
безпеки цивільної авіації; відсутність порядку фінансування витрат на
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утримання

і

розвиток

служби

пошукового

й

аварійно-рятувального

забезпечення польотів цивільної авіації; недостатнє фінансування робіт із
забезпечення безпеки цивільної авіації і надійності авіаційної техніки.
Більшість цих проблемних питань можуть бути вирішені за допомогою
збільшення державного фінансування авіаційної сфери.
З точки зору юриспруденції, в науковій літературі часто підіймають
проблему безпеки цивільної авіації. Однак, у вітчизняній юридичній науці
правові аспекти цієї проблеми практично не досліджуються. Лише певні її
аспекти привертали увагу науковців. Так, В.І. Рижий працював над
розробкою проблеми імплементації в національне законодавство норм
міжнародного права в сфері боротьби з актами незаконного втручання в
діяльність цивільної авіації (авіаційної безпеки).
Аналіз останніх публікацій та досліджень. Питання безпеки цивільної
авіації торкались в своїх дослідженнях також В. К. Гіжевський, С. Т.
Гончарук, Н. В. Дараганова, Є. К. Єряшов, Г. Г. Забарний, А. В. Мілашевич,
М. К. Мурзін, В. Г. Старков та деякі ніші науковці.
Враховуючи безперервне зростання з 2002 року обсягів авіаперевезень в
Україні [5] та пов'язане з цим зростання кількості авіаційних подій та
інцидентів, проблеми безпеки цивільної авіацій з часом лише загострюються.
Метою статті є дослідження питань безпеки цивільної авіації за
законодавством України та аналіз набутої практики України у сфері
забезпечення безпеки цивільної авіації.
Виклад основного матеріалу. Формування державної політики України
щодо забезпечення безпеки польотів повітряних суден цивільної авіації має
свою передісторію. Україна почала розвивати цивільну авіацію на початку
XX століття. Ще у 1923 році в Україні було створено авіакомпанію
«Укравоздухпуть», високі показники роботи якої стали основою для
об'єднання «Укравоздухпуті» з російським «Доброльотом». Так, у 30-х роках
народився «Аерофлот». У 1991 році Україна здобула незалежність та
відкрила для себе нові горизонти. У жовтні 1992 року було створено
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державний орган регулювання авіаційної діяльності – Укравіації, що
співпало з започаткуванням ринкових відносин у цивільній авіації. Була дана
свобода

ініціативі,

створенню

нових

національних

авіакомпаній

різноманітних форм власності[6].
Завдяки цьому авіації України вдалося уникнути повного краху в умовах
різкого падіння обсягів перевезень на внутрішньому ринку, обмеженого
правового поля для виконання міжнародних польотів. У вересні 1992 року
Україна стала членом ІКАО, у травні 1993 року прийняла власний
Повітряний Кодекс та стрімко встановила повітряні мости з багатьма
країнами світу. Обраний шлях України до ЄС передбачає багато змін у всіх
сферах, включаючи й цивільну авіацію. У рамках загальної адміністративної
реформи в України, початок якої співпав з прийняттям України 15 грудня
1999

року

до

членів

Європейської

конференції

цивільної

авіації,

відбуваєтьсяпослідовнереформуваннясистемиуправлінняцивільноюавіацією.
Важливою

складовою вітчизняної

державної

політики

щодо

забезпечення безпеки польотів повітряних суден цивільної авіації є її
нормативно-правове забезпечення. Так, основу правового регулювання даної
сфери державного управління складають:Повітряний кодекс України;Закон
України «Про транспорт»; Постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на
транспорті»; Указ Президента України «Про Державну службу України з
нагляду за забезпеченням безпеки авіації», із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента від 16.08.2004 за № 912/2004; Постанова Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Порядку і правил проведення
обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації» та багато інших.
Правове регулювання є важливим чинником, що впливає на безпеку
цивільної авіації. Тому актуальним для України залишається удосконалення
правої бази в сфері безпеки цивільної авіації, та Повітряного Кодексу
України[7]. Повітряний Кодекс є центральним законодавчим актом для цієї
сфери правового регулювання, але наразі Повітряний Кодекс України не
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відповідає сучасним вимогам, через неповну кодифікацію та застарілість
деяких норм. Також недоліком Повітряного Кодексу України є відсутність
розділу «Безпека цивільної авіації», де мають бути зосередженні основні
правові норми, що регулюють відносини в сфері безпеки цивільної авіації.
Але, насамперед, національне законодавство не дає визначення поняття
«безпека цивільної авіації», яке вживається в нормативних актах без
пояснення змісту. Як можна визначити, безпека цивільної авіації - це стан
нормальної і безпечної діяльності авіації і авіаційних об'єктів, за якого
небезпечні фактори контролюються на певному, заздалегідь визначеному у
міжнародних

та

національних

правових

актах

рівні.

За

чинним

законодавством України можна зробити висновок, що безпека авіації
фактично включає в себе авіаційну безпеку, наряду з безпекою польотів і
екологічною безпекою авіації. Поділ єдиного цілісного поняття «безпека
авіації» на декілька складових не є доцільним, хоча їх і не можна розділити.
При забезпеченні авіаційної безпеки, забезпечується і безпека польотів, і
екологічна безпека авіації (не говорячи вже про інформаційну, пожежну
безпеку, яку законодавство не відносить до компонентів безпеки авіації),
тобто безпека авіації в цілому.
Важливе практичне значення має підготовка кадрів в галузі авіаційної
безпеки в системі навчальних закладів цивільної авіації, спеціальна
професійна підготовка співробітників служб авіаційної безпеки аеропортів та
авіаційних підприємств, використання в процесі навчання сучасних
комп’ютерних технічних засобів, устаткування і систем забезпечення
авіаційної безпеки, удосконалювання взаємодії державного спеціально
уповноваженого органу виконавчої влади в галузі цивільної авіації, його
територіальних органів, аеропортів і авіаційних підприємств із державними
органами виконавчої влади, що беруть участь у попередженні і запобіганні
актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації.
Вагому роль в цьому процесі застосування низки стабілізаційних заходів
у науково-технічній сфері цивільної авіації відіграє проведення науково159
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дослідних і дослідно-конструкторських робіт по створенню надійного
устаткування і технічних засобів забезпечення авіаційної безпеки.
Використання високих технологій при створенні технічних засобів
забезпечення авіаційної безпеки і здійсненні заходів щодо захисту цивільної
авіації від актів незаконного втручання сприятиме залученню іноземних
інвестицій у розвиток галузі. Проте, для швидкого досягнення зазначених
результатів, необхідно удосконалити нормативно – правову та матеріально –
технічну базу шляхом розробки законодавчих актів України і галузевих
нормативних

правових

документів,

що

регламентують

забезпечення

авіаційної безпеки, приведення законодавчих та інших нормативних
правових актів у відповідність з основними принципами розвитку системи
забезпечення авіаційної безпеки цивільної авіації України з урахуванням
стандартів і рекомендацій міжнародного світового співтовариства.
Також, важливе значення має оснащення аеропортів і авіапідприємств
сучасним високотехнологічним устаткуванням і технічними засобами
забезпечення авіаційної безпеки, використання новітнього устаткування при
огляді пасажирів, багажу, вантажів і пошти, у тому числі через використання
коштів від аеропортових зборів.
Державне регулювання та політику в галузі безпеки польотів має бути
спрямовано на розвиток державної системи безпеки польотів цивільної
авіації, що передбачає підвищення ролі держави в дотриманні міжнародних
стандартів безпеки польотів.
Також, до завдань, які слід вирішити задля забезпечення високого рівня
безпеки цивільної авіації можна віднести: взаємодію з іншими країнами у
справі запобігання незаконному втручанню у діяльність цивільної авіації;
запровадження

сучасних

навчальних

програм

з

метою

поліпшення

підготовки льотного складу та працівників служб авіаційної безпеки;
вдосконаленням

технічних

засобів

забезпечення

польотів

для

їх

безперебійної роботи за будь-яких погодних умов; створенням засобів
попередження про перешкоди, наприклад при польотах на малих висотах;
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забезпечення служб авіаційної безпеки необхідними технічними засобами;
забезпечення аеропортів сучасними засобами безпеки, інтегрованими в
систему обробки потоку пасажирів, багажу і вантажів. проведення
регулярних заходів у напрямі підвищення безпеки польотів та забезпечення
їх фінансування.
Висновки та пропозиції. Отже, з урахуванням вищевикладеного,
необхідно зазначити наступне: по-перше, безпека цивільної авіації - це стан
нормальної і безпечної діяльності авіації і авіаційних об'єктів, за якого
небезпечні фактори контролюються на певному, заздалегідь визначеному у
міжнародних та національних правових актах рівні.
Оптимальним шляхом удосконалення нормативно-правової бази України
в сфері безпеки цивільної авіації є її подальша систематизація шляхом
кодифікації. Доцільним, на нашу думку, є кодифікація до Повітряного
Кодексу України всіх норм інших законів, що стосуються авіаційної сфери.
По-друге,

якщо

відповідальність

раніше

була

передбачена

тільки

підзаконним актом, необхідно закріпити її в Повітряному Кодексі України.
Особливо це стосується дисциплінарної відповідальності авіаційного
персоналу.
По-третє, для суттєвого покращення ситуації, українським

органам

влади варто вжити невідкладних та дієвих заходів щодо авіаційної безпеки в
цивільній
безпеки

авіації організаційного
в

сертифікації
здійснюють

аеропортах
аеропортів
діяльність

і

на

спрямування: забезпечення авіаційної
авіаційних

(авіаційних
в

підприємствах; проведення

підприємств,

галузі

організацій),

забезпечення

що

авіаційної

безпеки; впровадження повного огляду членів екіпажів літаків, пасажирів і
багажу перед вильотом.
Також, з метою підвищення ефективності та спеціалізації на базі
сьогоднішньої Державної авіаційної адміністрації пропонується створити
Міністерство цивільної авіації як провідний центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику в галузі повітряного транспорту,
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зосередивши в нього всі відповідні функції, а також на виконання стандартів
ІСАО та ЄС, спеціальний незалежний від нього і підпорядкований
безпосередньо уряду орган з розслідування авіаційних подій та інцидентів.
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