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МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО
УДК 343.326
Михайло Кучерук,
аспірант відділу європейського права
та міжнародної інтеграції
Інституту законодавства
Верховної Ради України

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ ПРОТИДІЇ
ТЕРОРИЗМУ З ПОГЛЯДУ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
У статті узагальнено найбільш притаманні тероризму його ознаки та характерні
риси, систематизовано наукові погляди щодо напрямів протидії тероризму, визначено їх
недоліки та переваги й можливість ефективного застосування у міжнародному форматі.
Ключові слова: тероризм, протидія тероризму, міжнародно-правові відносини.
Кучерук М. Н Теоретические основы исследования феномена противодействия
терроризму с точки зрения международного права.
В статье обобщены наиболее присущи терроризму его признаки и характерные черты,
систематизированы научные взгляды относительно направлений противодействия
терроризму, определены их недостатки и преимущества, возможность эффективного
применения в международном формате.
Ключевые слова: терроризм, противодействие терроризму, международно-правовые
отношения.
Kucheruk M. N. The theoretical basis of the study of the phenomenon of counter-terrorism
in terms of international law.
This article summarizes the most characteristic features of terrorism and its characteristics,
systematically scientific views on areas of combating terrorism, defines their advantages and
disadvantages and the ability to effectively use in international format.
Keywords: terrorism, counter-terrorism, international legal relations.

Постановка проблеми. Наявні наукові дослідження щодо вироблення
механізмів організації протидії міжнародному тероризму засвідчили складність
та багатогранність феномену останнього. Учені через призму багатьох аспектів
здійснили аналіз тероризму, виділили його класифікаційні ознаки та відмінні
риси, однак результати боротьби з тероризмом бажають бути кращими. Одним
із перспективних, на нашу думку, способів дослідження є узагальнення ознак і
характерних рис тероризму, на основі яких через призму аксіологічних аспектів
можна визначити найбільш ефективні підходи до боротьби з цим ганебним
явищем.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Збільшення у світі проявів
тероризму і його негативних наслідків – жертв невинних людей – викликає
3
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збільшення інтересу з боку науковців до проблем дослідження поняття і
сутності, видів і форм, причин і джерел тероризму. Пріоритетом наукових
досліджень є підвищення ефективності заходів боротьби з тероризмом. Цій
проблематиці присвячені роботи іноземних і вітчизняних науковців: В.
Антипенка, В. Ємельянова, С. Єфірова, М. Гуцало, В. Дрьоміна, Н. Зелінської,
В. Канціра, В. Ліпкана, К. Тимінської, У. Лакера, С. Хантінгтона, С.Хоффмана.
Метою статті є на основі аналізу наукових досліджень про тероризм,
наявних фактів практичного досвіду боротьби з ним, систематизувати наукові
погляди щодо напрямів протидії тероризму, визначити їх слабкі та сильніші
сторони й можливість ефективного застосування в міжнародному форматі.
Виклад основного матеріалу. Історія людства свідчить, що розвиток
цивілізації нерозривно пов'язаний з терором і тероризмом. Згідно з
твердженням відомого західного теролога У. Лакера «тероризм такий само
давній, як історія людства» [20]. Боротьба за владу і вплив з боку окремих
соціальних груп на прийняття важливих суспільно-політичних рішень з давніх
часів відбувається в атмосфері жорстоких і безкомпромісних зіткнень, а терор
виявляється найбільш ефективним методом досягнення вищезазначеного.
Англійський філософ Том Гоббс стверджував, що «війна всіх проти всіх – це
природний стан суспільства» [7].
Терористична діяльність тривалий час не мала власної назви, її прояви не
розглядалися в комплексі, однак суспільство розуміло їх небезпеку й вони
засуджувалися. Так, ще в Стародавньому світі декларувалися обмеження щодо
методів і засобів ведення збройних конфліктів, не сприймалися військові
перевороти та царевбивства й т. ін. Потрібно зазначити, що тисячолітня історія
світу не змінила, а розвинула атрибути тероризму – жорстокість, смерті
невинних людей, поширення жаху, зокрема віртуального, у середовищі певної
категорії населення. Яскравим підтвердженням даного є здійснені останнім
часом на високому технологічному рівні і, одночасно, з дотриманням

4

«ПРАВОВІ СИСТЕМИ».НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ. - №№1/2. – 2017

анонімності теракти у США (Нью-Йорк, 2001 р.), Франції (Париж, 2015 р.,
Ніцца, 2016 р.), Бельгії (Брюсель, 2016 р.), Туреччині (Стамбул, 2016р.).
При цьому тероризм, як показує суспільний досвід, здатний до
різноманітних
інформаційного

мутацій,
й

поглинання

технічного

та

використання

прогресу

для

всіх

досягнення

переваг
своїх

антиконституційних цілей. За твердженням науковців А.Антипенко і В.
Антипенко, саме ця особливість, зокрема «динаміка перетворень тероризму і їх
зміст складають феномен, що пов’язаний з надзвичайною небезпечністю цього
міжнародного злочину, його практичною невразливістю і маловитратністю» [3,
с.93]. На нашу думку, постійні еволюційні зміни методів і тактик тероризму,
урізноманітнення його механізмів фінансування та вибору цілей терористичних
атак, наявність з боку країн світової співдружності подвійних стандартів
стосовно системи вимірювань і оцінок загроз тероризму, на використанні
окремими державами дій терористів у своїх стратегічних цілях однією із
головних причин не ефективності протистояння цьому явищу та злочину. Це
призводить до масштабності негативних наслідків тероризму, його просторовотериторіальної універсальності, міжнародної спрямованості. Тероризм все
більше набирає ознак нелюдськості і жорстокості, зазіхає на мирний розвиток
міжнародних відносин і основні принципи міжнародного права, створює
загрози життю політичних і державних діячів, великих мас людей, що і
зумовило його перетворення нині в одну з найстрашніших проблем всього
людства.
Для терористів не існує обов’язкових міжнародних договорів, ними
постійно озвучується теза щодо можливості використання заборонених видів
озброєнь і вражаючих речовин, наявні тенденції укріплення зв’язків між
терористичними

угрупованнями

різних

країн

світу,

налагодження

та

координації їхньої діяльності міжнародними терористичними центрами. Багато
досягнень сучасної цивілізації грають на руку організаторам терористичної
діяльності: свобода листування, свобода поширення інформації. Сучасний
5
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тероризм

є

керованим,

організованим,

транснаціональним,

він

завдає

катастрофічних наслідків міжнародному співтоваристві, становить загрозу не
лише окремій державі, а й світовій безпеці. За словами К. Тимінської, значна
технічна оснащеність терористів, наявність у них високотехнологічних видів
озброєнь, вибухових пристроїв великої руйнівної сили, сучасного зв’язку та
новітніх транспортних засобів, їх здатність використовувати досягнення
технічного прогресу як у частині озброєності виконавців, так і при виборі
об’єктів проведення терористичних акцій (ядерний, хімічний, екологічний,
біологічний та інформаційний), перетворила тероризм на явище глобального
характеру [16, с. 8].
Очевидним є той факт, що через глобальність загрози тероризму
міжнародне співтовариство зобов’язане надати йому глобальних дій у
відповідь. Причому ця відповідь повинна базуватися на історичних витоках
тероризму, його причинності виникнення, враховувати найбільш характерні
ознаки тероризму та його риси, які відображають його основні аспекти, тобто
його феномен, що трактується тлумачним словником сучасної української мови
як рідкісне, незвичайне, виняткове явище [4].
Терологи по-різному підходять до проблеми тероризму. Одні (В.
Антипенко, В. Ємельянов, Б. Дженкінс та інші) розглядають його як суто
кримінальний злочин, інші (Б. Хоффман, М. Гуцало, В. Кубальський та інші) –
як соціальне явище. Наприклад, загальновідоме твердження одного із
засновників російської школи терології С.Єфірова про те, що, на його думку,
міжнародний тероризм не є складом злочину, а соціальним і політичним
явищем, яке виявляє себе в конкретних деліктах (захоплення заручників, угони
літаків, підпали тощо). У той же час, П. Уілкінсон (Wilkinson) зазначає, що
тероризм є наслідком етнічних, релігійних та ідеологічних конфліктів,
підґрунтям яких є економічне зубожіння, політична нерівність, насильство,
недостатній рівень каналів мирної комунікації [21]. Вищезазначене підтверджує
актуальність твердження американської дослідниці тероризму М. Креншоу, яка
6
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зазначала, що науковому співтоваристві необхідно прикласти багато зусиль для
з’ясування інтелектуального розуміння причин існування тероризму [19].
У нашому дослідженні для всебічного вивчення суті тероризму ми
розглядатимемо його через призму реальної рольової функції в суспільному
розвитку, вивчимо основні причини, які вирішально впливають на виникнення
його, та з’ясуємо вплив тероризму на загальний поступ міжнародного
співтовариства.
Очевидним є той факт, що в основі виникнення певної криміналізованої
події, зокрема й тероризму, знаходиться соціально-економічний і соціальнопсихологічний (ідеологічний) складник.

Ми поділяємо твердження В.

Глушкова та О. Долженкова, що соціально-економічним підґрунтям тероризму
є механізм несправедливого перерозподілу суспільного прибутку (породжує
нерівність,

бідність,

психологічним

–

заздрість,

недостатнє

протестний
етнорелігійне

потенціал),

а

соціально-

самовираження

(породжує

екстремізм, відчуття приниження, душевну нервозність) та професійна
освітньо-культурна

не

зайнятість

населення

(породжує

безкультур’я,

відсутність толерантності) [6, с. 47-48]. Згідно з твердженням T. Еріксона будьяка криза викликає і в індивідуального, і в групового суб’єктів схожі стани –
фрустрацію (frustratio – омана, марне очікування) й депресію, яка неодмінно
переростає в агресивність [18]. Тобто тероризм процвітає там, де політика
виявилася безсилою у створенні загальноприйнятних правил вирішення
проблем соціально-економічного та соціально-психологічного характеру.
Тероризм є багатогранним явищем, основою розуміння якого є сукупність
політологічного, соціологічного, філософського, психологічного, правового та
інших

аспектів, які безпосередньо пов’язані

з динамічним процесом

глобалізації світу в різних його проявах.
Політологічний (політичний) аспект – метою є зміна соціального
управління певної системи.

7
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Філософський аспект виражається у споконвічному прагненні людства до
справедливості, яке проявляється у формі суперечності між правилами
глобалізаційного світу та звичаєвим правом.
Правовий аспект – розроблення системи покарання за тероризм у
національному і міжнародному праві.
Соціологічний аспект визначає асиметричний тип соціальних відносин,
які породжують застосування у протиборстві методів, які урівнюють шанси на
перемогу між критично різними у економічному та військовому плані
противниками.
Психологічний
особистісними

і

аспект

тероризму

пов'язаний

соціально-психологічними

засадами

із

психологічними,
щодо

можливості

здійснення терористичного прояву, забезпечення пригнічення волі пересічних
громадян через призму усвідомлення кожною людиною факту можливості
стати потенційною жертвою.
Безумовно, майбутня ефективна міжнародна модель протидії тероризму
має

передбачати

механізми

протиставлення

зазначеній

суті

(ознакам)

тероризму.
Слід зазначити, що світова спільнота постійно намагається виробляти
спільні механізми протидії поширенню тероризму на планеті. Довгий час
тероризм

розглядався

як

прерогатива

окремих

незадоволених

людей,

насамперед психічно хворих, або ж груп, які в такий спосіб реагували на
несправедливість або гноблення. Вважалося, що тероризм існує на ґрунті
вкорінення з Стародавніх часів у свідомості людини культу сили, тобто
можливості з її допомогою розв’язати будь-яку життєву проблему на
індивідуальному і груповому рівнях. На цьому базувалася система міжнародної
протидії – за допомогою сили знищити терористів. У той же час наявні факти
використання силового чинника засвідчили, що позитивне задіяння силового
варіанту в боротьбі з тероризмом можливе лише у випадку повного фізичного
знищення

або

локалізації

ідеологів,
8
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терористичного прояву, як приклад – знищення японської секти «Аум
Сінрікьо». Проте, на жаль, здійснення цього в реальності здебільшого є
винятком. Це підтвердили результати антитерористичних операцій в Ічкерії,
Афганістані, Іраці й Лівані, які тільки «замаскували» конфліктні ситуації, що
періодично виявляються в жорстоких і кривавих терористичних проявах. Теза
про «схиблених одинаків» була спростована в 1982 році спецслужбами Ізраїлю,
котрі оприлюднили секретну документацію щодо функціонування навчальних
баз терористичних структур на півдні Лівану за рахунок підтримки, зокрема
фінансової, одержуваної ними від своїх іноземних спонсорів.
Боротьба міжнародного співтовариства з ІДІЛ засвідчила, що тероризм є
потужною силою, яка може ефективно впливати на події в окремих країнах,
здійснювати озброєне протистояння не тільки силовим структурам однієї
держави, а й спільним військовим зусиллям держав. Відсутність у тероризму
власної території пояснює активізацію терористичних структур під будь-якими
лозунгами саме в місцях територіальних конфліктів, що дає їм можливість
брати під контроль значні території, відпрацьовувати новітні технології
терористичної діяльності. За таких обставин на сьогодні очевидним є
малоефективною
тероризму.

діяльність

Зазначене

міжнародної

потребує

співдружності

додаткового

вивчення

щодо
сутності

протидії
явища

тероризму, переосмислення старих положень і вироблення нової доктрини
протидії тероризму в сучасних міжнародних умовах.
Враховуючи вищевикладене, ми поділяємо думку С. Зелінського про
набуття

тероризмом

міжнародного

глобального

характеру,

його

трансформування у наддержавні та світові глобальні структури, що мають
змогу протистояти не лише окремим державам, а навіть світовому
співтовариству [10, с. 160].
Очевидним також є сприяння світової глобалізації у становленні тероризму
як міжнародного злочину. Глобалізація шаленими темпами змінює сучасне
суспільство, створює умови можливості апокаліпсичного сценарію загибелі
9
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людської цивілізації, вирішальну роль в якому може відіграти саме
міжнародний тероризм. За словами В. Антипенка, терористичні акти все
частіше стають «обличчям війни», яка в сучасному світі є продовженням
політики насильницькими засобами [1, с.21]. На думку Н. Зелінської, сучасний
тероризм стає незалежною від будь-яких держав самостійною деструктивною
силою, яка має підданих – боєвиків, сильну політичну владу без власної
території [9, с. 101].
Однією із головних ознак тероризму на сучасному етапі глобалізації світу є
яскраво виражений конфлікт у протиріччях, які становлять підґрунтя нового
формату природи тероризму, що, за словами американського вченого С.
Хангтінгтона, концептуально оформився в теоріях «багата Північ» – «бідний
Південь», «золотий мільярд» – «голодні мільярди» та «зіткнення цивілізацій»
[17]. На думку С. Хангтінгтона, основними джерелами міжнародних конфліктів
є не ідеологія і не економіка, а культура націй і народностей, яка базується на
багатовікових етнорелігійних традиціях і змінюється надзвичайно повільними
темпами.
Міжнародне співтовариство розуміє небезпеку росту останнім часом
проявів тероризму для існування світової цивілізації, зокрема Парламентська
Асамблея Ради Європи у своїй резолюції 1258 (2001) констатує, що «тероризм –
це міжнародна проблема, і потрібно шукати міжнародні шляхи її подолання на
основі глобального політичного підходу» [14]. Науковці В. Антипенко і А.
Антипенко наголошують на необхідності об’єднання міжнародних зусиль щодо
протидії тероризму, на їх думку ефективними можуть бути виключно
комплексні заходи, зокрема політичні рішення і суттєві соціально-економічні
зміни, забезпечені відповідним міжнародно-правовим регулюванням. [3, с. 94].
Останні терористичні акти у світі засвідчили неймовірну небезпечність
міжнародного тероризму. Світ прийшов до розуміння: тероризм створює
загрозу завжди і скрізь. Віднині людина, незалежно від її національності,
кольору шкіри, віровизнання в жодному куточку світу не може почуватися в
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безпеці. Жодна країна (навіть наймогутніша) не в змозі захистити себе від
терактів. Це вказує на те, що існуючі системи колективної безпеки є
неадекватними викликам часу і вимагають радикального переосмислення і
підтверджує, що цю проблему потрібно всім країнам вирішувати спільно.
Формування міжнародного механізму боротьби з тероризмом – процес
украй складний, він повинен враховувати величезну кількість факторів, що
часто суперечать один одному. Зокрема, будь-який терористичний прояв через
відсутність міжнародного визначення тероризму трактується кожною державою
через призму власних національних інтересів, які у різних держав не тільки не
збігаються, але і можуть діаметрально протистояти один одному. Наявність
значної матеріальною підтримки, глобального поширення медіа та розвитку
комунікацій тероризм розвинув здатність формувати міжнародну громадську
думку через залякування. Тобто він став не просто наслідком глобалізаційних
процесів, а й дуже ефективним засобом для досягнення протиправних цілей.
Терористи мають доступ до новітніх технологій різних галузей, зокрема й
військової, у їхньому розпорядженні сучасні тренувальні бази в багатьох
країнах світу. Тероризм найкращим способом зрісся з корупцією, терористи
знаходять

спільну

мову

й

на

професійному

рівні

співпрацюють

з

організованими злочинними угрупованнями, які займаються незаконною
торгівлею зброєю, розповсюдженням наркотиків. Це свідчить про наявність
підтримки терористів, їхніх методів та ідеології певними верствами населення
планети, тому ефективна протидія тероризму можлива винятково за рахунок
залучення до неї якомога більшої кількості громадськості, політичних, етнічних
та релігійних структур.
На основі зазначених положень та аналізу текстів монографій, статей,
публікацій результатів досліджень у галузі тероризму ми дійшли висновку про
наявність у міжнародному праві декількох наукових підходів щодо розбудови
стратегічної моделі міжнародної системи боротьби з тероризмом. Їх умовно
можна поділити на три групи:
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- силовий підхід (консервативний) – базується на твердженні про
можливість перемоги над тероризмом виключно силовими методами;
- морально-етичний підхід (демократичний) – базується на твердженні
про можливість попередження тероризму шляхом мирного розв’язання всіх
конфліктів на основі морально-етичного виховання соціуму;
- адаптаційно-емоційний підхід (ліберальний) – базується на твердженні
про необхідність у ході протидії тероризму одночасного використання силових
методів і методів превентивно-освітнього спрямування, зробивши акцент на
навчанні громадян виживати в умовах тероризму, оскільки останній є
невід’ємною частиною міжнародних відносин.
Прихильники моделі силового підходу (знищення терористів) розглядають
тероризм крізь призму кримінально-правової категорії, оперативно-розшукової
діяльності

та

міжнародно-правових

методів

регулювання

боротьби

з

тероризмом. Головним лейтмотивом цієї теорії є визнання тероризму
найнебезпечнішим міжнародним злочином, який необхідно знищити «під
корінь». Найбільш вираженим послідовником такої теорії на міжнародній арені
виступають США, які у своїй оборонній доктрині, посилаючись на право на
самооборону, прописали можливість нанесення військових ударів по базам
терористів та тим, хто їх фінансує чи активно підтримує.
У наукових працях «Боротьба з сучасним тероризмом: міжнародно-правові
підходи» (В. Антипенко), «Міжнародний тероризм і міжнародна законність» (Т.
Бояр-Сазонович),

«Стратегія

антитерору»

(Т.

Денікер),

«Проблеми

відповідальності за міжнародний тероризм» та «Тероризм і злочини з ознаками
тероризування» (В. Ємельянов) вказані автори розглядають питання протидії
тероризму

крізь

призму

кримінально-правової

категорії,

оперативно-

розшукової діяльності та міжнародно-правових методів.
Морально-етичний підхід (демократичний) організації протидії тероризму
(в основі виховання соціуму) об’єднує вчених, які тероризм трактують як
соціально-моральне явище. Вони вважають, що проблему тероризму майже
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неможливо ефективно розв’язати за алгоритмом догматичної схеми «сила
проти сили», оскільки глибинні, початкові причини тероризму містяться,
насамперед,

у

морально-етичній

сфері

людського

життя.

За

їхніми

твердженнями досягнення бажаного будь-якою, зокрема антигуманною, ціною,
однозначно є моральним явищем – підлістю. Виходячи з цього, на їхню думку,
це можна виправити шляхом виховання, переконання й пропагуванням етичноморального способу буття. Відповідно методологія боротьби з тероризмом має
базуватися на загальних принципах світоглядного рівня, основою яких повинно
бути загальнолюдське філософське «ядро» різних культур, що включає в себе
принцип гармонізації буття людини на всіх рівнях, необхідності співіснування
держав, культур, релігій, людей, знаходження загального світосприйняття,
зміни поведінкової мотивації. У наукових роботах прихильників цього підходу
розглядаються етапи становлення тероризму, основу якого становить конфлікт,
акцентується увага на можливості й, головне, на необхідності розв’язання його,
насамперед збройного конфлікту, мирними методами, оскільки заморожені
конфлікти є осередками напруження, місцями дислокації тренувальних таборів
терористів тощо. Багато дослідників (Х. Ортега-і-Гасет, Е. Фром, К. Ясперс та
ін.) вважають, що прояви насильства у вигляді тероризму пов’язані з сучасною
масовою дегуманізованою культурою. На думку прихильників демократичного
підходу організації протидії тероризму, головні зусилля в боротьбі з цим
ганебним явищем (тероризмом) необхідно зосередити на формуванні в
мешканців

планети

категоричного

неприйняття

навіть

можливості

використання будь-яких форм насильства для розв’язання конфліктних
ситуацій з одночасним оперативним реагуванням з боку представників владних,
громадсько-політичних та етнорелігійних структур на всі передумови
виникнення соціальних конфліктів із використанням управлінських засобів
коригування алгоритмів соціального управління з метою недопущення їх, або,
якщо таке неможливе, зменшення гостроти. Важливим елементом зазначеного є
організація й підтримування на високому рівні міжкультурного діалогу, який
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унеможливить

«зіткнення

цивілізацій»,

знизить

конфліктногенність

представників «багатої півночі» та «бідного півдня». Один із варіантів
сказаного – розширення міжнародної гуманітарної діяльності, підвищення
світових та регіональних соціальних стандартів, популяризація з дитинства
загальнолюдських цінностей, налагодження взаєморозуміння й співпраці з
представниками

різних

культур

і

релігій.

Найвірогіднішими

й

найефективнішими суб’єктами зазначеної діяльності мають стати міжнародні
неурядові громадські організації, які здійснюють свою діяльність у межах
гуманітарних програм ООН, ЮНЕСКО, Ради Європи тощо.
Підсумовуючи висловлене, зазначимо, що розв’язання проблем існування
цивілізації – стратегічна основа організації боротьби з тероризмом. Умовою
успішності її є формування світоглядної парадигми розуміння та терплячості,
яка забезпечить передумови уникнення суперечностей між класами та групами
населення різних світоглядних уявлень. Очевидним є факт необхідності з боку
світової спільноти прояву жорсткості під час відповіді терористичним проявам,
однак перспективними є методи, які не пов’язані з прямим використанням
військової сили. Це стане запорукою того, що держави, насамперед світові
лідери, у ході боротьби з тероризмом самі не стануть терористами.
Адаптаційно-емоційний (ліберальний) підхід до організації протидії
тероризму ґрунтується на твердженні, що тероризм вічний – необхідно
розробити правила «співіснування». З огляду на це, протидія тероризму –
асоціальному, конфліктогенному феномену, має будуватися на засадах
багатовекторної співпраці держав, міжнародних організацій та суспільства
загалом. Терористична діяльність не трактується як якась екстравагантна подія,
а її загальнолюдське сприйняття залежить від багатьох, зокрема суспільнополітичних та соціально-економічних чинників. Як приклад, у суспільстві
відсутнє негативне ставлення до організаторів теракту, метою якого було
вбивство Гітлера. У наукових роботах представників ліберального підходу,
серед яких окремо постають монографії та статті Н. Зелінської, У. Лакера, С.
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Маделика та інших, приділяється увага висвітленню причин виникнення
тероризму, питанням етнотериторіальних конфліктів у світі, взаємозв’язку
тероризму і сепаратизму, проблемі нерозповсюдження зброї масового
знищення (ЗМЗ), вивченню явища в аспекті соціального конфлікту мас,
підвищення внутрішньої безпеки держав, наголошується на необхідності
залучення всіх без винятку держав до створення єдиного центру з
попередження та протидії тероризму. Ґрунтуючись на цих

твердженнях,

прихильники ліберального підходу організації протидії тероризму вважають,
що основним завданням світової спільноти поряд із здійсненням заходів з
припинення терористичних проявів є створення умов щодо забезпечення
збереження життя якомога більшої кількості осіб, які потрапили в епіцентр
теракту. Таке можна успішно виконати шляхом організації на всіх рівнях
проведення просвітницьких і практично-навчальних заходів, спрямованих на
підготовку

населення

супроводжуватимуться

до

дій

формуванням

в

екстремальних

за

допомогою

ЗМІ

умовах,

які

необхідного

антитерористичного світогляду. Ідеться про так звані інформаційні мережі, які
можна розглядати як глобальний інструмент впливу на суспільство, особливо
на передову, найбільш прогресивну та соціально активну його частину.
Існування

декількох

наукових

підходів

щодо

організації

протидії

тероризму пояснюється його багатогранністю: по-перше як кримінального
міжнародного злочину, а по-друге – як явища, здатного до пристосування та
мутацій в залежності від умов та ситуацій. Це спричиняє необхідність постійно
змінювати

міжнародним

співтовариством

тактику

боротьби,

оскільки

ефективність застосування будь-якого методу не тривала.
Розв’язання окресленої проблеми можливе шляхом створення світовою
спільнотою комплексної програми протидії тероризму, яка базуватиметься на
відмові в задоволенні вимог терористів, забезпечить посилення взаємодії
міждержавних органів, зокрема спеціальних служб незалежних держав,
узаконить механізм надання «великими» країнами різноманітної допомоги
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«малим» країнам у боротьбі з тероризмом, у тому числі здійснення
максимального тиску (політичного, економічного, військового) на держави, які
підтримують тероризм; налагодження ефективної співпраці держав у подоланні
наслідків терористичної діяльності; впровадження на міжнародному рівні
комплексної діяльності по максимальному попередження терористичної
діяльності.
Світове співтовариство з розумінням ставиться до проблеми міжнародного
тероризму, прикладає багато зусиль, спрямованих на подолання цього
ганебного явища, яке загрожує існуванню цивілізації в цілому. Основна робота
в даному аспекті проводиться в рамках Організації Об’єднаних Націй (ООН).
Водночас, на нашу думку, відсутність єдиного визначення тероризму, різний
військовий та економічний розвиток держав, які є членами ООН, наявність
норми в сучасному міжнародному праві про припинення міжнародних злочинів
діями з боку Ради Безпеки ООН, включаючи операції із застосуванням сили, є
підґрунтям протиріч у позиціях між «великими» і «малими» світовими
державами щодо протидії тероризму. Це простежується в небажанні світових
лідерів зв'язувати себе заздалегідь якимись міцними зобов'язаннями, а з боку
інших – боязнь довільного застосування проти них санкцій та військової сили. З
огляду на сказане, міжнародне співтовариство поки що обґрунтувало й
прописало у міжнародних правових документах основні постулати (принципи)
майбутнього ефективного всеохоплюючого міжнародного антитерористичного
акту:
- осуду тероризму, незалежно від цілей терористів (закріплено практично в
усіх міжнародних конвенціях по боротьбі з тероризмом);
- відмова від будь-яких форм (фінансова, військово-технічна, інформаційна
та ін.) сприяння терористам (у Конвенції про боротьбу з фінансуванням
тероризму наголошується, що всі держави повинні «перешкоджати і
протидіяти за допомогою відповідних внутрішніх заходів фінансуванню
терористів і терористичних організацій» [11]);
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- налагодження тісного співробітництва між державами у боротьбі з
фінансовими й технологічними можливостями сучасного тероризму (у
Конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом акцентовано на необхідності
зміцнення міжнародного співробітництва між державами в розробленні та
прийнятті

ефективних,

практичних

заходів

для

попередження

актів

тероризму [12]);
- викорінення практики подвійних стандартів у ставленні до терористичної
діяльності (у Резолюції 49/60 Генеральної Асамблеї від 9 грудня 1994 року
підкреслено на необхідності єдиного підходу до боротьби з тероризмом
«включаючи приведення вимог внутрішнього законодавства у відповідність з
міжнародними конвенціями [8]);
- захист світових культур і релігій від екстремістського впливу тероризму
(у Декларації про заходи з ліквідації міжнародного тероризму зазначається, що
дії терористів не можуть бути виправданими ні при яких обставинах, «якими
би не були їх міркування політичного, філософського, ідеологічного, расового,
етнічного, релігійного чи іншого характеру, які можуть наводитися в їх
виправдання» [8]);
- дотримання норм міжнародного права (у Декларації з питання про
боротьбу з тероризмом, 2003 р., стверджується, що тероризм можна
перемогти

виключно

за

умови

організації

міжнародної

діяльності

у

відповідності «до Статуту Організації Об'єднаних Націй і міжнародним
правом [15]);
- недопустимість порушення прав людини в ході протидії тероризму (у
Декларації, яка доповнює Декларацію про заходи з ліквідації міжнародного
тероризму, 1994 р., підкреслено, що «припинення та ліквідації тероризму»
повинна здійснюватися у відповідності до «положень міжнародного права,
включаючи міжнародні стандарти в області прав людини» [13].
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Вказані принципи міжнародного співробітництва в рамках протидії
тероризму знайшли своє відображення в ряді універсальних міжнародних
документів, прийнятих в рамках ООН. Серед них вирізняють:
- Конвенція про злочини та деякі інші акти, які здійснюються на борту
повітряних суден, 1963р.;
- Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден,
1970 р.;
- Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти
безпеки цивільної авіації, 1971 р.;
- Конвенція про запобігання і покарання злочинів проти осіб, які
користуються міжнародним захистом, зокрема дипломатичних агентів, 1973 р.
- Міжнародна конвенція про боротьбу з захопленням заручників, 1979 р.;
- Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок,
1980 р.;
- Поправки до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу, 2005 р.;
- Протокол про боротьбу з незаконними актами насильства в аеропортах,
які обслуговують міжнародну цивільну авіацію, 1988 р.;
- Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти
безпеки морського судноплавства, 1988 р.;
-

Протокол

до

Конвенції

про

боротьбу

з

незаконними

актами,

спрямованими проти безпеки морського судноплавства, 2005 р.;
- Протокол про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти
безпеки стаціонарних платформ, розташованих на континентальному шельфі,
1998 р.;
- Протокол до Протоколу про боротьбу з незаконними актами,
спрямованими проти безпеки стаціонарних платформ, розташованих на
континентальному шельфі, 2005 р.;
- Конвенція про маркування пластичних вибухових речовин з метою
їхнього виявлення, 1991 р.;
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- Міжнародна Конвенція про боротьбу з бомбовим тероризмом, 1997 р.;
- Міжнародна Конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму, 1999 р.;
- Міжнародна Конвенція про боротьбу з актами ядерного тероризму, 2005
р.;
- Конвенція про боротьбу з незаконними актами щодо міжнародної
цивільної авіації, 2010 р.;
- Протокол, що доповнює Конвенцію про боротьбу з незаконним
захопленням повітряних суден, 2010 р.;
- Декларація про заходи щодо ліквідації міжнародного тероризму, 1994 р.;
- Декларація, яка доповнює Декларацію про заходи з ліквідації
міжнародного тероризму 1994 року, 1996 р.;
- Декларація про глобальні зусилля по боротьбі з тероризмом, 2001 р.;
- Декларація щодо питання про боротьбу з тероризмом, 2003 р.;
- Глобальна контртерористична стратегія ООН, 2006 р.
У цілому зазначені документи регулюють міжнародний правовий режим
боротьби з тероризмом. Аналіз їх змісту свідчить про визнання тероризму
лідерами всіх держав одним із найнебезпечніших загроз існуванню цивілізації,
намагання останніх на постійній основі вживати заходи, спрямовані на
вдосконалення механізмів боротьби з цим ганебним явищем в системі
міжнародної взаємодії. З огляду на відсутність єдиного узгодженого
трактування терміну «тероризм» міжнародне співтовариство спрямовує свої
зусилля на:
1) міжнародно-правове регулювання протидії терористичним актам,
пов’язаним із незаконним захопленням повітряних суден;
2) міжнародно-правове регулювання протидії терористичним актам,
пов’язаним із незаконним захопленням водного транспорту;
3) міжнародно-правове регулювання протидії терористичним актам,
пов’язаним із незаконним утриманням фізичних осіб (посадових або службових
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осіб правомочних державних органів, суб’єктів господарювання, громадських
організацій);
4) міжнародно-правове регулювання протидії терористичним актам,
пов’язаним із незаконним викраденням осіб, які користуються спеціальним
правом міжнародного захисту (глави держав, керівники силових структур,
дипломатичні агенти, консули, їх родичі);
5) міжнародно-правове регулювання протидії терористичним актам,
пов’язаним із незаконним захопленням адміністративних будівель;
6) міжнародно-правове регулювання протидії терористичним актам,
пов’язаним із незаконним захопленням сухопутного транспорту;
7) міжнародно-правове регулювання протидії терористичним актам,
пов’язаним із незаконним використанням (застосуванням) автоматичної
вогнепальної зброї, вибухових пристроїв, хімічної зброї (масового ураження) чи
засобів на реактивній тязі.
Безумовно реальні позитивні досягнення у боротьбі з тероризмом світове
співтовариство може здобути на основі вищезазначених принципів виключно
під егідою ООН – організації, яка виступає єдиним інструментом для підтримки
міжнародного миру та безпеки, здатна мобілізувати світове співтовариство
перед незнаними раніше загрозами. Обов’язковою умовою створення та
становлення світової системи протидії міжнародному тероризму є необхідність
комплексного підходу: від політичної та військової до гуманітарної сфер.
У сьогоденні міжнародне співтовариство будує свою діяльність із боротьби
з

тероризмом

на

основі

прийнятої

ООН

у

2006

році

Глобальної

контртерористичної стратегії [4], вона передбачає необхідність:
- усунення умов, які сприяють виникненню й розповсюдженню тероризму;
- зміцнення потенціалу держав з попередження тероризму й боротьби з
ним і підвищення ролі ООН у цій сфері;
- блокування доступу терористів до засобів здійснення актів терору,
об’єктів нападу;
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- забезпечення основних свобод, поваги, рівноправності всіх без винятку
рас, статі, суверенної рівності всіх держав, їх територіальної цілісності й
політичної незалежності, верховенства права як фундаментальної основи для
боротьби з тероризмом;
- розв’язання

конфліктів мирними

засобами

й

у відповідності

з

принципами справедливості та міжнародного права на самовизначення народів;
- невтручання у внутрішні справи держав, поваги прав людини, мови та
релігії;
- добровільне виконання обов’язків, прийнятих відповідно до Статуту
ООН;
- зміцнення співробітництва у справі попередження й боротьби з
тероризмом.
Слід відмітити, що дієвим несиловим методом боротьби з проявами
міжнародного тероризму є введення режиму санкцій ООН стосовно країн,
фізичних та юридичних осіб, які підтримують тероризм.
Водночас реальні факти свідчать, що боротьба з тероризмом здійснюється
здебільшого

шляхом

припинення

актів

тероризму

і

притягнення

до

відповідальності їх виконавців. Головні винуватці й реальні причини тероризму
залишаються поза увагою. За словами В. Антипенка, зусилля міжнародного
права направляється на безпосередні, вторинні за своїм змістом причини й
умови цих діянь, залишаючи поза цілеспрямованим юридичним впливом
потужний міжнародний злочинний механізм виникнення й дії тероризму в
усьому розмаїтті його геополітичних, геоекономічних, міжнародно-соціальних і
міжцивілізаційних складників [2, с.175-176].
Загрозливих розмахів у світі в середовищах представників різноманітних
верств населення, зокрема і в Україні, набуває ціннісна дезорієнтація сучасного
суспільства,

методи

тероризму

вже

сприймаються

не

чимось

екстраординарним, а буденною практикою розв’язання будь-яких спорів та
конфліктних ситуацій. Даного твердження дотримується і В. Антипенко, який
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стверджує, що «воєнні дії як силовий інструмент вирішення політичних питань
включають комплекс злочинних дій, які нерідко мають терористичний
контекст, а тероризм як спосіб неправомірного насильницького вирішення
конфліктів здатен набувати форм воєнних дій [1, с. 340-341].
На нашу думку, культ насильства є однією із головних причин
неефективності

протидії

насильства

свідомості

зі

тероризму,

оскільки

представників

без

викорінення

міжнародного

культу

співтовариства

неможливо змінити світове уявлення про цінність людського життя, яке з
беззастережною жорстокістю знищує тероризм у ході досягнення своїх
антиконституційних
«переформатування»

цілей.
людської

Як

свідчить

свідомості

досвід,

необхідно

міжнародному рівні, врахувавши той факт, що через

роботу

щодо

організовувати

на

нещирість, церковну

корупцію та в багатьох випадках підтримку несправедливої влади офіційні
церкви (і мусульманські, і християнські) поки що програють тероризму
«психологічну війну», постійно втрачаючи довіру людей.
Підсумовуючи вищевикладене, ми пропонуємо, передусім, парадигмально
підійти до вирішення питання протидії тероризму. Врахувавши тезу, що
необхідною умовою тероризму є наявність конфлікту, основні зусилля
необхідно спрямувати на всеохоплююче налагодження діалогу цивілізацій –
взаємне сприйняття і обмін цінностями і інформацією, яке сьогодні носить
нееквівалентний характер. Тобто, реальна протидія тероризму можлива
виключно в межах перебудови світової економіки, прийняття правил
співіснування світових держав на базі нової парадигми – взаємоповаги та
взаємодопомоги, – фундаментом якої беззаперечно мають бути духовні,
моральні, естетичні та інші цінності, їх зв'язок між собою, із соціальними,
культурними чинниками та особистістю людини.
Міжнародна спільнота, насамперед ООН, ураховує у своїй діяльності
зазначені обставини. Рада безпеки ООН шляхом прийняття різноманітних
Конвенцій та Декларацій щодо протидії тероризму намагається залучити до
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вказаної діяльності якомога більшу кількість суб’єктів, рекомендує державам
на законодавчому рівні забезпечити сприятливі умови для участі всіх
суспільних груп у політичному процесі задля зменшення політичного
протистояння та недопущення росту теророгенності суспільства. Зокрема, у
затвердженій Генеральною Асамблеєю ООН Глобальній контр терористичній
стратегії пропонується державам-членам ООН вжити всіх вичерпних заходів,
спрямованих на усунення передумов поширення тероризму, серед яких є
порушення принципу верховенства права та прав людини, дискримінація за
етнічною, національною чи релігійними ознаками, політичне виключення та
соціально-економічна маргіналізація, брак досконалого врядування [5].
Негативним, на нашу думку, є те, що, незважаючи на задекларований осуд
ідеології тероризму, на міжнародному рівні не організована інформаційна
кампанія проти неї.
Важливим елементом майбутньої антитерористичної концепції, як ми вже
зазначали, має бути аксіологічний підхід – своєрідний орієнтир і дороговказ для
формування у світі системи стримувань та противаг, а в більш загальному
ідеологічному плані – балансу інтересів особи, суспільства й держави. Цей
баланс має обов’язково базуватися

на загальнолюдських цінностях.

Антитерористична ідеологія має становити основу співпраці всіх суб’єктів
міжнародного права, правову базу міжнародних та міждержавних актів.
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ЗАХИСТ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЯК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ
У статті доводиться, що Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
захищає права юридичних осіб як платників податків, шляхом аналізу рішень Європейського суду з
прав людини за заявами юридичних осіб про порушення їхніх прав як платників податків. Визначено
типові порушення прав юридичних осіб у сфері оподаткування, які ставали предметом розгляду
Європейського суду з прав людини. Систематизовано права юридичних осіб як платників податків,
вироблені практикою Європейського суду з прав людини, а отже гарантовані Конвенцією про захист
прав людини і основоположних свобод.
Ключові слова: права юридичних осіб, податки, Європейський суд з прав людини, Конвенція про
захист прав людини і основоположних свобод.
В статье доказывается, что Конвенция о защите прав человека и основных свобод защищает
права юридических лиц как плательщиков налогов, путем анализа решений Европейского суда по
правам человека по заявлениям юридических лиц о нарушении их прав как налогоплательщиков.
Определены типичные нарушения прав юридических лиц в сфере налогообложения, которые
становились предметом рассмотрения Европейского суда по правам человека. Систематизированы
права юридических лиц как плательщиков налогов, выработанные практикой Европейского суда по
правам человека, а следовательно гарантированы Конвенцией о защите прав человека и основных
свобод.
Ключевые слова: права юридических лиц, налоги, Европейский суд по правам человека,
Конвенция о защите прав человека и основных свобод.

This article proves that the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms protects the rights of legal entities as taxpayers. It is done through the analysis of the European
Court of Human Rights practice on the applications of legal entities on abusing their rights as taxpayers.
Typical studied by the European Court of Human Rights violations of the rights of legal entities in the field
of taxation are determined. The research systematizes developed by the European Court of Human Rights
legal entities rights as taxpayers, which are thus guaranteed by the Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms.
Keywords: legal entities rights, taxes, European Court of Human Rights, Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

Постановка проблеми. Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ),
якщо виходити тільки з його назви, не повинен бути пов’язаний ні з
юридичними особами, ні зі сплатою податків: юридичні особи не є людьми, а
сплата податків є обов’язком, а не правом. І дійсно, якщо аналізувати лише
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текст Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. (далі
– ЄКПЛ), неможливо знайти ані згадку про юридичних осіб, ані перелік
гарантованих нею прав платників податків. Разом із тим, закріплений у ній
перелік прав людини та форм їх реалізації є відкритим, оскільки в
протилежному випадку «призвів би до порушення одного з визначальних
принципів, а саме – принципу невичерпності прав людини та основних свобод,
виведення за межі конвенційного правового захисту цілої низки прав, форма
реалізації, а отже, і форма порушення яких прямо не передбачена у тексті
Конвенції» [9, с.213]. Так само широко Суд підійшов і до тлумачення поняття
«неурядова організація», згаданого у статті 34 ЄКПЛ. Юридичними особами,
які є правомочними подати індивідуальну заяву про порушення своїх прав до
ЄСПЛ, є: 1) будь-яка юридична особа, незалежно від наявності у неї
правоздатності (рішення у справі Scozzari and Giunta v. Italy 2000 р. [25]); 2)
будь-яка група приватних осіб – неформальна асоціація, що об’єднує,
здебільшого тимчасово, певну кількість осіб (рішення у справі «Про мови в
Бельгії» 1968 р. [24]); 3) будь-яка неурядова організація у широкому розумінні
цього

слова,

за

винятком

тих

організацій,

що

здійснюють

урядові

повноваження, може здійснювати право на подання заяви; це поширюється на
юридичні особи публічно-правових організацій, що не здійснюють урядові
повноваження (рішення у справі The Holy Monasteries v. Greece 1994 р. [26]).
Усе це робить неочевидним відповідь на питання щодо переліку гарантованих
прав платників податків юридичним особам, який розроблено практикою
ЄСПЛ. А якщо врахувати, що в даних спорах однією стороною виступає
державний орган, то наявність недержавного органу, в який можна оскаржити
певні рішення або дії, вкрай важливо [4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження практики ЄСПЛ,
яка розширює зміст конвенційних прав, була і буде актуальною темою,
оскільки цією практикою створюються нові зобов’язання держав, про які вони,
цілком можливо, і не погоджувалися при ратифікації ЄКПЛ. Тому наукове
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обґрунтування позицій ЄСПЛ набуває особливого значення і підтверджує
правомірність такого розширення. Не стала виключенням і тема захисту прав
платників податків. В українській юридичній науці до цієї теми зверталися З.
Бортновська, В. Верніченко, Н. Горобець, М. Куц, П. Селезень П. В зарубіжній
юридичній науці цьому питанню присвячені дослідження Ю. Артем’євої, Ф.
Бейкера, Н. Воробйової, Р. Ергеца, С. Калінін, Н. Шевелєва. Однак ці
дослідження не розглядали безпосередньо питання захисту саме юридичних
осіб як платників податків, зосереджуючись, в основному, на можливості
захисту ЄСПЛ таких прав.
Метою статті є аналіз рішень ЄСПЛ у справах за заявами юридичних
осіб щодо захисту їхніх прав як платників податків. Такий аналіз, крім того, що
повинен дозволити визначити перелік гарантованих ЄКПЛ прав у цій сфері, має
на меті сприяння захисту прав саме юридичних осіб, оскільки порушення щодо
юридичних осіб є подібними в усіх державах. Зрозуміло, що юридичні особи як
платники податків мають ті ж самі права, що і фізичні особи, але даний аналіз
повинен краще систематизувати також і конкретні порушення, що призведе до
кращого реагування на порушення не лише в ЄСПЛ, а і на національному рівні.
Виклад основного матеріалу. Згідно зі сталою практикою ЄСПЛ
положення ст. 1 Першого Протоколу містить «три окремі правила», які
встановлені, відповідно, в першому реченні першої частини статті, другому
реченні першої частини та в другій частині статті. Як вказав ЄСПЛ, ст. 1
встановлює три окремі правила. Перше правило, яке має загальний характер,
проголошує принцип мирного володіння майном – воно встановлене в першому
реченні першої частини. Друге правило стосується позбавлення майна і
визначає певні умови для цього – воно розміщене в другому реченні тієї ж
частини. Третє правило визнає, що держави мають право, зокрема,
контролювати використання майна відповідно до загального інтересу шляхом
застосування таких законів, які вони вважають необхідними для таких цілей –
воно міститься в другій частині [8, c. 36].
27

«ПРАВОВІ СИСТЕМИ».НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ. - №№1/2. – 2017

Проте ці принципи не є відокремленими один від одного. Друге та третє
правило стосуються конкретних випадків втручання у право на мирне
володіння майном» і повинні тлумачитися в світлі загального принципу
першого речення ст. 1 Першого Протоколу. Таким чином, друге та третє
правило стосуються трьох найважливіших суверенних повноважень держави, а
саме: права вилучати власність в громадських інтересах; права регулювати
використання власності; права встановлювати систему оподаткування [6, c.
308].
Як зазначає П.О. Селезень: «У процесі вирішення спорів, пов’язаних зі
сферою оподаткування у тій чи іншій мірі, ЄСПЛ було сформульовано ряд
ключових позицій, які мають важливе значення для розуміння змісту
конкретних положень ЄКПЛ та їх впливу на податкову політику державучасниць» [11, c. 492]. Такими позиціями є: 1) Справляння податків лише тоді
порушуватиме право особи на мирне володіння своїм майном, якщо воно
лягатиме значним тягарем на плечі платника податків або підриватиме його
фінансове становище [12, c. 59]; 2) у прецедентній практиці ЄСПЛ склалося
загальне правило незастосування п.1 ст.6 ЄКЗПЛ для вирішення спорів щодо
обов’язку сплачувати податки, в той же час наявна відсутність однакового
підходу ЄСПЛ до застосування ст.6 у справах про повернення податків,
переплачених з огляду на законодавство, що згодом було скасоване у порядку
зворотної дії або визнане неконституційним [3, c. 213]; 3) в правозастосовній
практиці ЄСПЛ під майном, поряд з загальноприйнятими об’єктами цивільних
прав (речі, гроші, цінні папери тощо), розуміються також рішення арбітражних
судів; економічні інтереси, пов’язані з веденням бізнесу; правомірне очікування
повернення податку з нарахуванням процентів внаслідок порушення строків
повернення; очікування застосування визначених умов до індивідуальної
ситуації, яка вимагає правового вирішення і т.д. [7, c. 58] 4) Опорні норми
правової позиції ЄСПЛ при вирішенні спорів на підставі ст. 1 Протоколу № 1
ЄКЗПЛ, в т.ч. і в сфері оподаткування, включають в себе: по-перше, принцип
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безперешкодного користування власністю, по-друге, принцип визначеності
умов

позбавлення

майна,

по-третє,

держави-учасниці

мають

право

контролювати використання власності відповідно до інтересів суспільства [21];
5) Правомірне втручання у право власності з боку держави повинно
передбачати відповідність наступним умовам: по-перше, таке втручання
повинно переслідувати законну мету в інтересах суспільства, по-друге,
втручання має бути співрозмірним, по-третє, повинен дотримуватись баланс
між вимогами інтересів суспільства та необхідними умовами захисту основних
прав особи [7, c. 60].
Одним з перших рішень ЄСПЛ за заявою юридичної особи у сфері
оподаткування є справа Gasus Dosier-und Fördertechnik GmbH проти
Нідерландів (скарга № 15375/89) [17]. «Гасус Досьер- унд Фордертехнік ГмбХ»
– компанія, створена за німецьким законодавством з юридичною адресою в
Вюрцбурзі, Німеччина. У червні 1980 року компанія продала установку з
виробництва бетону та допоміжне обладнання голландської компанії за умови,
що техніка залишиться власністю німецької компанії до моменту її повної
оплати. 31 липня 1980 року податковий виконавець заарештував все рухоме
майно, що знаходилося на території голландської компанії, для примусового
продажу на підставі трьох виконавчих листів, виданих Агентством зі збору
прямих податків.
Виходячи зі статті 1 Протоколу № 1 компанія-заявник подала скаргу на
конфіскацію установки з виробництва бетону податковими органами і її
подальший продаж за участю компанії.
Суд висловив думку, що втручання, на яке була подана скарга по даній
справі, в дійсності стало результатом застосування податковими органами своїх
повноважень на підставі розділу 16 (3) Закону про стягування податків 1845
(Invorderingswet).
Законодавчі органи повинні користуватися широким правом розсуду,
особливо з питання про те, чи повинні, і якщо так, то в якій мірі, податкові
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органи мати переваги в разі примусового стягнення податкової заборгованості у
порівнянні

зі

звичайними

кредиторами

при

стягненні

комерційної

заборгованості [5, c. 34]. Суд готовий погодитися з оцінкою законодавчих
органів з цих питань, за умови, що така оцінка буде раціонально
обґрунтованою.
Суд постановив шістьма голосами проти трьох, що арешт податковими
органами установки з виробництва бетону, право власності на яку заявляв
продавець, зберігав це право до повної оплати покупки, і її подальший продаж
для відшкодування податкової заборгованості покупцем не порушують статтю
1 Першого протоколу № 1.
Наступною справою є справа National and Provincial Building Society,
Leeds

Permanent

Building

Society

і

Yorkshire

Building

Society

проти

Великобританії (скарги №№ 21319/93, 21449/93 та 21675/93) [20]. У
Великобританії інвестори у будівельні товариства зобов'язані платити
прибутковий податок на виплачені їм відсотки. З практичних міркувань і на
підставі домовленості між будівельними товариствами та Податковим
управлінням Управління стягувало цей податок у джерела в формі єдиного
платежу, що розраховується на базі всієї суми ( «складна ставка податку» або
«CСП»), який розраховувався як частину всієї суми сплачених податків.
Інвестори отримували відсотки після сплати податків, а їх обов'язок по
сплаті цього податку на належні їм відсотки виконували їх будівельні
товариства, які платили ССП Податковому управлінню.
ССП

розраховувався

щодо

відсотків,

виплачених

будівельним

товариством протягом його власного 12-ти місячного звітного періоду, що
завершується в даному фінансовому році. Ця практика припинилася починаючи
з 1986-1987 фінансового року. З цієї дати була введена нова система, відповідно
до якої податок розраховується поквартально на відсотки, фактично сплачені
протягом фінансового року. В результаті цього утворився «зазор» в кілька
місяців, щодо якого не застосовувалася ні стара, ні нова системи.
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Суд врахував, що Парламент довго обговорював ці заходи, перш ніж вони
були прийняті, це відбувалося на тлі постійного лобіювання будівельними
товариствами, які домагалися скасування податків на період між припиненням
дії старої і переходом до нової системи. Парламент відстоював сплату податків
на відсотки; кошти, сплачені Податковому управлінню на підставі цих правил,
які

не

були

результатом

подвійного

оподаткування

або

незаконної

експропріації активів заявників. Суд вважає, що розділ 53 Закону про
державний бюджет 1991 року мав виправити технічні недоліки Положень 1986
року. Ці заходи були цілком розумними, якщо взяти до уваги суспільні
інтереси, які полягають в тому, що приватні особи не повинні отримати будьякі переваги в результаті переходу до нової системи сплати податків і не
повинні позбавляти державну казну надходжень просто через ненавмисних
недоліків у відповідному податковому законодавстві.
Суд постановив, що не було допущено порушення статті 1 Першого
протоколу № 1 (одноголосно), або цього положення у взаємозв'язку зі статтею
14 Конвенції (вісьмома голосами проти одного), або пункту 1 статті 6
(одноголосно), або цієї статті у взаємозв'язку зі статтею 14 (вісьмома голосами
проти одного).
Звертаючись зі скаргами в ЄСПЛ, The National & Provincial Building
Society, The Leeds Permanent Building Society і The Yorkshire Building Society
вказували на те, що надання зворотної сили оподаткуванню, усунувши технічну
помилку законодавця, суперечить п. 1 Протоколу N 1 до Конвенції. Всебічно
вивчивши фактичні обставини справи, ЄСПЛ сформулював таку правову
позицію, що має виняткове значення для регулювання дії податкової норми в
часі: 1) фактичні обставини справи свідчать про те, що заходи уряду
Великобританії щодо усунення технічної помилки були зроблені зі зворотною
силою (мали ефект ретроактивності). Вжиті заходи поклали на будівельні
кооперативи нові обов'язки щодо обчислення та сплати податку, які раніше їм
не ставилися; 2) довільне надання зворотної сили (ретроактивного ефекту)
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податковим нормам, що покладають на платників податків нові обов'язки, може
привести до нелегітимного вилученню (експропріації) майна платника
податків. З цієї причини до подібних обставин можна застосувати положення п.
1 Протоколу N 1 до Конвенції про захист власності; 3) ЄСПЛ повинен особливо
акуратно

ставитися

до

небезпеки,

невід'ємної

при

ретроспективному

застосуванні закону, що має вплив на результати судового розгляду справи,
стороною якого є держава. Дотримання принципу верховенства права і поняття
справедливого

судового

розгляду

вимагають,

щоб

будь-яка

причина,

спрямована виправдати таку дію, була розглянута з найбільшою мірою
обережності; 4) фактичні обставини справи свідчили про відсутність у
будівельних

кооперативів

фінансових

втрат

від

зміни

податкового

регулювання: при знову введеному регулюванні сума податку, обчисленого
виходячи із загального доходу інвесторів, віднімалася з виплачуваних їм
доходів. Таким чином, податковий тягар фактично перекладався з будівельних
кооперативів на інвесторів, які несли його і при старому регулюванні. Не
усунення

технічної

помилки

законодавця

дозволило

б

будівельним

кооперативам отримати істотну додаткову необґрунтовану вигоду у вигляді
несплаченого податку. Однак у будівельних кооперативів не могло бути
законних очікувань того, що парламент залишить закон в незмінному стані і не
усуне помилку, дозволяючи їм залишатися «під золотим дощем»; 5) в даному
випадку вжиті заходи щодо усунення технічної помилки не були довільними,
оскільки мали на меті провести в життя початкові наміри законодавця і мали
вагому причину - відновлення необґрунтовано порушеного балансу приватних і
публічних інтересів. Фундаментальні права і свободи заявників при цьому
порушені не були. Таким чином, ЄСПЛ виходив з того, що в деяких
(особливих) випадках положення Конвенції не виключають законодавчого
збільшення податкових зобов'язань платника податків не тільки стосовно до
поточного, але і до вже завершився податкових періодів. Наведена вище
правова позиція ЄСПЛ використовувалася їм і в подальшому [13, c. 20]. Також
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підтверджується висновок, що правова держава не має права надавати
зворотної сили судовій практиці (судового тлумачення податкових норм), що
ускладнює правове становище платників податків [2, c. 149].
У справі Ferrazzini проти Італії (скарга № 44759/98) [18], заявник і ще
одна фізична особа передали землю, майно і певну суму грошей в компанію з
обмеженою відповідальністю, яку заявник організував незадовго до цього, в
якій він прямо і побічно володів практично всім акціонерним капіталом і
представником якої він був. Компанія, основною метою діяльності якої була
організація перебування туристів на фермі (agroturismo), звернулася до
податкових органів з проханням про зменшення застосовної ставки деяких
податків, які повинні були бути сплачені у зв'язку із зазначеною вище
передачею власності. Таке зменшення уявлялося законним відповідно до
діючих правил, і компанія сплатила суму, яка підлягала сплаті за її
розрахунками. У цій справі Суд розглядав три різних судових розгляди.
Перший стосувався, зокрема, сплати податку на збільшення вартості капіталу,
два інших стосувалися застосовної ставки держмита, податків на реєстрацію
іпотеки та передачу капіталу, а також застосування зменшеної ставки податку.
Суд висловив думку, що податкові питання є складовою ядра виняткових прав
органів державної влади, при цьому зберігається в основному публічноправовий характер відносин між платником податків і суспільством. Суд також
зазначив, що стаття 1 Першого протоколу № 1, яка передбачає захист майнових
прав, надає державі право приймати такі закони, які видаються йому
необхідними для забезпечення сплати податків. І нарешті, Суд висловив думку,
що податкові спори не належать до сфери цивільних прав та обов'язків, не
дивлячись на те, що їх дозвіл завжди має фінансові наслідки для платників
податків. Відповідно пункт 1 статті 6 Конвенції не застосовується до даної
справи.
У наступній справі, заявник - акціонерне товариство «Данжвіль»,
страхова брокерська фірма - сплатив ПДВ у сумі 292 816 французьких франків
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на свою діяльність за 1978 рік [19]. Згідно з Шостою Директивою Ради
Європейських Співтовариств, введеної в дію з 1 січня 1978 року, від
оподаткування ПДВ звільнялися «операції зі страхування і перестрахування, в
тому числі супутні послуги, що надаються страховими брокерами та
страховими агентами». Позов компанії-заявника про повернення ПДВ,
сплаченого за 1978 рік, був відхилений рішенням адміністративного трибуналу,
а потім рішенням Державної ради - зокрема, на тій підставі, що Директива не
підлягає прямому застосуванню всупереч положенням законодавства країни.
Адміністративною директивою від 2 січня 1986 були скасовані суми
податкових платежів, додатково нараховані як належні до сплати страховими
брокерами, які не сплатили ПДВ за вказаний період. Компанія-заявник
направила повторний позов про виплату відшкодування, який був знову
відхилений Державною радою. При цьому в той же день - всупереч рішенню,
яке він прийняв у цій справі, - Державний рада задовольнила апеляцію фірми,
яка займалася тим же видом комерційної діяльності та спочатку подала
аналогічний позов, і задовольнив її позов про відшкодування помилково
сплаченого податку.
Суд встановив, що компанія-заявник мала всі підстави для подачі двох
позовів з вимогою до держави про повернення помилково сплаченого ПДВ. Суд
також вказав, що втручання в право заявника на безперешкодне розпорядження
своїм майном не було потрібно відповідно до загальних інтересів і було
непропорційним. Суд одноголосно постановив, що допущено порушення статті
1 Протоколу № 1 до і немає необхідності в окремому розгляді даної скарги з
приводу статті 14 Конвенції у взаємозв'язку зі статтею 1 Протоколу № 1.
У справі Buffalo Srl, що знаходиться в процесі ліквідації, проти Італії
(скарга № 38746/97), заявник, компанія з обмеженою відповідальністю
«Буффало СРЛ», до 2001 р. мала юридичну адресу в Італії [14]. Вона значилася
в списку компаній, що знаходяться в процесі добровільної ліквідації. У період
між 1985 та 1992 роками компанія-заявник виплатила державі податки на суму,
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що перевищувала суму, що підлягала виплаті. В результаті цього вона мала
право на відшкодування переплаченої суми податку, яку податкові органи
почали виплачувати в 1997 р. При цьому сума, що підлягала поверненню в цей
період, була виплачена не в повному обсязі. В цей же час компанія була
змушена звернутися за фінансуванням до банків і приватних осіб. Внаслідок
цього вона понесла витрати і повинна була виплачувати відсотки за ставкою
вище, ніж відсотки, що виплачуються державою на суму повернення податків.
Суд встановив, що компанія-заявник стала жертвою надмірних затримок з
поверненням податкових виплат і що було допущено порушення статті 1
Першого протоколу № 1. У постанові про справедливу сатисфакцію Суд
одноголосно постановив виплатити компанії-заявнику компенсацію за шкоду в
розмірі 75 000 євро, а також відшкодувати судові витрати і витрати в сумі 1 000
євро.
У справі Eko-Elda Avee проти Греції (скарга № 10162/02) заявником
виступала нафтоторгівельна компанія з обмеженою відповідальністю «ЕкоЕлда» [16]. У червні 1988 р. компанія звернулася до податкових органів з
вимогою про повернення переплаченого прибуткового податку в розмірі 123
387 306 драхм. Після відмови податкових органів задовольнити її вимогу
компанія-заявник порушила в Адміністративному суді м. Афіни справу про
повернення вказаної суми разом з відсотками. У листопаді 1993 р., поки справа
перебувала в процесі розгляду, держава виплатила компанії-заявнику всю суму
переплаченого податку. Компанія відповідно зменшила свої вимоги до суми
відсотків, які були належні в зв'язку з затримкою повернення податку.
Компанія-заявник оскаржила відмову податкових органів виплатити їй відсотки
в порядку компенсації за затримку повернення переплаченого нею податку. Суд
встановив, що сплачена сума податку була повернута приблизно через п'ять
років і майже п'ять місяців після того, як компанія-заявник подала вимогу про
повернення цієї суми. Відмова влади виплатити відсотки за затримку
повернення суми протягом такого тривалого періоду часу порушило
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справедливу рівновагу, яка повинна існувати між публічними і приватними
інтересами. Суд встановив, що було допущено порушення статті 1 Протоколу
№ 1 до, і постановив виплатити компанії-заявнику компенсацію за грошовий
збиток в розмірі 120 000 євро, а також відшкодувати судові витрати і витрати в
сумі 4 000 євро.
Заявниками у справі André та інші проти Франції (скарга № 18603/03)
були юрист і юридична фірма [15]. У справі йшлося про огляд офісу заявників у
2001 році податковими інспекторами з метою збору доказів проти компанії, яка
була клієнтом заявників і яку підозрювали в ухилянні від сплати податків.
Заявники стверджували, що огляд і виїмка були незаконними, і подали
апеляцію з правових підстав, яка була відхилена Касаційним судом. Суд
зазначив, що в контексті податкової перевірки діяльності компанії, яка була
клієнтом заявника, податкова інспекція провела обшук і виїмку у заявників з
єдиної причини, що їй було важко провести необхідні перевірки і виявити
документи, які доводили б підозра в ухиленні від сплати податків компанієюклієнтом заявників, хоча заявників ні в який момент часу не звинувачували і не
підозрювали в скоєнні правопорушення або участі в обмані, вчиненому їх
клієнтом Суд одноголосно постановив, що мало місце порушення пункту 1
статті 6 (право на доступ до суду) у зв'язку з відсутністю ефективного судового
контролю. З огляду на, що огляд і виїмка були невідповідними по відношенню
до переслідуваної мети, Суд одноголосно постановив, що мало місце
порушення статті 8.
У наступній справі заявником було Об'єднання «Свідки Єгови»,
французьке об'єднання з юридичною адресою в Булонь-Бійянкур (Франція)
[22]. Основна мета Об'єднання - «надання допомоги в підтримці і сповідуванні
віри Свідків Єгови». За твердженням Свідків Єгови, їх рух налічує більше 17
мільйонів чоловік по всьому світу, з них понад 250 тисяч у Франції. Вони також
вважають, що їхнє віросповідання є християнською релігією і їх віровчення
повністю засноване на Біблії. Рух фінансується за рахунок «пожертвувань». У
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цій справі розглядалося питання про нарахування на заявника додаткових
податків на суму в десятки мільйонів євро. За твердженням заявника,
нарахування, про які йде мова, позбавлені юридичної сили, а якщо оцінити їх
наслідки - порушують право на свободу релігії. Податки на пожертвування в
асоціацію були нараховані на підставі статті 757 Загального Податкового
кодексу, відповідно до якої скоєні усно пожертвування, дані про яких
представлені податковим органам, підпадають під дію податку на дарування.
Застосування даної статті щодо асоціації-заявника було важко передбачити. У
статті не наводиться жодних деталей щодо «одержувача пожертвування», на
якого звернена дана стаття, що не дозволяє зрозуміти, чи застосовна вона до
юридичних осіб і, отже, до асоціації-заявникові. Далі, що стосується
«представлення даних» про пожертвування, передбаченого статтею 757
Загального Податкового кодексу, Європейський суд звертає увагу на те, що
судовим рішенням у даній справі вперше було встановлено, що пред'явлення
бухгалтерської документації податковим органам при здійсненні податкової
перевірки прирівнюється до «надання даних». Асоціація не могла передбачити
такого тлумачення статті, в якій не вказані жодні деталі обставин
«представлення даних», тим більше що до цього часу вимога заявляти про
пожертвування не поширювалося на усні пожертвування. З огляду на те, що
оподаткування скоєних усно пожертвувань асоціації-заявникові залежить від
проведення податкової перевірки, застосування податкового законодавства
було неможливо передбачити. Відповідно до цього, Суд одноголосно
постановив, що мало місце порушення статті 9 (право на свободу релігії). У
своїй постанові щодо справедливої сатисфакції Суд зажадав від Франції
повернути асоціації-заявникові кошти в розмірі 4 590 295 євро - суму
переплачених податків, і 55 000 євро на покриття судових витрат і витрат. Суд
також висловив думку, що в разі, якщо податкові органи будуть утримуватися
від збирання податків на пожертвування і штрафних відсотків, це з'явиться
достатнім засобом захисту, щоб покласти край порушенню статті 9, виявленому
37

«ПРАВОВІ СИСТЕМИ».НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ. - №№1/2. – 2017

Судом. В даному випадку Суд вперше застосував статтю 46 у справі про
оподаткування.
Інша

справа

стосується

публічної

компанії

з

обмеженою

відповідальністю, розмір належних до сплати податків якій було переглянуто –
в тому числі нараховані додаткові податки на надходження від продажу
дорогоцінних металів, ювелірних прикрас, предметів мистецтва, предметів
колекціонування та антикваріату [23]. Компанія подала в суд скаргу на те, що
адміністративні суди не мають права змінювати ставку штрафу за несплату
податків. Суд зазначив, що компанія-заявник мала всі можливості для того, щоб
викласти в адміністративних судах всі фактичні і правові аргументи для
обґрунтування своєї позиції, які вона вважала значущими. Зокрема, вона
підняла питання про нібито непослідовності податкових положень в Законі про
муніципалітети, а також детально могла обговорити оподатковувану базу,
використовувану для розрахунку податків, яка до того ж була зменшена
адміністративним судом. З урахуванням того факту, що штраф був
встановлений в процентному відношенні до суми невиплаченого податку,
конкретного характеру податкового спору і ставки податку, Суд дійшов
висновку, що порушення пункту 1 статті 6 допущено не було.
У рішенні Інтерсплав проти України ЄСПЛ зазначив: «Фактично постійні
затримки відшкодування і компенсації у поєднанні із відсутністю ефективних
засобів запобігання або припинення такої адміністративної практики, так само
як і стан невизначеності щодо часу повернення коштів заявника, порушує
«справедливий баланс» між вимогами публічного інтересу та захистом права на
мирне володіння майном» [10]. У своїй попередній практиці ЄСПЛ так
розтлумачив положення ЄКПЛ стосовно дотримання справедливого балансу
публічного і приватного інтересу: «обмеження та свободи, що гарантуються
Конвенцією, мають бути пропорційними легітимній меті, яка переслідується
цими обмеженнями», «між засобами, що обираються, легітимною метою та
встановленням відповідних обмежень має існувати розумне, пропорційне
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співвідношення», «в основі Конвенції лежить пошук справедливого балансу
між загальними інтересами суспільства та вимогами щодо захисту основних
прав індивіда». Рішення у справі Інтерсплав проти України свідчить про те, що
у разі збереження «невідповідності національного законодавства визнаним
Судом стандартам у сфері застосування Конвенції державі доведеться
виплачувати компенсації за всіма подібними справами проти неї» [1, с.42].
Таким чином, ЄСПЛ розроблено суттєвий масив прав юридичних осіб як
платників податків. Деякі з цих прав потрібно виводити не з конкретного
рішення, оскільки ЄСПЛ може і не знайти порушення під час розгляду окремої
справи, а у висловленій позиції ЄСПЛ у мотивувальній частині рішення.
Встановлено, що обтяження, яких зазнають юридичні особи, не повинні бути
індивідуальними і надмірними, а обмеження – законними і не позбавляючими
права домагатися скорочення термінів обмежень або виплати відшкодування.
Доведено, що оскарження з боку юридичної особи повинно бути розглянуто
судом, повноважному виносити рішення з усіх аспектів справи. ЄСПЛ також
підтвердив

зобов’язання

раціонального

обґрунтування

податкового

законодавства. В сфері податкових відносин ЄСПЛ підтвердив існування і
важливість принципу «законних очікувань». Іншим зобов’язанням є відсутність
права надавати зворотної сили судовій практиці (судового тлумачення
податкових норм), що ускладнює правове становище платників податків. В той
же час, очевидно, що права юридичних осіб як платників податків в
подальшому розвиватиметься ЄСПЛ. При цьому, цей розвиток не обов’язко
розширюватиме права. Саме тому ця тема потребуватиме подальших наукових
досліджень в частині постійного оновлення.
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ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ
ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
Стаття присвячена аналізу системи джерел міжнародного права у сфері регулювання
природних ресурсів. Окрема увага приділяється дослідженню еволюції міжнародно-правового
регулювання щодо проблеми визначення природних ресурсів в контексті норм міжнародних
універсальних та регіональних природоохоронних угод.
Ключові слова: природні ресурси, джерела міжнародного права, міжнародно-правове
регулювання, міжнародні природоресурсні відносини, навколишнє середовище тощо.
Спектор О. ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Статья посвящена анализу системы источников международного права в сфере регулирования
природных ресурсов. Особое внимание уделяется исследованию эволюции международно-правового
регулирования по проблеме определения природных ресурсов в контексте норм международных
универсальных и региональных природоохранных соглашений.
Ключевые слова: природные ресурсы, источники международного права, международноправовое регулирование, международные природоресурсные отношения, окружающая среда и тому
подобное.

Spector O.M. Sources of international law in the field of regulation of natural resources
The article is devoted to the analysis of the system international law sources in the field of
natural resources regulation. Special attention is paid to the study of the international legal
regulation evolution concerning the determining natural resources in the context of the norms of
international universal and regional environmental agreements.
Keywords: natural resources, sources of international law, international legal regulation,
international natural resource relations, environment, etc.

Постановка проблеми. Збереження природи та зменшення негативного
впливу на довкілля є порівняно новим, проте беззаперечно важливим явищем,
яке стало об’єктом прискіпливої уваги міжнародного співтовариства у другій
половині XX століття. Окрім власне екологічних питань, охорона довкілля
тісно пов’язана з економічними та соціальними чинниками, що вплинули на
формування міжнародного природоресурсного права (далі – МПрП), його
предмет та принципи. Особливо важливим сьогодні є співробітництво держав
та інших суб’єктів міжнародного права з метою подолання глобальних
екологічних проблем. Вирішення проблем, що мають глобальний характер, має
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особливий вплив на розвиток МПрП на сучасному етапі.
Теоретичну основу дослідження склали праці таких українських та
зарубіжних

вчених,

юристів-екологів

В.І. Андрейцева,

С.М. Кравченко,

Н.Р. Малишевої, В.Л. Мунтяна, Ю.С. Шемшученка, М.В. Шульги; зарубіжних
науковців

–

С.А. Боголюбова,

М.М. Бринчука,

О.М.

Вилегжаніна,

О.С. Колбасова, А.І. Бєлоглавека, А. Краллмана та інших.
Метою статті є дослідити систему джерел міжнародного права в сфері
правового регулювання природних ресурсів та проаналізувати їхні особливості.
Виклад основного матеріалу. Термін «природні ресурси» вживається в
численних

джерелах

міжнародного

і

національного

права.

Проте,

в

міжнародному праві не завжди присутні його визначення. Наприклад, одними з
перших універсальних договорів, в яких було згадано про регулювання
використання ресурсів став ГАТТ-47, в преамбулі якого йшлося про «повне
використання світових ресурсів» [3]. Проте, навіть коли воно є, його не можна
вважати універсальним. Так, у вузькоспеціалізованій Конвенції про передачу і
використання даних дистанційного зондування Землі з космосу (1978 р.)
зазначено, що «природні ресурси Землі» – це природні ресурси, що є частиною
всієї сукупності природних умов існування людства і найважливішими
компонентами навколишнього природного середовища, використовувані в
процесі суспільного виробництва для цілей задоволення матеріальних і
культурних потреб суспільства [14] (ст. 1 п. г). При цьому цікаво, що резолюція
прийнята ГА ООН «Принципи, що стосуються дистанційного зондування Землі
з космічного простору» (1986 р.), хоч і вважає, одним з завдань дистанційного
зондування «краще розпорядження природними ресурсами» (преамбула) [18],
визначення для них не дає.
Своєю чергою більшість регіональних конвенцій і ранніх міжнародноправових актів універсального характеру розглядає природні ресурси більш
вузько – «означає поновлювані ресурси, тобто ґрунту, води, рослинний і
тваринний світ» [29] (ст. 2) (Конвенція про охорону природи і природних
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ресурсів Африки (1968 р.)). Аналогічний підхід було застосовано у Декларації
конференції в Стокгольмі (1972 р.) [4] було відзначено про «природні ресурси
землі, включаючи повітря, воду, землю, флору і фауну, і особливо
репрезентативні зразки природних екосистем» (принц. 2), хоча далі і йшлося
також про «непоновлювані ресурси землі» (принц. 5) та що навколишнє
середовище природних ресурсів необхідно відрізняти від навколишнього
середовища, створеного людиною (у п. 1 глави 1). Іноді в рамках одного
цільового документу: в різних його частинах виділено різні види природних
ресурсів. Так, Порядок денний в галузі сталого розвитку на період після 2015 р.
спочатку зазначено про «виробництво і використання всіх природних ресурсів
– повітря і землі, річок, озер і водоносних горизонтів, океанів і морів» [20], але
далі про «раціональне використання природних ресурсів нашої планети. Тому
ми сповнені рішучості зберігати і раціонально використовувати океани і моря,
прісноводні ресурси, а також ліси, гори і посушливі землі і оберігати
біорізноманіття, екосистеми і дику флору та фауну» [20].
На більш пізніх стадіях еволюції міжнародно-правового регулювання до
проблеми визначення природних ресурсів почали підходити більш комплексно,
наприклад, у рамках Протоколу про боротьбу з незаконною експлуатацією
природних ресурсів (2006 р.), що є додатком до регіонального Пакту
стабільності в районі Великих Озер Африки дане таке визначення природним
ресурсам – «речовини, що надаються природою, які є корисними для людини і
мають економічну цінність, знайдені в будь-якій з держав Великих озер.
Основні види природних ресурсів включають в себе корисні копалини, флору і
фауну, рибні продукти і воду» [40] (ст. 1). Також широко до проблеми
природних ресурсів віднеслися і в новій редакції Конвенції про охорону
природи і природних ресурсів Африки (2003 р.) – «Поновлювані ресурси,
матеріальні та нематеріальні, в тому числі грунт, вода, флора і фауна, і
непоновлювані ресурси» [29] (ст. V). В рамках Протоколу про навколишнє
середовище і природні ресурси (2005 р.) Східно-африканського співтовариства
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дане

таке

визначення:

«Природні

ресурси»

означає

поновлювані

і

невідновлювані ресурси, матеріальні і не матеріальні, таких як корисні
копалини, клімат, грунти, води, флори і фауни [41] (ст. 1).
В рамках міжнародного права природні ресурси досить часто виступають
невід’ємною складовою визначення навколишнього середовища. Конвенція
Ради Європи про цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну діяльністю,
небезпечною для навколишнього середовища, укладена в Лугано (1993 р.) [34]
в ст. 2 п. 10 встановлює, що «навколишнє середовище включає природні
ресурси абіотичного і біотичного походження, такі як повітря, вода, грунт,
фауна і флора і взаємодія між ними; власність, яка формує культурну спадщину
і характерні риси ландшафту». Аналогічний підхід використовує і Проект КМП
ООН «Принципи, що стосуються розподілу збитків у разі транскордонної
шкоди, заподіяної в результаті небезпечних видів діяльності» (2006 р.), в якому
дається таке визначення «навколишнього середовища» - «включає природні
ресурси як абіотичні, так біотичні, такі як повітря, вода, грунт, фауна і флора і
взаємодія між цими факторами, і характерні аспекти ландшафту» (принц. 2 п.
B) [5]. Відповідно ці визначення природних ресурсів охоплюють живі і неживі
природні ресурси, включаючи їх екосистеми («взаємодія між цими факторами і
характерні аспекти ландшафту»). Ще більш широким є підхід Конвенції про
охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер (1992
р.) де йдеться про те, що «вплив на навколишнє середовище включає вплив на
здоров'я і безпеку людини, флори, фауни, грунту, повітря, води, клімату,
ландшафту, історичних пам'яток та інших фізичних структур або взаємодії між
цими фактами, він охоплює і вплив на культурну спадщину чи соціальноекономічні умови, які є наслідком зміни цих факторів» [8] (п. 2 ст. 1). Як
зазначили

представники

Нідерландів

«фізична

наявність

ресурсів,

відновлювальна здатність природи, спосіб функціонування економічних
процесів та стан технологій є одними з основних чинників, що визначають
розміри та межі екологічного простору» [27, р. 38-60]. Д. Опшор з цього
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приводу

запровадив

термін

«простір

навколишнього

використання»

(environmental utilization space), метою якого є підкреслити, що потенціал
природного середовища, який буде використовуватися як основа для
постачання природних ресурсів, і для поглинання відходів обмежений [39, р.
28-33]. Його ж втілено в концепції сталого розвитку починаючи з доповіді
Комісії Брундтленда у 1987 р., спрямованої на інтеграцію екологічних проблем
та проблем розвитку «для забезпечення її відповідності потребам сучасності, не
посягаючи на здатність майбутніх поколінь реалізовувати їх власні потреби»
[44, р. 8].
Своєю чергою, Конвенція про заборону військового або будь-якого іншого
ворожого використання засобів впливу на природне середовище (1977 р.)
включає до змісту терміну «засоби впливу на природне середовище» - будь-які
засоби для зміни - динаміки, складу або структури Землі, включаючи її біоту,
літосферу, гідросферу і атмосферу, або космічний простір [11] (ст. 2). Досить
широкі підходи до природних ресурсів сповідують і двосторонні угоди. Так, в
спеціалізованій Угоді між Урядом Російської Федерації і Урядом Сполучених
штатів Америки про співробітництво у галузі охорони навколишнього
середовища та природних ресурсів (1994 р.) згадують «атмосферу, водні та
грунтові ресурси; морські і прибережні зони і ресурси; арктичні і субарктичні
зони і ресурси» [22] (ст. 2). Відповідно йдеться і про включення певних
територій до складу змісту терміну ресурси.
З іншого боку, Конвенція про регулювання діяльності в області мінеральних
ресурсів Антарктики (1988 р.) містить більш вузьке поняття навколишнього
середовища. Так, в статті 1 п. 15 збиток визначається як будь-який (негативний)
вплив на живі і неживі складові даної навколишнього середовища і екосистем,
включаючи шкоду, що наноситься атмосфері, морському і наземному життю
[35]. Водночас слід зазначити, що міжнародному праву невідому універсальне
визначення навколишнього середовища, навколишнє середовище може бути
визначена по-різному для різних цілей [33, р. 10]. Як зазначила з цього приводу
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КМП ООН «Навколишньому середовищу може бути дано вузьке визначення,
що обмежує її по суті природними ресурсами, такими, як повітря, грунт, вода,
фауна і флора та їх взаємодія. Більш широке визначення могло б охоплювати і
екологічні цінності» [5, с. 82].
З цього випливає важливий висновок, що часто природні ресурси є
частиною складного явища «екосистеми». Так, згідно Конвенції про біологічне
різноманіття (КБР) (1992 р.), «екосистема означає динамічний комплекс груп
рослин, тварин і мікроорганізмів, а також їх неживого навколишнього
середовища, що взаємодіють як єдине функціональне ціле» [12] (ст. 2).
У пострадянській доктрині міжнародного права вважають, що природні
ресурси – це, насамперед, частина природи, а не щось, зроблене державами, що
утворилося виключно в результаті їх цілеспрямованої діяльності; це
затребуваний державами компонент природи; це реальні блага, що надають
цінність для суб'єктів міжнародного права, і на збереження таких благ і
користування ними спрямовані суб'єктивні права держав і кореспондуючі
юридичні обов'язки [2, с. 20]. Для французьких авторів «природні ресурси (les
ressources naturelles) – це ті, що знаходяться в природному середовищі засоби,
якими користується людина [32, р. 1] .... природними ресурсами є не тільки
цілина, недоторкане родовище ..., але і грунт, що обробляється, родовище, що
розробляється» [32, р. 5]. Професори Лондонського університету П.В. Бірні і
А.Е. Бойл пишуть, що «терміну «ресурси» надається особливо широке
визначення для того, щоб охопити всі компоненти природної біосфери, які
міжнародне право в цілому захищає від надмірної експлуатації» [31, р. 112].
Інші міжнародно-правові акти використовують дещо змістовно подібну
термінологію, проте, з іншим змістом. Так, Конвенція ЮНЕСКО про охорону
всесвітньої культурної і природної спадщини (1972 р.) [13] оперує термінами:
«культурна спадщина» - «пам’ятки: твори архітектури, монументальної
скульптури й живопису, елементи та структури археологічного характеру,
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написи, печери та групи елементів, які мають видатну універсальну цінність з
точки зору історії, мистецтва чи науки;
ансамблі: групи ізольованих чи об’єднаних будівель, архітектура, єдність
чи зв’язок з пейзажом яких є видатною універсальною цінністю з точки зору
історії, мистецтва чи науки;
визначні місця: твори людини або спільні витвори людини й природи, а
також зони, включаючи археологічні визначні місця, що є універсальною
цінністю з точки зору історії, естетики, етнології чи антропології» (ст. 1), а
також
«природна спадщина» - «природні пам'ятки, створені фізичними й
біологічними утвореннями або групами таких утворень, що мають видатну
універсальну цінність з точки зору естетики чи науки;
геологічні й фізіографічні утворення й суворо обмежені зони, що є
ареалом видів тварин і рослин, які зазнають загрози й мають видатну
універсальну цінність з точки зору науки чи збереження;
природні визначні місця чи суворо обмежені природні зони, що мають
видатну універсальну цінність з точки зору науки, збереження чи природної
краси» (ст. 2).
Як бачимо, в рамках цих визначень присутнє протиставлення природних і
створених людиною об’єктів і ресурсів.
В деяких спеціалізованих актах йшлося і про інші різновиди терміну
«ресурси». Так, у Резолюції РБ ООН 2199 (2015) спрямованої на заборону
використання нафти для фінансування терористичної діяльності ІГІЛ,
використано термін «економічні ресурси», з дуже широким змістом, до складу
якого включено «нафту, нафтопродукти і блокові нафтопереробні установки і
пов'язані з ними матеріальні засоби, інші природні ресурси, а також будь-які
інші активи, які не є грошовими коштами, але потенційно можуть
використовуватися для отримання грошових коштів, товарів або послуг» [21]
(п. 6). Про «технічні і фінансові ресурси» [7] кажуть і у Кіотському протоколі
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(1997 р.), у Картахенському протоколі про біобезпеку до Конвенції про
біологічне різноманіття (2000 р.) використовують терміни «людські ресурси»
(ст. 22), «фінансові ресурси» і «технічні ресурси» [6] (ст. 28), аналогічно, до
змісту терміну «ресурси», як фінансових і економічних ресурсів підходить і
РКЗК ООН (1992 р.). У Конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої
культурної і природної спадщини (1972 р.) кажуть про «економічні, наукові та
технічні ресурси країни» [13] (преамбула). Статті угоди Міжнародного
валютного фонду (1945 р.) кажуть про «розвиток виробничих ресурсів усіх
держав-членів» [24] (ст. І п. іі), а Статті Угоди 1945 р. (Про Міжнародний Банк
Реконструкції та Розвитку) (1945 р.) за мету організації «стимулювання
міжнародних інвестицій з метою розвитку виробничих ресурсів членів» (ст. І п.
ііі) [23]. На думку К. Кацарова, працездатність працівників також повинна
розглядатися як природний ресурс відповідної країни [36, р. 355]. Але таке
визначення буде настільки широке, що позбавить термін будь-якого
конкретного значення.
В цьому сенсі цікавою є трактовка в рамках ОЕСР в 2015 р.: «термін
«природні ресурси» позначає відновлювані і невідновлювані запаси ресурсів у
природі (мінеральні ресурси, енергетичні ресурси, грунтові ресурси, водні
ресурси і біологічні ресурси)» [38, р. 168-169], але на відміну від них
відмежовують термін «матеріальні ресурси» - придатні до вживання матеріали
або речовини (сировина, енергія), вироблені з природних ресурсів.
Своєю чергою, іноді в міжнародно-правових актах йдеться про специфічні
різновиди природних ресурсів. Так, наприклад, у Рамковій конвенції ООН про
зміну клімату (РКЗК) (1992 р.) вжито термін «геосфера» [17] (ст. 1 п. 3).
Відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів (1969 р.),
термінам договору слід надавати «звичайне значення» при тлумаченні, причому
в їх контексті і «в світлі об'єкта і цілей договору» [1] (ст. 31). З огляду на це і
беручи до уваги прийняте в природничих науках звичайне значення термін
«геосфери» у згаданій РКЗК 1992 р. його треба розуміти як три геосфери, а
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саме: земна кора, мантія і ядро. Проте, на практиці в міжнародному праві ці
геосфери, в сукупності з біосферою, гідросферою і атмосферою в їх взаємодії
складають, в свою чергу, юридичне поняття «кліматична система» (ст. 1 п. 3
РКЗК). В свою чергу у Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням (1994
р.) дане визначення ««земля», що означає земну біопродуктивну систему, що
включає в себе грунт, воду, рослинність, іншу біомасу, а також екологічні і
гідрологічні процеси, що відбуваються усередині системи» (ст. 1 п.1д)» [10].
Ще одним часто застосовним терміном є «сировина». У актах міжнародних
організацій, зокрема, ООН вказують, що природними ресурсами є «природні
активи (сировина), присутні в природі, які можуть бути використані в системі
промислового виробництва або в системі споживання» [43, р. 57] (глосарій
Статистичного відділу ООН). У спеціальній Доповіді СОТ 2010 р., присвяченій
природоресурсній співпраці в торгових відносинах, до природних ресурсів
віднесено «об'єкти природного середовища, що користуються попитом і
економічно рентабельні для видобутку (виробництва) і збуту в необробленому
вигляді або після мінімальної обробки» і безпосередньо визначалися як «запаси
матеріалів, які існують в природному середовищі, які є одночасно рідкісними і
економічно корисними в процесі виробництва, споживання, в первісному
вигляді або після мінімальної обробки» [45, р. 46]. Це формулювання є
подібним до визначення поняття «сировинний товар», у Додатку I до
Генеральної угоди про тарифи й торгівлю (1947 р.) – «будь-який продукт
сільського господарства, лісового господарства чи рибальства, а також будьмінеральна сировина - в природному вигляді, або піддані обробці, необхідній
для їх продажу у значному обсязі на міжнародному ринку» [3]. Проте далі, СОТ
проводить відмінність: повітря не розглядатиметься як природний ресурс, тому
що люди можуть отримати його безоплатно. Це не говорить про те, що повітря
(особливо чисте повітря) або в ж морська вода (наприклад, в якості поглинача
вуглецю) не мають значення, але це не означає, що вони не є товарами, які
можуть бути продані на ринках [45, р. 47]. Більше того, в СОТ відсутня
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спеціальна угоди, присвячена регулюванню торгівлі сировинними товарами.
Хоча, загальні правила СОТ забороняють введення прямих кількісних
обмежень на експорт природних ресурсів.
З цього приводу в доктрині вказують на відмінність між термінами
«природні ресурси» і «сировина». Так, чеський вчений А.І. Бєлоглавек,
розглядаючи проблеми забезпечення міжнародної енергетичної безпеки,
розмежовує терміни «енергетична сировина» і «енергетичні ресурси» [30, р. 347]. На думку німецького дослідника А. Краллмана природні ресурси є родовим
поняттям, що включає в себе сировину – тобто природні матеріали, витягнуті з
природного середовища і призначені для подальшої переробки [37, р. 495]. Ця
ж думка привалювала під час останньої справи у ВТО пов’язаної з
рідкоземельними металами проти Китаю. Такий підхід частково пояснюється
тим, що освоєння і видобуток природних ресурсів і отримання сировини є
стадіями так званого «ресурсного циклу» - досить широкого поняття, що
охоплює всі етапи використання людиною природних речовин. Звичайно, слід
враховувати

взаємозв'язок

стадій

ресурсного

циклу.

Він,

наприклад,

проявляється в обмеженні експорту сировини державами, які виходять з
необхідності

збереження

природних

ресурсів

і

забезпечення

охорони

навколишнього середовища, проте, це не дає підстав для змішання розглянутих
понять [42, р. 3-23]. Власне, такий підхід підтверджує і практика. Так, у
резолюції ГА ООН 2158(ХХІ) «Невід’ємний суверенітет над природними
ресурсами» (1966 р.) окремо згадані «природні ресурси» в рамках видобутку і
збуту і далі «сировинні товари», як об’єкт розміщений на ринку [19], а у
Програмі

дій

Генеральної

Асамблеї

ООН

по

встановленню

нового

міжнародного економічного порядку (1974 р.) вказується на «справедливе і
рівноправне співвідношення між цінами на сировину, сировинні товари, готові
вироби і напівфабрикати, що експортуються країнами, що розвиваються» (п.
І.1d) [16]. Проте, на сучасному етапі кажуть вже не про «справедливі ціни на
сировинні товари», а про «розумні ціни, що забезпечують отримання
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справедливої економічної віддачі як для виробників, так і для споживачів в
виробничо-збутовому ланцюжку» (ст. 1 п. С Міжнародної угоди з какао (2004
р.)) [15]. Тобто, ця «сировина», явно є предметом міжнародного обігу –
товаром, що має свою ціну, і цим якісно відрізняється від власне природних
ресурсів.
В цьому сенсі цікаво підійшли до проблематики в Угоді про діяльність
держав на Місяці та інших небесних тілах (1979 р.). Тут одночасно кажуть і про
«природні ресурси Місяця» і про його «надра» і про «поверхню Місяця», з
одночасним проголошенням лише «Місяця і його природних ресурсів спільним
спадком людства» [25] (ст. 11 п.1). Аналогічно про «дно, надра і ресурси» каже
Конвенція ООН з морського права 1982 р. (ст. 49) [9].
Міжнародні природоресурсні відносини, що складаються між суб'єктами
міжнародного права, виникають в процесі безпосереднього вилучення
природних ресурсів з їх природного перебування (проживання) та включають
видобуток природних ресурсів, супутні пошук, оцінку, розвідку запасів
природних ресурсів, а також забезпечення їх збереження і захисту.
Як зазначає О.М. Вилегжанін, «в міжнародному праві проводиться
відмінність між природними ресурсами – в природному середовищі залягання
або проживання – і витягнутими з такого середовища продуктами» [26, с. 2021]. При цьому простежується тісний зв’язок між процесами використання та
збереження природних ресурсів. Вони є стадіями ресурсного циклу і можуть
комплексно регулюватися нормами міжнародної природоохоронної угоди.
Висновки та пропозиції. Таким чином, на підставі вище наведеного можна
дійти висновку, що у міжнародному праві сам по собі термін «ресурси» є
багатозначним, стосуючись цілої низки явищ як антропогенного («людські
ресурси», «фінансові ресурси», «технічні ресурси»), так і природного характеру
(«природні ресурси», «кліматичні ресурси»).
Міжнародно-правові акти мають цілу низку визначень природних ресурсів,
проте жодне з них не є універсальним і загальновизнаним. Присутні як досить
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широкі і абстрактні розуміння, так і відносно вузькі, що розглядають їх лише як
частину

навколишнього

середовища.

Водночас,

доцільним

вбачається

запропонувати авторське, доктринальне визначення природних ресурсів, як
частини природних багатства і навколишнього середовища, які можуть бути як
відновлюваними, так і невідновлюваними, та можуть бути використані для
задоволення потреб людей та інших живих видів.
Відмінним від терміну «природні ресурси» за міжнародним правом є
«природні багатства», «сировина». Природні багатства це ті компоненти
природи, з яких можна видобути природні ресурси або які можуть слугувати
основою економічної діяльності. Не всі вигоди від природних ресурсів можна
економічно

отримати:

екосистеми

можуть

забезпечувати

безліч

закамуфльованих послуг, наприклад, пом'якшення паводків або очищення
повітря. Своєю чергою сировина – це предмет міжнародного торгівельного
обігу – товар, що має свою ціну, і цим якісно відрізняється від власне
природних ресурсів.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ МІЖНАРОДНИХ ПРАВ ТА
СВОБОД ЛЮДИНИ
У цій статті розглядаються актуальні питання захисту міжнародних прав та свобод
людини, також проаналізовано сучасний зміст, поняття, ознаки та джерела, які у
сукупності описують обрану тему.
Ключові слова: Сучасний зміст, поняття, ознаки та джерела; Європейська конвенція
захисту прав людини; Загальна декларація прав людини; Конституція України.
В этой статье рассматриваются актуальные вопросы защиты прав и свобод
человека, также проанализировано современное содержание, понятие, признаки и
источники, которые в совокупности описывают выбранную тему.
Ключевые слова: Современное содержание, понятие, признаки и источники;
Европейская конвенция защиты прав человека; Всеобщая декларация прав человека;
Конституция Украины.
This article discusses the actual questions of international standards of human rights and
freedoms, also analyzes the content, concepts, characteristics and sources that collectively describe
the chosen topic.
Keywords: Modern content, concepts, characteristics and sources; European Convention for
the protection of human rights; Universal Declaration of Human Rights; The Constitution of
Ukraine.

Постановка проблеми. На даному етапі розвитку суспільства, актуальні
питання міжнародних прав та свобод людини є однією з найголовніших
проблем, адже зіткнувшись с проблемами порушення прав людини, принципів
міжнародного права,

ми повинні знати, як захистити свої права і яку

законодавчу базу ми маємо використовувати.
У сучасному світі, коли проблема прав людини вийшла далеко за межі окремої
держави, виникла необхідність у створенні універсальних міжнародноправових стандартів, які також визнаються як основні права людини. Ці
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стандарти відображені у низці важливих міжнародно-правових актів, що
встановили загальнолюдські стандарти прав та інтересів особи, визначивши ту
межу, за яку держава не може виходити. Таким чином, права людини стали
об'єктом регулювання не лише окремої держави, а й міжнародного
співтовариства.
Теоретичною основою для написання цієї статті послугували праці таких
вітчизняних та зарубіжних вчених: С.В. Шевчука,

Н. М. Оніщука, О.В.

Зайчука, М.В. Буроменський, В.Г. Буткевича, О.Ф. Скакун, Г.О. Анцелевича.
Розглядаючи весь спектр питань які стосуються механізмів реалізації
міжнародних стандартів прав та свобод людини, вважаємо за доцільне
розглянути зміст, поняття, ознаки та джерела даної теми.
Мета цієї статті: комплексне дослідження сучасного змісту, поняття,
ознак та джерел захисту міжнародних прав та свобод людини.
Виклад основного матеріалу. Сучасний період розвитку суспільства
характеризується якісно новим станом, який визначається як процес
глобалізації – всесвітній процес, що об’єднує національні утворення в єдину
світову систему.
Глобалізація передбачає зближення національних правових систем,
створення єдиних правових стандартів, насамперед у сфері прав людини. В
умовах глобального світу права, свободи, обов’язки людини і громадянина
посідають основне за важливістю місце порівняно з іншими правовими
явищами [1, с. 29].
Норми міжнародного права в галузі прав та свобод людини знаходять
своє вираження у відповідних актах національних правових систем, насамперед
закріплених на конституційному рівні. Говорячи про розбудову української
держави та формування вітчизняної правової системи, треба звернути увагу на
питання щодо створення основи механізму забезпечення захисту прав і свобод
людини. Мається на увазі захист, закріплений на конституційному рівні (розділ
ІІ Конституції України) та в інших нормативно-правових актах. Саме в
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Основному Законі закладено достатню правову основу для створення належних
умов щодо реалізації найважливіших принципів функціонування правової
системи держави [2, c. 197-198].
З удосконаленням системи прав та свобод людини суспільство пов’язує
розв’язання внутрішніх, міжнародних та глобальних завдань. Відповідно і
розвиток доктринальних джерел права в галузі прав та свобод людини
характеризується основними напрямами, пов’язаними, з одного боку, з
міжнародно-правовими гарантіями забезпечення прав і свобод людини, а з
другого боку, – з правовими гарантіями, які закріплені на конституційному
рівні, а в Україні відображені в Основному Законі.
При цьому українські вчені відмічають особливу роль Європейського
суду з прав людини і інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини. Не менш важлива роль і інших міжнародних інститутів в розвитку
законодавчої основи і застосування правових норм в галузі забезпечення прав
людини.
Визначною подією в сучасній історії взагалі та сфері розвитку джерел
права було прийняття 10 грудня 1948 р. у Парижі Загальної декларації прав
людини. З цього приводу М. Оніщук зазначає, що повоєнний світ очікував не
лише на поновлення ідеалів гуманізму та людяності, втілених у правах людини,
а й на їх визнання і гарантування на міжнародному рівні. «Особливістю
Загальної декларації прав людини є те, що вона втілила в своїх положеннях
тисячолітній досвід і здобутки боротьби за права людини, які найбільш
рельєфно та концентровано відображають ідеї та ідеали верховенства права і
гуманізму». Цей документ з’явився на світ завдяки плідній діяльності членів
Комісії з прав людини, очолюваній відомим правозахисником Е. Рузвельтом, і в
яку входили видатні вчені, громадські і державні діячі багатьох країн. Нашому
співвітчизнику В. М. Корецькому належить ключова роль у написанні
Декларації, саме він – автор ст. 1 Декларації: «Всі люди народжуються
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вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і
повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства» [1, с. 30].
Можна стверджувати, що в новітній історії в галузі прав і свобод людини
Загальна декларація прав людини стала першим основним джерелом права в
цьому напрямі, яке має унікальне та епохальне значення в історичному
розвитку людства. М. Оніщук зазначає: «Загальна декларація прав людини 1948
р. стала першим документом універсального характеру, який на міжнародному
рівні проголосив основні громадянські, політичні, соціально-економічні та
культурні права і цим встановив їх стандарти. Багато держав світу, зокрема
Україна, вмістили посилання на Декларацію або її положення у свої конституції
та конституційні акти, до того ж абсолютна більшість актів, конвенцій і
договорів з питань прав людини, прийнятих після 1948 р., ґрунтуються на її
принципах. І нині, в ХХІ ст., Декларація, не маючи юридичної сили
міжнародного договору, залишається пріоритетним джерелом правозахисної
діяльності і визначальним актом у сфері загального руху на захист прав
людини» [1, c. 29].
В Основному Законі України права і свободи людини, а також загальні
принципи їх реалізації та гарантії унормовано у близько 40 статтях. При цьому
більшість з прав і свобод відтворюють відповідні положення Декларації як
відповідного джерела права.
Нині діяльність функціональних органів ООН (Комісія з прав людини,
Підкомісія ООН по заохоченню і захисту прав людини), а також діяльність
договірних органів з прав особи, таких як Комітет з прав людини,
Комітет по економічним, соціальним і культурним правам, Комітет по
расовій дискримінації, Комітет з прав дитини свідчать, що ми маємо справу зі
сформованою тенденцією широкого тлумачення ними багатьох прав і свобод
особи, вже закріплених у відповідних міжнародних актах про права особи.
А. Абашидзе зазначає, що в сучасних умовах великого значення набуває
діяльність відповідних органів системи ООН, їх нормотворчість щодо
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встановлення міжнародних стандартів у галузі прав особи, які сприяють
державам адекватно виконувати їх зобов’язання з міжнародних договорів про
права особи [3, с. 145].
Нормотворчий процес в ООН, як правило, супроводжується уточненням і
прогресивним розвитком прав і свобод особи, вже закріплених в міжнародних
актах.
Визнання правової доктрини відбувається в діяльності Міжнародного
суду ООН. Так, ст. 38 Статуту Міжнародного суду ООН закріплює, що Суд
повинен застосовувати судові рішення та роботи найкваліфікованіших
науковців різних націй як додатковий засіб визначення принципу, згідно з яким
має бути вирішена справа [4].
На сьогоднішній день особливо важливу роль у міжнародній системі
захисту прав і свобод людини відіграє Європейський суд з прав людини, який
діє на підставі положень, передбачених Європейською конвенцією про захист
прав і основних свобод людини з поправками, внесеними відповідно до
положень Протоколу № 1112. Україна визнає юрисдикцію цього Суду.
Суд не застосовує національне право держав-учасниць Конвенції і не
виносить рішень на його підставі. Але це не означає, що Суд не звертається при
розгляді матеріалів справи до національного права. Скарга, яка направляється
до Суду, має супроводжуватися детальним посиланням на нормативно-правові
акти, які були чи не були застосовані судом при вирішенні справи. Звернення
Суду до національного права може бути пов’язане:
1) зі встановленням невідповідності чи відповідності національного права
нормам Конвенції у зв’язку зі справою, що розглядається. З огляду на судову
практику це найбільш часта оцінка Судом національного законодавства
держави-учасниці Конвенції;
2) зі встановленням прогалин у національному праві у сфері дії Конвенції.
У цьому випадку Суд констатує відсутність у національному праві відповідної
норми Конвенції, на основі якої повинно було бути прийняте рішення, але воно
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не було прийняте. Суд не розглядає прогалини у національному законодавстві
як підстави для невиконання державами своїх зобов’язань згідно з Конвенцією;
3) зі рекомендаціями щодо вдосконалення національного законодавства з
метою його більш повної відповідності нормам Конвенції.
Суд ставиться вкрай вимогливо до обов’язку держав закріпити в своєму
національному законодавстві основні положення Конвенції. Держава повинна
не лише мати законодавство, яке найбільш повною мірою забезпечує
дотримання конвенційних прав та свобод, а й вживати всі необхідні заходи для
того, щоб воно реально діяло, а не залишалося лише на декларативному рівні.
Водночас,

вимоги

Конвенції

ставлять

державу

перед

необхідністю

утримуватися від будь-яких дій, які могли б призвести до порушення прав і
свобод [11, с. 147].
Важливим положенням з точки зору правотворчої діяльності є те, що
практика Суду може стати підставою для внесення державами-учасницями
Конвенції значних змін до свого національного законодавства.
Рада Європи надає цьому правилу важливого значення. Відповідно до
рекомендації №R (2000) державам-членам Конвенції Комітет міністрів Ради
Європи закликав, зокрема, держави-учасниці Конвенції «…до перегляду своїх
національних правових систем з метою забезпечення адекватних можливостей
повторного розгляду справи, включаючи поновлення провадження у випадках,
коли Суд визнав порушення Конвенції».
Мета Конвенції полягає в тому, що більші гарантії прав людини, які
існують у національному праві, підтверджуються та зберігаються і не
послаблюються з посиланням на те, що відповідні положення менш ефективно
захищені конституцією. Першочерговість вирішення питання на субсидіарному
рівні закріплює сама Конвенція. Так, у ст. 35 Конвенції чітко визначається:
«Суд може прийняти питання до розгляду тільки після того, як були вичерпані
всі національні засоби захисту, відповідно до загальновизнаних норм
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міжнародного права і впродовж шести місяців від дати прийняття остаточного
рішення» [5].
Загальний перелік таких суб’єктів визначається на підставі судової
практики.
Контроль за виконанням рішень Європейського Суду з прав людини
здійснює Комітет міністрів Ради Європи.
У зв’язку з ратифікацією Україною Конвенції про захист прав і основних
свобод людини і визнання тим самим юрисдикції Європейського суду з прав
людини виникає низка правових питань принципового або доктринального
характеру. Насамперед – це формування певних ознак прецедентного права, що
пов’язане з діяльністю Європейського суду з прав людини [11, с. 117].
На думку С. Шевчука, в регіоні, де панує романо-германська правова
сім’я, формується процес становлення прецедентного права, який зумовлений
певними проявами природно-правових тенденцій. Під такими тенденціями
автор розуміє, що позитивне право отримує своє застосування як на найвищому
національному рівні, так і на міжнародному (як правило, в процесі діяльності
міжнародних юрисдикційних органів), оскільки під природним правом у
сучасних умовах мається на увазі здебільшого система неписаних правових
принципів. Тенденція формування прецедентного права в Україні, на думку С.
Шевчука, є позитивним явищем, зокрема у зв’язку з тим, що судовий прецедент
щодо прав людини сприяє становленню конституційної демократії та
забезпечує принцип безпосередньої дії норм про права та основні свободи
особи незалежно від конкретизуючого законодавства.
С. Шевчук зазначає, що застосування норм Конституції України як норм
прямої дії є проблематичним для вітчизняного судді. Проблематичним для
суддів є застосування загальновизнаних норм і принципів міжнародного права.
Іншої точки зору дотримується М. Буроменський. Досліджуючи практику
застосування судом статей Європейської Конвенції про захист прав та основних
свобод людини, він зазначає, що «…навряд чи можна стверджувати, що Суд за
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допомогою прецедентів творить право - Конвенція не наділяє його такими
повноваженнями. Він лише формулює своє розуміння норм Конвенції на основі
самої Конвенції. Інакше кажучи, суд не підміняє собою «законодавця» в особі
держав-учасниць Конвенції». Саме в останньому, на думку М. Буроменського,
полягає відмінність прецеденту Європейського Суду з прав людини від
прецеденту, наприклад, в англійському праві, де суддя за певних обставин може
виступити, по суті, в ролі законодавця.
Разом із тим стосовно Європейського суду можна стверджувати, що у
даний час має місце лише формування прецедентного права. Даний процес
знаходиться на певному етапі розвитку і йдеться лише про судові прецеденти, а
не прецедентне право взагалі. Тому ступінь його втілення у правову систему
конкретної країни залежить від багатьох факторів внутрішнього розвитку
національної правової системи. Навряд чи можна стверджувати, що Суд за
допомогою прецедентів творить право. Конвенція не наділяє Суд такими
повноваженнями, він лише формулює своє розуміння норм Конвенції на основі
самої Конвенції [7, с. 118].
У сучасній правовій системі Україні, що постійно розвивається, у зв’язку
з «проблемами росту» існують проблеми недооцінювання місця й ролі
Європейського суду з прав людини. Виправлення цієї ситуації повинно
здійснюватися шляхом проведення інформаційної програми про діяльність
Суду серед населення.
В Україні, як у державі, що належить до романо-германської правової
сім’ї, права людини, насамперед захищені на конституційному рівні.
Відповідно до ч. 1 ст. 157 Конституція України не може бути змінена, якщо
зміни передбачають скасування або обмеження основних прав і свобод. Тому
основні права і свободи визнаються як чинні ще до прийняття правових актів.
Факт же їх юридичного закріплення свідчить, що держава керується у своїй
діяльності приблизним переліком основних прав і свобод, які є невичерпними і
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належать особі незалежно від волі держави та способу їх позитивного
закріплення [8].
Згідно зі ст. 3 Основного Закону права і свободи визнаються найвищою
конституційною цінністю. Оскільки ця норма займає найвище місце в ієрархії
правових норм правової системи України, то жоден правовий акт не може
суперечить цьому положенню [8].
Конституція України, яка є юридичним актом прямої дії, є втіленням в
юридичну практику і життя людей країни ідеалів гуманізму і людяності,
гарантування вже на національному рівні основних прав і свобод людини, які
були проголошені й зафіксовані у Загальній декларації прав людини в середині
ХХ століття. Система юридичних гарантій щодо забезпечення конституційних
прав і свобод людини і громадянина, певна дія та дієвість механізмів захисту
прав і свобод людини, що розроблені на різних рівнях правової системи,
створюють єдину структуру юридичної відповідальності держави перед
особою. Цю обставину особливо підкреслюють українські вчені, досліджуючи
проблему захисту прав і свобод людини у сфері дії права на сучасному етапі
розвитку нашої держави [9, с. 421].
Першою ознакою розглядуваних стандартів зазвичай називають фіксацію
а) певного змісту чи б) певного обсягу, чи в) водночас і змісту, й обсягу прав
людини. Ці стандарти становлять закріплені у міжнародних актах та інших
міжнародних

документах

ті

правові

показники,

до

досягнення

яких

зобов’язуються або заохочуються держави. (Втім, вказана ознака властива й
національним стандартам прав людини) [10, c. 162].
Деякі науковці небезпідставно звертають увагу на те, що міжнародні
стандарти прав людини встановлюють власне "мінімальний стандарт", є
«мінімально допустимим консенсусом»; вони не лише закріплюють перелік
загальновизнаних прав, але й фіксують їх певний необхідний обсяг,
мінімальний рівень, на якому останні мають реалізовуватись.
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Окрім цього, стандартизуватись також можуть певні вимоги до засобів
гарантування прав людини (зокрема, позитивні обов’язки держави із
забезпечення, охорони і захисту таких прав).
Обов’язковість (або принаймні бажаність) дотримання державами
міжнародних стандартів також є однією з їхніх важливих ознак. Отож вони, з
огляду на їх статус, можуть бути настановами або формально-обов’язковими,
або ж рекомендаційними, які мають братись до уваги при конструюванні,
моделюванні усіх інших юридичних норм стосовно прав людини. Тому таку
властивість цих стандартів деякі автори називають модельністю [10, с. 119].
Необхідно відзначити й специфіку санкцій за порушення означених
стандартів. Такі санкції здебільшого мають або політико-юридичний (стосовно
обов’язкових

приписів),

або

ж

суто

політичний

(стосовно

приписів

рекомендаційних) характер. Так чи інакше, обов’язок чи рекомендація щодо їх
дотримання і певна відповідальність за ухилення від цього покладаються саме
на держави.
Окремі дослідники відзначають, що (окрім власне юридичних норм) до
розглядуваних стандартів належать також і принципи. Останні пропонується
навіть визнавати самостійним джерелом права у сфері прав людини.
Так, висловлювалась думка про те, що міжнародні стандарти з прав
людини складаються із сукупності принципів і норм, котрі встановлюють:
права та свободи людини у різноманітних сферах життєдіяльності; обов’язки
держави із забезпечення та дотримання прав людини без будь-якої
дискримінації як у мирний час, так і період збройних конфліктів; загальні
принципи природного права; відповідальність за злочинне порушення прав
людини; напрями розвитку та розширення сфери прав людини; напрями
посилення контрольного механізму за виконанням державами взятих на себе
зобов’язань у сфері прав людини [10, c.121].
Однією з ознак міжнародних стандартів прав людини є також їх
універсальність - всесвітня чи регіональна. Про це вкотре було вказано у
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згаданій вище Декларації Генеральної Асамблеї ООН "Верховенство права на
національному та міжнародному рівнях". У ній зазначено, зокрема, таке: "Ми
підтверджуємо урочисте зобов’язання наших Держав виконувати свої обов’язки
зі сприяння загальній повазі, дотриманню і захисту усіх прав людини і
основоположних свобод для всіх. Універсальна природа цих прав і свобод не
підлягає сумніву. Ми наголошуємо на обов’язку всіх Держав у відповідності зі
Статутом поважати права людини і основоположні свободи для всіх, без будьяких відмінностей" (п.6).
Втім, ця ознака, гадаємо, вимагає додаткових пoяснень і застережень.
Йдеться про те, що універсальність таких стандартів має діалектично
поєднуватись із, здавалось би, протилежною ознакою — можливістю
неуніверсальної (неоднозначної, різнозмістовної) інтерпретації їх більш-менш
конкретного змісту й/чи обсягу у різних культурних контекстах. Наприклад,
Комітет з прав людини ООН, утворений на підставі Пакту про громадянські і
політичні права та Факультативного протоколу до нього, прямо вказав, що
право на сімейне життя може відрізнятись залежно від соціо-економічних та
культурних умов. А Європейський суд з прав людини (далі - ЄСПЛ) прийняв
доктрину «меж свободи розсуду» («margin of appreciation»), яка передбачає,
зокрема, тлумачення Європейської конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод (далі - ЄКПЛ) із урахуванням традицій відповідної
держави аби в процесі її національної імплементації, брались до уваги певні
національні, історичні, культурні особливості держави [10, с. 142].
І справді, дослідники означеної проблематики наводять численні
приклади неоднакової інтерпретації стандартів прав людини залежно від
традицій і цінностей не тільки різних цивілізацій, але й навіть окремих країн.
Скажімо, вихідне для європейських стандартів прав людини поняття свободи
розуміється вельми специфічно в ісламському світі, у китайській, індійській,
африканській цивілізаціях. Важко досягнути консенсусу і тоді, коли питання
стосується різних релігій. Але у будь-якому разі стандарти прав людини є
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проблемою, спільною для усього людства; тому у цьому випадку є важливим
шукати й знаходити - через діалог цивілізацій - спільну, "консенсусну" мову з
цих питань.
Отже, сучасний період розвитку суспільства характеризується новим
станом, який визначається як процес глобалізації - всесвітній процес, що
об’єднує національні утворення в єдину світову систему.
Поняття та ознаки міжнародних прав та свобод людини розкриває низка
міжнародних документів, а також доктрина. Головне це те, що це права та
свободи, які гарантують нам на правовій основі безпеку, захист і рівність всіх
людей перед законом, а також фіксацію і універсальність, як у мирний час, так і
у час збройних конфліктів.
Джерелами міжнародних стандартів прав і свобод людини є міжнародні
документи, які були зазначені раніше, у комплексі мають назву - Міжнародна
хартія прав людини. Авжеж, важливу роль відіграє Європейський суд з прав
людини, який захищає права та свободи людини.

А також функціональні

органи ООН (Комісія з прав людини, Підкомісія ООН по заохоченню і захисту
прав людини), а також діяльність договірних органів з прав особи, таких як:
Комітет з прав людини, Комітет по економічним, соціальним і культурним
правам, Комітет по расовій дискримінації, Комітет з прав дитини.
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АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З
МІЖНАРОДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ –
ІНТЕРПОЛ У БОРОТЬБІ З ТЕРОРИЗМОМ
У статті висвітлені основні напрямки співробітництва між Україною та
Міжнародною організацією кримінальної поліції – Інтерпол. Актуальність даної теми
обумовлена ростом кримінальної злочинності у ХХІ столітті, особливо тероризму, та
необхідністю подальшого міжнародного співробітництва задля протидії злочинним
зазіханням на міжнародний правопорядок.
Ключові слова: злочин, кримінальна злочинність, тероризм, співробітництво,
Національне центральне бюро, Інтерпол, Україна,
Данченко Т.В., Мельник И.О. АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
УКРАИНЫ С МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ КРИМИНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ –
ИНТЕРПОЛ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

В статье освещаются основные направления сотрудничества между Украиной и
Международной организацией криминальной полиции – Интерпол. Актуальность данной
темы обусловлена ростом криминальной преступности в ХХІ веке, особенно терроризма, и
необходимостью дальнейшего международного сотрудничества для противодействия
преступным посягательствам на международный правопорядок.
Ключевые слова: преступление, криминальная преступность, терроризм,
сотрудничество, Национальное центральное бюро Интерпола, Украина.
Tetyana Danchenko, Iryna Melnyk THE ACTUAL DIRECTIONS OF COOPERATION
BETWEEN UKRAINE AND THE CRIMINAL POLICE ORGANIZATION - INTERPOL IN
FIGHTING WITH TERRORISM
The article highlights the main areas of cooperation between Ukraine and the International
Criminal Police Organization - Interpol. The relevance of this topic is determined by the growth of
crime in the XXI century, particularly terrorism, and the need for further international cooperation
to counter criminal attacks on the international legal order.
Keywords: crime, terrorism, cooperation, National Central Bureau of Interpol, Ukraine.

Постановка проблеми полягає у недостатній ефективності України у
боротьбі з кримінальною злочинність та можливості поліпшення співпраці
України з Інтерполом.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема співпраці України з
Інтерполом була предметом дослідження таких науковців, як О. Бандурка,
С. Бородін, Л. Галенська, А. Дмитрієв, Г. Ігнатенко, І. Карпець, О. Культенко,
Є. Ляхов, А. Мацко, В. Смелік, Л. Тимченко, B. Радецький та інших.
Мета статті. Всебічно дослідити напрямки співпраці України з
Інтерполом у боротьбі зі злочинністю, зокрема з тероризмом.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що це актуальне
комплексне дослідження співпраці України з Міжнародною організацією
кримінальної поліції - Інтерпол. Автором розглядаються різноманітні напрямки
співпраці між сторонами та шляхи покращення боротьби зі злочинністю в
Україні.
Виклад основного матеріалу. Україну було прийнято до Міжнародної
Організації Кримінальної Поліції у 1992 році на 61-й сесії Генеральної
Асамблеї Інтерполу. Повноправним членом цієї організації наша держава стала
в 1993 році після створення Національного центрального бюро Інтерполу. За
цей період пройдено нелегкий шлях становлення, розвитку і визнання
українського Бюро Інтерполу як одного з передових підрозділів, що
представляє інтереси держави на міжнародному рівні.
25 березня 1993 року Кабінет Міністрів України своєю Постановою
(№ 220) затвердив положення «Про Національне центральне бюро Інтерполу»,
яку було продубльовано Наказом МВС України № 194 від 7 квітня 1993 року
«Про заходи щодо виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про НЦБ
Інтерполу». У відповідності з цією Постановою встановлювалось, що взаємодія
правоохоронних органів України з компетентними органами зарубіжних
держав

щодо

вирішення

питань

боротьби

із

злочинністю,

що

має

транснаціональний характер або виходить за межі України, здійснюється лише
через Національне центральне бюро Інтерполу, яким виступає Міністерство
внутрішніх справ.
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Відповідно до положення «Про Національне центральне бюро Інтерполу»
[1], НЦБ представляє Україну в Міжнародній організації кримінальної поліції –
Інтерполі та є центром координації взаємодії правоохоронних органів країни з
компетентними органами зарубіжних держав щодо ведення боротьби із
злочинністю, що має транснаціональний характер або виходить за її межі.
Укрбюро Інтерполу у своїй діяльності керується Конституцією України,
законодавчими актами України щодо боротьби із злочинністю, міжнародними
договорами України, Статутом та іншими нормативними документами
Інтерполу, нормативними актами МВС.
НЦБ Інтерполу в Україні діє в структурі Міністерства внутрішніх справ
України і сприяє взаємодії правоохоронних органів нашої держави з
Генеральним Секретаріатом Інтерполу та відповідними Національними бюро
країн-членів Міжнародної Організації Кримінальної Поліції. Служба здійснює
обмін інформацією з правоохоронних проблем та координацію дій у боротьбі зі
злочинністю, яка виходить за межі України або носить транснаціональний
характер.

Бюро

постійно

зміцнює

співробітництво

з

регіональними

правоохоронними органами для своєчасного реагування на запити, що
надходять із зарубіжних країн, та, як наслідок, успішного виконання
покладених на нього функцій по координації дій для своєчасного розкриття
злочинів. НЦБ Інтерполу в Україні досягло значних успіхів у боротьбі з
торгівлею людьми, але, незважаючи на це, ще залишилось безліч проблем, які
потрібно вирішити найближчим часом [2, с. 117].
Так, НЦБ Інтерполу в Україні є практично єдиним підрозділом не тільки
в МВС, але і у всій системі національних правоохоронних органів, яке в змозі
отримувати оперативну інформацію як від держав, з якими Україною укладені
договори про правову допомогу, так і від абсолютної більшості держав, з якими
немає ні договорів, ні навіть дипломатичних відносин, але які є членами
Інтерполу.
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Основними

напрямками

взаємодії

НЦБ

Інтерполу

в

Україні

з

Генеральним Секретаріатом є:
-

використання

електронних

реєстрів

інформації

(баз

даних)

Генерального Секретаріату;
- співпраця в рамках проектів Інтерполу;
- обмін аналітичною інформацією щодо сучасних тенденцій розвитку
транснаціональної злочинності;
- обмін інформацією щодо передового досвіду правоохоронних органів у
боротьбі зі злочинністю;
- організація участі представників правоохоронних органів України у
міжнародних заходах (конференціях, семінарах, робочих зустрічах), що
проводяться Інтерполом;
- співпраця щодо організації таких заходів в Україні;
- організація навчання і стажування працівників робочого апарату НЦБ
Інтерполу в Генеральному Секретаріаті;
- співпраця в рамках проекту «TACIS», що передбачає надання НЦБ
Інтерполу в Україні технічної допомоги для удосконалення його оснащення,
підвищення фахового рівня його працівників, відкриття в Україні класу для
навчання працівників НЦБ Інтерполу щодо порядку роботи з електронними
реєстрами інформації Генерального Секретаріату [3].
Наприклад, з вересня 2015 року Україна стала повноцінною частиною
міжнародної системи розшуку злочинців. Передусім завдяки цьому стало легше
відсіювати зловмисників. Перевага нововведення в тому, що розшукуваних
Інтерполом прикордонники затримують одразу при спробі перетнути кордон.
Раніше колеги-правоохоронці окремо надсилали прикордонникам орієнтування
на того чи іншого громадянина, тепер перевірити статус особи стало можливим
за лічені хвилини. Щоправда, поки до системи підключено лише частину
пунктів пропуску. Проте пройдений етап роботи з нею засвідчив очевидний
ефект [4].
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Так, у 2015 р. між Адміністрацією Державної прикордонної служби,
Міністерством внутрішніх справ та Генеральним Секретаріатом Інтерполу було
розгорнуто захищений канал зв’язку, проведено монтажно-налагоджувальні,
інсталяційні

роботи

та

авторизацію

працівників

для

користування

автоматизованими банками даних. На сервері Адміністрації Державної
прикордонної служби було розроблено та встановлено системно-програмне
забезпечення, яке дало можливість працювати з ними в пунктах пропуску в
онлайн режимі.
Робота відомства з новим інформаційним ресурсом дає непоганий
результат – виявлено чимало осіб, які перебували у розшуку, і таких, що
становили інтерес для правоохоронних органів. Загалом за перше півріччя
минулого

року

за

базами

даних

Інтерполу

співробітники

Державної

прикордонної служби реалізували понад тисячу спрацювань [4]. Так, 12 липня
2016 року в аеропорту «Бориспіль» під час перевірки на громадянина
Нідерландів спрацювала база даних Інтерполу. Порушника, який прибув з
Бангкоку, розшукували за шахрайство правоохоронці Угорщини. Його
передано співробітникам поліції.
У

середині

липня

2016 року

в

пункті

пропуску

«Старокозаче»

прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали молдаванина, якого
розшукують австрійські правоохоронці за вчинення розбою. На автомобілі
марки «Volkswagen» він прямував до Одеси. Під час перевірки на нього
спрацювала база даних Інтерполу.
Укрбюро Інтерполу систематично проводить заходи, спрямовані на
розширення

переліку

контрольно-пропускних

пунктів,

підключених

до

інформаційних ресурсів Інтерполу та їх ефективне використання. Загалом факт
підключення значно примножив співробітництво прикордонників та Інтерполу
щодо запобігання, розкриття та розслідування злочинів [4].
З технологічної точки зору співробітники Державної прикордонної
служби в межах своєї інформаційної системи можуть отримувати доступ до
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бази даних Інтерполу. В одному банку даних акумулюється вся інформація про
людей, які перебувають у розшуку у всіх країнах світу. Всі держави-члени
Інтерполу мають можливість користуватися нею для розшуку підозрюваних,
які, за їхньою інформацією, виїхали або могли виїхати за кордон, і кожна з них
має право покласти туди свій сегмент інформації. Прикордонні пункти
пропуску можуть виявляти людей в момент перетину кордону. Виявляти яким
чином? Як приклад – «червона картка». Якщо людина перебуває в розшуку, у
прикордонника при скануванні паспорта відкривається червоне віконце.
Наприклад, лише за 2015 р. здійснено 18 тисяч перевірок, а в 2016 р. –
34 тисячі. З вересня по грудень 2015 року, коли запустили систему, відбулося
1007 контактів інформаційного обміну, тоді як за цей же період в 2014 році –
всього 17 [4].
Є приклади статистики затримання злочинців, що збільшилася в декілька
разів. Якщо взяти перше півріччя 2015 року, протягом якого було встановлено
на території України 16 таких осіб, то за аналогічний період 2016 р. – вже 136.
У минулому році було екстрадовано 10, в 2016 році – 25 осіб. Ефект від
підключення пунктів пропуску до бази даних Інтерполу – очевидний. А
ефективність у цьому випадку – це передусім безпека держави.
Про актуальність проблематики свідчить й та обставина, що 2009 р.
Укрбюро Інтерполу реалізувало 106 контактів з державами-членами Інтерполу
з питань боротьби з тероризмом, 2010 р. – 127 контактів, 2011 р. – 134
контакти. Інтерпол у боротьбі з міжнародним тероризмом використовує низку
заходів, одним із яких є функціонування на офіційному сайті Генерального
Секретаріату

Інтерполу

спеціальної

сторінки

«Wanted-Persons»

[5]

(Розшукувані особи), де розміщені дані про міжнародних злочинців (в тому
числі й терористів) та осіб, які безвісно зникли («Missing Persons»).
На

сьогодні,

Україною

здійснюється

взаємодія

Секретаріатом Інтерполу в рамках наступних проектів:
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- «Мілленіум» (тисячоліття) – проект, запроваджений для збору та аналізу
інформації про транснаціональну євразійську організовану злочинність;
- «Брідж» (міст) – проект щодо протидії нелегальній міграції;
- «Сідраг» – проект щодо збору інформації про розповсюдження
синтетичних наркотиків;
- «Червоні шляхи» – проект щодо припинення функціонування каналів
торгівлі жінками з країн Східної Європи з метою сексуальної експлуатації до
Західноєвропейського регіону [5].
Сьогодні, особливо гостро дають про себе знати і тероризм, і незаконна
міграція, і поширення наркотиків. Через що найближчим часом планується
цілком «перекрити» кордон, відкривши доступ до баз даних Інтерполу всім
пунктам пропуску (118 пунктів). Адже бази даних Інтерполу містять відомості
не лише про розшук, а й про людей, які або зараз, або в минулому займалися
злочинною діяльністю, але не перебувають під слідством, наприклад, злодії в
законі, члени злочинних і терористичних організацій. Це інструмент не тільки
для затримання людини, а й для виявлення злочинних зв’язків. Також важливий
момент – розширення мережі підключених до банку даних пунктів пропуску на
кордоні, у зв’язку з яким у плані перспективного розвитку взаємин потрібно
було б напрацювати спільні методи, інструкції, щоб у майбутньому впоратися з
масивом можливих затримань.
Одним із пріоритетних напрямків діяльності НЦБ Інтерполу України і
територіальних
розшуку.

підрозділів

Завдяки

є

інформаційне

Інтерполу

різко

зросли

забезпечення
можливості

міжнародного
українських

правоохоронних органів в розшуку злочинців і безвісти зниклих осіб.
Спільними зусиллями поліцейських органів щорічно по всьому світу
затримується до 5 тисяч злочинців.
Значний обсяг оперативно-інформаційного обміну НЦБ Інтерполу та його
територіальних підрозділів з українськими та зарубіжними партнерами
припадає на сферу протидії окремим видам транснаціональної злочинності та
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міжнародного тероризму [5]. Тільки у 2014 році за ініціативою оперативних
підрозділів територіальних органів МВС та органів НЦБ Інтерполу та його
підрозділами на місцях проведені перевірки щодо 300 фігурантів з метою
встановлення фактів їх перебування на території Сирії, Туреччини, Єгипту,
Лівії, Іраку для участі в терористичній і екстремістській діяльності. Інтерпол
досить активно використовується при оперативному супроводі кримінальних
справ за злочинами в сфері економічної безпеки і корупційної спрямованості. В
результаті взаємодії з НЦБ Інтерполу зарубіжних країн отримані відомості про
участь в комерційних структурах, наявності об'єктів нерухомого майна,
громадянства або дозволу на проживання за кордоном у осіб, підозрюваних в
скоєнні посадових злочинів [5].
Незважаючи на недоліки і проблеми, що існують в НЦБ Інтерполу,
організація є єдиним механізмом взаємодії українських правоохоронних
органів з партнерами зарубіжних країн в боротьбі з тероризмом. Інтерпол
охоплює також практично весь кримінальний спектр: економічну злочинність, в
тому числі пов'язану з розкраданням автотранспорту та предметів, що
представляють художню, культурну та історичну цінність, незаконний обіг
наркотиків і вогнепальної зброї [2, с. 118].
Отже, сьогодні, Міжнародна Організація Кримінальної Поліції розглядає
тероризм як один з найбільш небезпечних видів злочинності. Цей факт робить
актуальним можливості використання досвіду Інтерполу у боротьбі з
тероризмом в Україні, яка останнім часом стала передовою лінією боротьби з
тероризмом у транснаціональному масштабі.
На підставі аналізу практики ефективного використання співробітництва
ООН та Інтерполу доцільно визначити необхідність подальшого об’єднання
зусиль світової спільноти щодо протидії зазіханням тероризму на міжнародний
правопорядок.
Висновки. Для України у її нинішній суспільно-політичній ситуації
актуальним є питання співпраці з Інтерполом у напрямах [6, с. 160]:
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-

удосконалення

антитерористичної

міжнародно-правової

бази;

вдосконалення механізмів надання правової допомоги, у тому числі видачі
терористів, націленої на практичну універсалізацію принципу: або видай або
суди; невідворотність відповідальності за злочини тероризму; активізації
боротьби з фінансуванням тероризму, в тому числі щодо припинення каналів
його підживлення за рахунок діяльності представників іноземних спеціальних
служб, громадян України, які співпрацюють із такими службами і є членами
терористичних організацій типу «ДНР - ЛНР», які отримують значну
фінансово-технічну і військову допомогу з територій, прилеглих до українських
кордонів;
- протидії доступу терористів до засобів масового ураження і їх доставці,
можливого застосування ними біологічних речовин, ядерних і радіоактивних
матеріалів, а також до важкої військової техніки, яка нині використовується
терористичними організаціями на території України;
- посилення контролю за обігом звичайних видів озброєнь. Зокрема, з
урахуванням останніх терористичних актів в Україні особливого значення
набуває переведення у практичну площину домовленостей, що розробляються в
рамках Вассенаарських елементів експортного контролю за ПЗРК, доля
Інтерполу у контролі за переміщенням даного виду зброї. Позитивним
прикладом у даному випадку може бути взаємодія спецслужб США і
Великобританії з припинення контрабанди ПЗРК до США;
- заходи по внесенню осіб, які причасні до терористичної діяльності у
базу даних Інтерполу поза залежністю від їх офіційного статусу, авторитету,
попередніх заслуг. Абсолютно очевидно, що в нинішніх умовах йдеться про
широке проблемне поле терористичної діяльності, що динамічно розширюється
і зумовлює зростаючу роль міжнародних регіональних та галузевих організацій
у реалізації антитерористичної стратегії на нових ідеологічних принципах [6, с.
161].
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Безумовно, що співпрацю України із МОКП - Інтерпол не слід розглядати
як панацею від діяльності на території нашої держави терористичних
організацій глобального масштабу. Але в нинішній ситуації вітчизняні
правоохоронні органи мають використовувати всі можливі канали боротьби з
тероризмом, відповідно, нарощування співпраці з Інтерполом потрібно
розглядати

як

одну

із

можливостей

вирішення

проблем

знищення

терористичних організації на теренах нашої держави.
Список використаних джерел:
1.
Про Національне центральне бюро Інтерполу: Постанова Кабінету Міністрів
України від 25.03.1993 № 220 // База даних Законодавство України / ВР України. URI:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/220-93-%D0%BF (дата звернення 15.03.2017).
2.
Гайова Г. Правові основи діяльності Інтерполу, його роль і місце в системі
органів правопорядку / Г. Гайова // Підприємництво. Господарство. Право. 2006. № 5. С. 114118.
3.
Культенко О. Статус та структура Інтерполу. Система органів Міжнародної
організації кримінальної поліції, їх функції та специфіка професійної діяльності / О.
Культенко // Право України. 2010. № 1. С. 236-240.
4.
Інтерпол статус: доступний // Державна прикордонна служба. 2016. URI:
http://dpsu.gov.ua/ua/interpol (дата звернення 22.04.17).
5.
Укрбюро Інтерполу // Інтерпол. URI: interpol.np.gov.ua/?page_id=16 (дата
звернення 30.03.17).
6.
Жарковська Г.П. Використання можливостей МОКП Інтерпол в протидії
міжнародному тероризму в Україні / Г.П. Жарковська // Матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Політико-правові реформи та становлення громадянського
суспільства в Україні». 2014. С. 159-163.

78

«ПРАВОВІ СИСТЕМИ».НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ. - №№1/2. – 2017
Шагинян В.А.,
студент магістратури
спеціальності Міжнародне право
Інституту міжнародних відносин КиМУ

Проблеми імплементації норм і принципів міжнародно-правових
документів у сфері захисту прав національних меншин в
законодавство України
У статті автор здійснив дослідження національного законодавства у сфері захисті
прав національних меншин, зазначивши про основні нормативно-правові акти в цій області.
Визначив проблемні питання та запропонував шляхи їх вирішення. Акцентовано увагу на
тому, що Україна доклала значних зусиль у питанні ухвалення законодавства загального
характеру для захисту національних меншин.
Ключові слова: національні меншини, законодавство України, громадянство, правовий
статус національних меншин, права людини.
В статье автор провел исследование национального законодательства в сфере
защиты прав национальных меньшинств, отметив об основных нормативно-правовых
актах в этой области. Определил проблемные вопросы и предложил пути их решения.
Акцентировано внимание на том, что Украина приложила значительные усилия в вопросе
принятия законодательства общего характера для защиты национальных меньшинств.
Ключевые слова: национальные меньшинства, законодательство Украины,
гражданство, правовой статус национальных меньшинств, права человека.
The author has made a study of national legislation on protection of minority rights, noting
on basic regulations in this area. Determined problems and has proposed solutions. The attention
was paid to the fact that Ukraine has made significant efforts in terms of adoption of general
legislation to protect minorities.
Keywords: national minorities, the legislation Ukraine, nationality, legal status of national
minority rights.

Постановка проблеми. Окрему групу прав людини становлять права
національних меншин. Досить поширеним є твердження про первинність і
вищість прав людини, проте їх не можна протиставляти правам національних
меншин. Дотримання прав людини як індивіда може бути досягнуто лише за
умови одночасного забезпечення тих його прав і свобод, що пов’язані з його
національно-етнічною

належністю,

адже

переважна

більшість

людей

усвідомлює свою належність до певної нації чи національно-етнічної групи,
ототожнює себе з певною культурою, визнає своїми певні морально-етичні
норми, звичаї та традиції, що впливає і на їх світосприймання, і на формування
світогляду, і на поведінку, а відповідно, і на ставлення до прав інших людей, до
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правових норм і правової системи в цілому. До того ж не можна забезпечити
права окремої людини, якщо національна меншина чи національна група, до
якої вона належить, зазнає дискримінації, принижень, утисків і поневірянь,
перебуває в пригнобленому стані.
Саме тому на сучасному етапі розвитку людства особливого значення
набуває забезпечення прав національних меншин як обов’язкова передумова
досягнення міжнаціональної злагоди та стабільного демократичного розвитку.
Ці та інші фактори і обумовлюють актуальність теми.
Проблемам міжнародно-правового захисту прав національних меншин
присвячені праці таких вчених А. Абашідзе, Г. Жванії, В. Карташкіна та інших.
Серед українських вчених різні аспекти проблеми прав національних меншин, в
тому числі й міжнародно-правові аспекти захисту їхніх прав, досліджували
М. Буроменcкий, В. Деніcов, В. Євінтов В. Євтух, О Картунов, І. Креcіна,
І Кураc,

О. Майборода,

В. Погорілко,

П. Рабінович,

О Мартиненко,
Ю. Римаренко,

М Орзіх,

В. Панібудьлаcка,

Л. Шкляр,

Ю. Шемшученко,

М. Шульга та інші.
Метою даної статті є дослідження проблем імплементації норм і
принципів міжнародно-правових документів у сфері захисту прав національних
меншин в законодавство України, для досягнення якої були поставлені наступні
завдання: дослідити національне законодавство у відповідній сфері та
запропонувати шляхи вирішення актуальних проблем.
Виклад основного матеріалу. Необхідність захисту прав національних
меншин стала однією з головних причин виникнення перших міжнародноправових норм, пов’язаних із правами і свободами людини. Але до визнання
самого факту існування окремих, особливих прав національних меншин, а
також прав людини, пов’язаних з її національно-культурним розвитком,
людство йшло занадто довго. Окремі права національних меншин знайшли двоє
визнання і відображення в Декларації про права осіб, що належать до
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національних або етнічних, релігійних та мовних меншин, 1992 року та в інших
міжнародних правових документах.
За Конституцією України держава бере на себе зобов’язання прияти
розвиткові

етнічної,

культурної,

мовної

та

релігійної

самобутності

національних меншин (ст. 11) [1]. Окрім конституційних положень правовий
статус

національних

меншин

визначається

нормами

Декларації

прав

національностей України від 1 листопада 1991 р. [2], Закону «Про національні
меншини в Україні» [3]. Відповідно до цих нормативно-правових актів,
громадянам в Україні гарантуються рівні політичні, економічні і культурні
права і свободи незалежно від їх національного походження. При цьому всі
громадяни користуються захистом держави на рівних підставах. При
забезпеченні прав осіб, що належать до національних меншин, Україна
виходить з того, що ці права є невід’ємною частиною загальновизнаних у світі
прав людини.
До національних меншин належать групи громадян України, які не є
українцями

за

національністю,

виявляють

почуття

національного

самоусвідомлення та спільності між собою. Тобто при встановленні належності
до національних меншин головним тепер є власне суб’єктивне ставлення
людини, її самоусвідомлення себе як такої особи, яка належить до певної
національної меншини. Отже, особа має право сама, без будь-якого
зовнішнього впливу чи тиску визначати належність до національної меншини.
Законодавство України визнає за громадянами, що належать до
національних меншин, такі специфічні права: вільно обирати та відновлювати
національність;

на

збереження

національно-етнічної

самобутності;

на

національне прізвище, ім’я та по батькові; на збереження життєвого
середовища в місцях їх історичного і сучасного розселення; на створення
національних громадських організацій: національно- культурних товариств,
культурних центрів, земляцтв та інших організацій; на користування і навчання
рідною мовою чи вивчення рідної мови в державних і комунальних навчальних
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закладах або через національні культурні товариства; на розвиток національних
культурних традицій; на використання національної символіки; на відзначення
національних свят; на сповідування своєї релігії; на задоволення потреб у
літературі, мистецтві, засобах масової інформації; на створення національних
культурних і навчальних закладів; обиратися або призначатися на рівних
засадах на будь-які посади; вільно встановлювати і підтримувати зв’язки з
особами своєї національності та їх об’єднаннями за межами України; на будьяку діяльність, що не суперечить законодавству.
Визначальним серед прав особи у сфері національно-культурного розвитку
є право національно-етнічної самоідентифікації, адже для кожної людини є
природним ототожнення себе з певною національно- етнічною спільнотою.
Громадяни України, які належать до національних меншин, мають право вільно
обирати та відновлювати національність. Такий вибір не повинен призводити
до якихось негативних наслідків. При здійсненні цього права не допускається
примушення громадян у будь-якій формі до відмови від своєї національності.
Таке право знайшло своє закріплення в українському законодавстві з огляду на
нашу історію, коли сотні тисяч громадян із різних причин змушені були
цуратися своєї національності, приховувати те, до якої національності належить
або ж зовсім відмовлятися від неї [4, c, 100].
Безпосередньо з цього права випливає право на збереження національноетнічної самобутності, яке знайшло своє законодавче закріплення у ст. 300 ЦК
України й визнається за будь-якими фізичними особами, а не лише за
громадянами, які належать до національних меншин. Право на збереження
своєї «національної, культурної, релігійної, мовної самобутності» становить
головний зміст більш широкого права особи – права на індивідуальність, якому
власне й присвячена ст. 300 ЦК України, хоча й не вичерпує його. Іншою
складовою частиною права на індивідуальність визнається «право на вільний
вибір форм та способів прояву своєї індивідуальності, якщо вони не заборонені
законом та не суперечать моральним засадам суспільства» [5].
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Кожний громадянин України має право на національне прізвище, ім’я та
по батькові, тобто громадяни мають право іменувати себе згідно з
національними традиціями. При цьому їхні імена мають перекладатися з
національної мови українською мовою у транскрипції. Громадяни, в
національній традиції яких немає звичаю вказувати «по батькові», мають право
записувати в паспорті лише ім’я та прізвище, а в свідоцтві про народження –
ім’я батька та матері. Це право важливо було закріпити в законодавстві у
зв’язку з тим, що раніше прізвище, ім’я та по батькові особи подеколи довільно
спотворювали і перекручували в офіційних документах.
Необхідність визнання за національними меншинами права на збереження
життєвого середовища в місцях їх історичного й сучасного розселення
обумовлено, передусім, практикою примусового виселення цілих народів та
національних меншин у минулому. Питання про повернення на територію
України представників депортованих народів вирішуються відповідними
законодавчими актами та договорами України з іншими державами [4, c. 101].
Стаття 6 Закону «Про національні меншини в Україні» [3] закріплює
комплексне право на національно-культурну автономію.
Для громадян, які належать до національних меншин, особливого значення
набуває право на користування та навчання рідною мовою чи на вивчення
рідної мови в державних і комунальних навчальних закладах або через
національні культурні товариства. Українська держава взяла на себе
зобов’язання забезпечити необхідні умови для розвитку і використання мов
національних меншин. Громадянам, які належать до національних меншин,
відповідно до ст. 53 Конституції України [1], гарантується право на навчання
рідною мовою чи на вивчення рідної мови в державних і комунальних
навчальних закладах або через національні культурні товариства. Це положення
означає, що в одних випадках може здійснюватися навчання мовою
національної меншини, в інших – мова національної меншини може вивчатися
як окрема навчальна дисципліна або як факультативний курс.
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Конституційний Суд України у своєму рішенні від 14 грудня 1999 р.
(справа про застосування української мови) зазначив: «У державних і
комунальних навчальних закладах поряд з державною мовою, відповідно до
положень Конституції України, зокрема ч. 5 ст. 53, та законів України, у
навчальному процесі можуть застосовуватися та вивчатися мови національних
меншин» [6, c. 215].
Громадяни України мають право користуватися своєю національною
мовою або будь-якою іншою мовою, звертатися до державних, партійних,
громадських органів, підприємств, установ, організацій і їх посадових осіб
українською чи іншою мовою їх роботи, російською мовою або мовою,
прийнятною для сторін.
Право

створювати

свої

громадські

організації,

культурні

центри,

товариства, земляцтва, об’єднання здійснюється представниками національних
меншин у порядку, встановленому Законом «Про громадські об’єднання». Ці
організації
задоволенню

сприяють
їх

збереженню

самобутності

національно-культурних

потреб,

національних

меншин,

створюють

додаткові

можливості для спілкування між їх представниками. Такі громадські організації
можуть здійснювати діяльність, спрямовану на розвиток національної
культури, проводити масові заходи, конференції, конкурси, фестивалі,
виставки, збори, сприяти створенню національних газет, журналів, телепередач,
відеофільмів, видавництв, музеїв, художніх колективів, театрів, кіностудій та
розширенню їх мережі.
Представники національних меншин мають право обиратися на рівних
засадах до органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
рівного доступу до державної служби та служби в органах місцевого
самоврядування, займати будь-які посади на підприємствах, в установах та
організаціях. У Законі «Про національні меншини в Україні» [3] зазначається,
що громадяни України, які належать до національних меншин, мають право
відповідно обиратися або призначатися на рівних засадах на будь-які посади до
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органів законодавчої, виконавчої, судової влади, місцевого самоврядування, в
армії, на підприємствах, в установах і організаціях.
Громадяни, які належать до національних меншин, а також національні
громадські об’єднання мають право вільно встановлювати і підтримувати
зв’язки з особами своєї національності та їх громадськими об ‘єднаннями за
межами України, одержувати від них допомогу для задоволення мовних,
культурних, духовних потреб, брати участь у діяльності міжнародних
неурядових організацій.
Водночас не може бути прав без обов’язків. Тому чинне законодавство
покладає на громадян України, які належать до національних меншин,
зобов’язання дотримуватися Конституції України і законів України, оберігати її
державний суверенітет і територіальну цілісність, поважати мови, культури,
традиції,

звичаї, релігійну

самобутність

українського

народу та

всіх

національних меншин.
Механізм реалізації прав національних меншин є дуже складним і
залежить від цілого комплексу різноманітних чинників. Одні з цих прав можуть
бути реалізовані лише індивідуально (право вільно обирати та відновлювати
національність), інші лише в складі національної меншини (право на створення
національно-культурних товариств тощо). Існують і такі права, які можуть бути
реалізовані як індивідуально, так і колективно. Громадяни, які належать до
національних меншин, можуть вільно обирати форми здійснення прав, що
надаються їм чинним законодавством, і реалізувати їх або особисто, або ж
через відповідні державні органи та громадські організації національнокультурного спрямування [4, c. 105].
Систему гарантій реалізації прав національних меншин становлять:
1) загальні (політичні, економічні, соціально-культурні) гарантії;
2) спеціальні (правові та інституційні) гарантії.
Українська держава піклується про розвиток етнічної, культурної, мовної
та релігійної самобутності національних меншин, підтримує здійснення заходів,
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спрямованих на вивчення та розвиток їх мови, культури, традицій, формування
у них знань і уявлень про історію, основні пам’ятки, заклади й діячів
національної культури, розуміння й шанування національних духовних
надбань, залучення

представників національних

меншин до

участі в

громадсько-політичній та духовно-культурній діяльності [4, c. 106].
У Верховній Раді України створено Комітет Верховної Ради з питань прав
людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. У системі
центральних органів виконавчої влади працює Державний комітет України у
справах національностей та релігій. При Президентові України сформовано
Раду з питань етнонаціональної політики. В Автономній Республіці Крим
функціонують Постійна комісія Верховної Ради Автономної Республіки Крим з
міжнаціональних

відносин

і

проблем

депортованих

громадян,

Республіканський комітет із охорони культурної спадщини, Республіканський
комітет у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян. У
структурі обласних державних адміністрацій створюються управління (відділи)
у справах національностей та релігій. У всіх регіонах функціонують
різноманітні громадські національно-культурні організації, товариства, центри,
клуби, земляцтва. У багатьох регіонах на громадських засадах створюються
координаційні органи громадських організацій. Так, на Харківщині тривалий
час плідно працює Рада представників громадських організацій національних
меншин Харківської області [4, c. 101].
З урахуванням міжнародно-правових актів про національні меншини, що
їх ратифікувала Україна, за участі представників компетентних державних
установ, національних меншин та фахівців у встановлений термін необхідно
розробити, а Верховній Раді України ухвалити нову редакцію Закону України
«Про національні меншини в Україні». Закон повинен мати не декларативний
характер, а містити конкретні, вичерпно викладені положення та норму про
відповідальність за їх порушення. У законодавстві України має бути визнано
право на ефективні засоби юридичного захисту щодо спеціальних прав
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національних меншин та право зацікавлених осіб і груп звертатися зі скаргами з
приводу порушення цих прав.
Також зазначимо, що необхідно ухвалити національні програми і закони
про державну етнонаціональну політику в Україні (або про державну політику
України в галузі захисту прав меншин), про державну політику щодо
співвітчизників за кордоном, про застосування мов в Україні, про національнокультурну автономію в Україні та посилити їх фінансовими й іншими
матеріальними гарантіями. Для захисту чинних прав національних меншин
бажано запровадити посаду Уповноваженого в справах національних меншин
при Кабінеті Міністрів України.
Необхідно вжити правові заходи для вирішення проблеми участі
національних меншин у політичному і державному житті, включаючи
адекватне, відповідне представництво в виборчих органах влади (як варіант –
на основі пропорційної виборчої системи, принципу фіксованих квот чи інших
засадах). Нагальним є питання про надання квот представникам національних
меншин для навчання в технікумах і вищих навчальних закладах, викладання в
них за потреби мов національних меншин та ін. [7, c. 258]. Необхідне
цілеспрямоване фінансове, організаційне та інше сприяння національним
меншинам у сфері масової інформації: друкуванні газет їхніми мовами, наданні
годин на загальнодержавному і місцевому (в регіонах, де вони проживають
компактно) телебаченні, радіо, публікації книг і підручників мовами
національних меншин.
Вбачається необхідним на державному рівні активізувати конструктивне
співробітництво всіх членів СНД для ефективного й своєчасного вирішення
проблем репресованих та депортованих народів, які тривалий час чекають
цього. Доцільно було б запровадити державні національні премії імені
найбільш відомих діячів національних меншин, які слід вручати представникам
усіх націй України за видатний вклад (допомогу) тій чи іншій національній
меншині тощо. З метою ефективного застосування міжнародно-правових норм і
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національного законодавства в цій галузі необхідно нормативне закріплення
термінології, зокрема щодо дестинаторів таких норм.
З огляду на активну позицію, що її посідає Україна в діяльності ООН,
корисною є розробка і внесення на розгляд світового співтовариства свого
проекту міжнародної конвенції про захист національних меншин, яка б містила
позитивні права та передбачала б запровадження моніторингового механізму за
їх здійсненням державами-учасницями.
Україна відіграє гідну роль у справі становлення національного і розвитку
сучасного міжнародного права захисту прав меншин, а по-друге, існує нагальна
необхідність спрямувати національну правотворчість та практичну діяльність
на вдосконалення національного законодавства й усунення недоліків та
невідповідностей щодо європейських міжнародно-правових стандартів захисту
прав меншин, визначених у резолюції Комітету міністрів, висновках
Консультативного комітету Ради Європи, зауваженнях вітчизняних фахівців [7,
с. 24].
Варто зазначити про двоякість сучасного стану правових засад та
організаційних умов захисту прав національних меншин у нашій державі. Ця
двоякість проявляється, зокрема в тому, що, з одного боку, в нормах і
положеннях політико-правових і юридичних актів України відбиті практично
всі права національних меншин, що передбачені міжнародно-правовими
документами, але, з іншого боку, для окремих з них відсутні механізми
реалізації, а деякі протягом багатьох років не виконуються або тільки частково
виконуються органами державної влади. Найбільш чітко така двоякість
простежується у підходах до колективних прав національних меншин.
Але неналежний рівень інституційного забезпечення захисту та реалізації
прав меншин, а також відсутність необхідних легітимних механізмів діалогу та
узгодження своїх позицій між представниками влади та меншин значною мірою
ускладнюють процес пошуку компромісів, потрібних для формування та
реалізації виваженої державної політики у міжнаціональних стосунках яка б
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відповідала сучасним вимогам. А це в свою чергу негативно відбивається на
процесах законодавчого регулювання суспільних відносин у цій сфері, що
проявляється у повільному прийнятті законодавчих актів та появі внутрішніх
невідповідностей, суперечностей між окремими законодавчими актами, що ще
більш ускладнює їхнє практичне застосування.
Суттєвим гальмом подальшого розвитку національного законодавства є
відсутність визначення або неоднозначне, нечітке, не відповідне сучасним
вимогам визначення низки ключових термінів, які використовуються в
офіційних нормативно-правових документах, зокрема таких основних понять,
як «корінні народи» і «національні меншини», тобто невизначеність самих
суб’єктів даних правовідносин.
З

огляду

на

невирішеність

проблем,

що

належать

до

сфери

міжнаціональних відносин, необхідно в подальшому здійснити теоретикометодологічний аналіз і обгрунтування, провести наукову дискусію, порівняти
різні точки зору, уточнити позиції. Варто проаналізувати, як діють на практиці
законодавчі акти, які їхні положення не працюють і чому. З урахуванням цього
слід підготувати зміни до відповідних законів [8, с. 11].
Таким чином, можемо резюмувати, що Україна доклала значних зусиль у
питанні

ухвалення

законодавства

загального

характеру

для

захисту

національних меншин та продемонструвала повагу до зобов’язань щодо
імплементації норм РК у національне законодавство та відповідну державну
практику. Існує нагальна необхідність спрямувати національну правотворчість
та практичну діяльність на вдосконалення національного законодавства й
усунення його недоліків та невідповідностей європейським міжнародноправовим стандартам захисту прав меншин, визначеним у резолюції Комітету
міністрів, висновках Консультативного комітету Ради Європи, зауваженнях
вітчизняних фахівців.
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ БЕЗПЕКИ
СУДНОПЛАВСТВА У ВОДАХ СВІТОВОГО ОКЕАНУ
Проблема забезпечення безпеки судноплавства залишається доволі гострою на
морському транспорті. Незважаючи на постійний розвиток методів, засобів, способів і
технічних засобів забезпечення безпеки, у водах Світового океану щорічно терпить
катастрофу декілька тисяч суден, тому дана стаття покликана висвітлити деякі аспекти
міжнародно-правової регламентації безпеки судноплавства.
Ключові слова: безпека, безпека судноплавства, безпека мореплавства, національне
законодавство, міжнародні конвенції, міжнародне морське право.
Проблема обеспечения безопасности судоходства остается острой на морском
транспорте. Несмотря на постоянное развитие методов, способов и технических средств
обеспечения безопасности, в море ежегодно терпит катастрофу несколько тысяч судов,
поэтому данная статья призвана осветить некоторые аспекты международно-правовой
регламентации безопасности судоходства.
Ключевые слова: безопасность, безопасностьс удоходства, безопасность
мореплавания, национальное законодательство, международные конвенции, международно
еморское право.
The problem of maritime security remainsacute for maritime transport. Despite the
continuous development of methods, techniques and hard ware security at seaeach year suffer a
catastrophes everalthous and vehicles, sothis articleaims to high light some aspects of international
legal regulation of safety of navigation.
Keywords: security, maritime security, maritime safety, national legislation, international
conventions, international maritime law.

Постановка

проблеми.

Науково-технічний

прогрес

в

галузі

суднобудування, зростаючі потреби та розвиток міжнародних економічних
зв’язків значно підвищили інтенсивність судноплавства. Підраховано, що
наразі у Світовому океані постійно перебувають близько 65 тис. торгових і
близько 16 тис. військових кораблів [2, с. 176]. Через таку перенасиченість
плавучих об'єктів, втрати на морях, в останні десятиліття істотно зросли.
Статистичний аналіз аварійності світового торгового флоту, який
щорічно проводиться Регістром Ллойда, показує, що в останні роки намітилася
незначна тенденція до скорочення кількості суден, які гинуть, однак загальна
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втрата тоннажу залишається незмінною. При цьому кількість людей, що гинуть
або пропадають без вісті в результаті аварій на морі, обчислюється тисячами
чоловік. Стан безпеки на сьогоднішній день на морському транспорті
оцінюється

як

потенційно

аварійний

і

тому

актуальною

проблемою

мореплавства на сьогоднішній день залишається безпека судноплавства [4, с.
89].
Діяльність учасників міжнародних правовідносин у сфері морського
транспорту має бути законодавчо врегульованою, оскільки використання
морських транспортних засобів може завдати непоправної шкоди життю та
здоров’ю людей, екології, водному світу та тягнути за собою адміністративну
чи кримінальну відповідальність учасників таких відносин. Між тим,
нормативно-правове регулювання безпеки морського судноплавства, досі
перебуває в початковому стані. Саме тому здійсненню ефективного контролю
та нагляду у сфері судноплавства, спрямованому на забезпечення високого
рівня безпеки, виявлення, припинення та усунення порушень законності, має
приділятися належна увага з боку держав та уповноважених органів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Широке коло питань,
пов'язаних з міжнародно-правовою регламентацією безпеки судноплавства
розглядаються в роботах, як українських, так і зарубіжних вчених –
Г. Анцелевича, О. Щипцова, О. Шемякіна, Н. Мельникова, В. Прусса,
Н. Волчакова, Г. Тункіна, Я. Броунлі, Д. Коломбоса. Так, в роботах
вищезазначених авторів надається аналіз змісту відповідних міжнародноправових угод, порядок реалізації міжнародно-правових норм, вимоги
національного законодавства щодо безпеки судноплавства у водах Світового
океану.
Мета статті полягає у висвітленні міжнародно-правової регламентації
безпеки судноплавства у водах Світового океану.
Виклад основного матеріалу. Протягом всієї історії судноплавства
питання безпеки були та залишаються одними з найактуальніших. Статистика
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показує, що число аварій, зіткнень на морі не скорочується. І хоча в останні
роки кількість загиблих суден дещо скоротилася, загальний їх тоннаж значно
зріс.
Ефективність сучасного торгового судноплавства нерозривно пов'язано з
правовим забезпеченням його безпеки. Торговельне мореплавство в більшій
мірі носить міжнародний характер, і тому не може регулюватися лише нормами
національного права. Це в свою чергу означає, що правові проблеми безпеки
судноплавства повинні вирішуватися тільки на міжнародному рівні. Розвиток
науки і техніки, збільшення розмірів морських суден, підвищення інтенсивності
судноплавства – ці та інші чинники з кожним днем все більше вимагають
підвищеної до себе уваги з боку міжнародного співтовариства [9].
Міжнародний

характер

використання

Світового

океану

для

судноплавства обумовлює залучення міжнародного підходу до проблеми
забезпечення

безпеки

судноплавства

і

вимагає

міжнародно-правового

регулювання.
У зв'язку з міжнародним характером судноплавства правові норми і
стандарти стали в однаковій мірі висуватися до всіх суден будь-яких держав,
під прапором яких вони здійснюють судноплавство. Всі вони отримали
закріплення в міжнародних конвенціях, а також в національному праві
морських держав. Заходи з підвищення безпеки судноплавства стають більш
ефективними, коли вони приймаються на міжнародному рівні.
Як зазначає Анцелевич Г.О., на початок XX століття не існувало
ефективного

міжнародно-правового

режиму

забезпечення

безпеки

судноплавства [2, с. 192]. Загострення проблеми призвело до розробки та
реалізації комплексних і ефективних заходів щодо забезпечення безпеки
судноплавства, як на національних, так і на регіональних, субрегіональних та
глобальному рівнях.
На нашу думку, проблема забезпечення безпеки судноплавства є
багатоаспектною і включає різні напрямки. Вони пов'язані з міжнародним
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співробітництвом у цій сфері, встановленням і забезпеченням застосування
технічних

норм

і

стандартів,

підготовки

та

дипломування

моряків,

повноваженнями держави порту, прапора і прибережної держави, організацією
пошуку і рятування на морі, діяльністю класифікаційних товариств і страхових
компаній, імплементацією міжнародно-правових норм і деяких інших.
Безпека судноплавства є головною властивістю морського судна і є
найважливішою умовою можливості ефективної експлуатації. В міжнародному
морському праві та його основних джерелах – конвенціях, поряд з поняттям
«безпека судноплавства» використовується поняття «безпека мореплавства».
Зазначені поняття, як і деякі інші в морському праві, означають безпечні умови
морської транспортної діяльності, що мають бути створені, а безпека –
захищеною [15, с. 102].
У доктрині з морського права висвітлюють різні думки з приводу поняття
«безпека судноплавства». Так В. Вейхман зазначає, що безпека судноплавства –
це система захисту морських суден від загрози втрати ними морехідний стан,
внаслідок впливу небезпечних для судноплавства факторів [5, с. 98]. Однак таке
визначення є не зовсім повним, оскільки воно істотно обмежує рамки і функції
названої системи.
На думку М. Авербуха, забезпечення безпеки судноплавства – це
сукупність заходів, пов'язаних з досягненням необхідного рівня надійності та
живучості судна, з зовнішніми для судна чинниками, що забезпечують
безпечну діяльність судна в Світовому океані [1, с. 49].
Найбільш широке за змістом поняття надається М. Лесогоровим, який
розглядає безпеку морського судноплавства, як такий стан судноплавства, та
інших видів людської діяльності на морі, який виключає заподіяння шкоди
морським судам, іншим технічним пристроям, життю і здоров’ю людей,
морському середовищу та забезпечуються заходами економічного, технічного,
організаційного, соціального та виробничого характеру [8, с. 35].
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Двоїстість поняття «безпека», властива і безпеці судноплавства. З одного
боку, безпека судноплавства спрямована «на себе», тобто на морську
транспортну систему, на судна, плавання яких і становить сутність
функціонування системи. З іншого боку, безпека судноплавства спрямована на
«зовнішні» по відношенню до судноплавства об'єкти. Такими зовнішніми
об'єктами є люди, які беруть участь в процесі судноплавства, як активно (члени
екіпажів суден), так і пасивно (пасажири морських суден); судноплавство не
повинно завдавати шкоди їх життю і здоров'ю.
Як слушно зазначають К.О. Бекяшев і В.Ф. Сидорченко [3, с. 124],
«безпека судноплавства» і «охорона людського життя на морі» в певній мірі
синонімічні, оскільки досягаються одними і тими ж правовими засобами, в
рівній мірі застосовуються до технічних, організаційних, ергономічних і інших
засобів і методів.
Фактично безпека судноплавства включає в себе надзвичайно широке
коло суспільних відносин, пов’язаних не тільки зі здійсненням безаварійного
плавання суден і охороною людського життя на морі, але і охороною
навколишнього морського середовища, в тому числі і природних ресурсів
Світового океану, схоронністю вантажу та іншого майна [14, с. 103].
Міжнародно-правова

практика

накопичила

достатню

кількість

нормативних актів, які регламентують питання безпеки судноплавства.
Правовою основою спільних дій держав слугують міжнародні договори в галузі
забезпечення безпеки судноплавства. Найчастіше ними є багатосторонні
універсальні або регіональні угоди. Універсальні договори і конвенції,
присвячені переважно правовій регламентації попередження, обмеження,
заборони та зниження забруднення, а також здійснення контролю за
забрудненням морського середовища, яке спричиняється окремими видами
діяльності.
Як зазначає Прусс В.М., правові норми щодо попередження зіткнення
суден, зустрічаються вже в законах Стародавнього Риму: там містилися
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положення про необхідність несення суднових вогнів і інших зорових сигналів,
які б служили попередженню зіткнення суден. Пізніше, в середні століття, ці
положення отримали розвиток в таких відомих збірниках звичаїв, які
регулювали морське судноплавство, як Олеронські сувої, Закони Вісбі та ін.
[12, с. 98].
На

думку

О.М.

Шемякіна,

подальший

розвиток

міжнародних

економічних зв’язків і поява світового ринку зажадало формування основних
принципів і норм, як національного, так і міжнародного морського права [15].
Деякі з них не втратили актуальності й донині. Так, в 1837 р в Росії були видані
Правила для плавання казенних і приватних пароплавств у всіх протоках і
річках Російської імперії, в яких крім інших постанов містилися положення про
безпеку розходження суден та інші правила, спрямовані на попередження
зіткнення суден.
У 1840 році був опублікований перший загальний Звід правил про
запобігання

зіткнення

суден,

розроблений

англійською

лоцманською

корпорацією і затверджений англійським адміралтейським судом. Подібні
правила розроблялися і в інших країнах, де їм також надавався обов'язковий
характер. Однак з розвитком міжнародного судноплавства до кінця XIX ст.
виникла необхідність міжнародної уніфікації цих правил.
Одним із перших найважливіших етапів міждержавного співробітництва
в галузі розробки та уніфікації правил, який регулював технічні аспекти
забезпечення

безпеки

судноплавства,

у

тому

числі

що

стосувались

попередження зіткнень суден, стала I Міжнародна морська конференція,
скликана у Вашингтоні в 1899 р. На ній були розглянуті багато питань що
стосувались безпеки судноплавства: правила щодо попередження зіткнення
суден у морі, правила щодо рятування людей і майна при корабельних аваріях,
правила щодо кваліфікації командного складу і екіпажів суден, правила щодо
розділення руху суден на шляхах з інтенсивним судноплавством та ін. Було
порушене питання й про створення спеціального механізму міжнародного
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співробітництва в галузі судноплавства – постійної міжнародної морської
комісії, але, так і не було вирішене.
Правила для попередження зіткнення суден, прийняті на конференції
1899, хоча і не були закріплені спеціальною міжнародною угодою, отримали
широке визнання. Пізніше, на Лондонській міжнародній конференції 1929 р.
щодо охорони людського життя на морі, вони були включені, як додаток до
Конвенції з охорони людського життя на морі [2, с. 199].
Незабаром після Другої світової війни питання безпеки судноплавства
знову привернули увагу світової громадськості, і в 1948 р. на конференції в
Лондоні були прийняті Правила для попередження зіткнення суден у морі, які
вступили в силу в січні 1954 р. [15, с. 28].
Інтенсифікація міжнародного судноплавства, пов'язана зі стрімким
розвитком міжнародних економічних взаємин, науково-технічним прогресом,
особливо в галузі суднобудування, навігаційного устаткування, радіо і
радіолокації,

вимагала

постійного

вдосконалення

міжнародних

норм,

спрямованих на забезпечення безпеки судноплавства. Для вирішення цих
завдань була скликана Конференція з охорони людського життя на морі 1960 р.,
яка відбулася в Лондоні. На підставі новітніх досягнень в сфері судноплавства
та навігації, конференція виробила нові положення щодо забезпечення безпеки
судноплавства – Правила попередження зіткнень суден (ППЗС) і додаток до
них – Рекомендації з використання радіолокаційної інформації для запобігання
зіткнень суден у морі.
Однак і ці Правила швидко застаріли. Становище на морі, що
характеризується

зростанням

аварійності

флоту,

вимагала

подальшого

вдосконалення міжнародно-правових норм безпеки судноплавства. І у 1972 р.
Міжурядовою морською консультативною організацією була прийнята нова
Конвенція про міжнародні правила попередження зіткнень суден у морі
(МППЗС-72) [16]. Ці правила з поправками 1981 р. наразі є основним
юридичним документом в системі правових актів, що стосуються міжнародно97
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правової регламентації безпеки судноплавства. Прийняття нової спеціальної
конвенції підкреслило самостійне юридичне значення МППЗС і, отже, важливу
роль держав у попередженні зіткнень суден у морі.
Основними міжнародними організаціями, діяльність яких пов'язана з
розробкою норм морського права, а також з різними аспектами безпеки
судноплавства, у тому числі і з дослідженням і використанням Світового
океану, є на сьогодні: Міжнародна морська організація, Комітет з морських
перевезень, Міжнародний морський комітет, Міжурядова океанографічна
комісія ЮНЕСКО, Всесвітня метеорологічна організація та ін.
Найбільш важливі рішення які стосуються міжнародно-правового режиму
морського простору приймаються Конференціями ООН з морського права.
Всі

основні

проблеми

розвитку

міжнародного

судноплавства

і

забезпечення його безпеки вирішує спеціалізований орган ООН – Міжнародна
морська організація (ІМО). Вона була створена в 1948 р. на міжнародній
морській конференції ООН, яка проходила в Женеві. Спочатку було прийнято
рішення про створення Міжурядової морської консультативної організації
(ІМКО), яка з 1982 р. отримала назву Міжнародна морська організація.
Основне

призначення

ІМО

–

це

розширення

міжнародного

співробітництва в сфері забезпечення безпеки судноплавства, розробка
рекомендацій щодо запобігання морських пригод і створення умов для
підвищення ефективності судноплавства.
Під егідою ІМО розроблено ціла низка важливих міжнародних угод, деякі
з

яких

зведено

в

статус

міжнародно-правових

норм,

пов'язаних

із

забезпеченням безпеки судноплавства. Ці норми відображені, в ряді
міжнародних конвенцій, наприклад, у Конвенції про охорону людського життя
на морі (SOLAS-74) [7], яка являє собою зібрання правових норм, спрямованих
на підвищення безпеки екіпажів і пасажирів кораблів і суден, що перебувають в
морі. Конвенція нормує основні технічні характеристики, що визначають
безпеку плавання: непотоплюваність суден (поділ корпусу судна на непроникні
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відсіки); остійність суден; надійність механічної установки та рульового
приводу; наявність пристроїв і систем, що забезпечують безпеку судна при
аварійних ситуаціях; склад засобів протипожежного захисту; склад і
розміщення рятувальних засобів, у тому числі і оснащення кораблів спеціальної
рятувальної радіоапаратурою. SOLAS-74 визначає порядок передачі інформації
на судна про небезпеки: льоду, штормах, покинутому судні, і т.ін.
Крім розробки документів, що становлять основний зміст конвенцій з
безпеки мореплавства, Міжнародна морська організація готує та виносить на
розгляд та затвердження Асамблеї Резолюції, що мають відношення до різних
аспектів забезпечення навігаційної безпеки плавання. До їх числа відносяться
Рекомендації щодо техніко-експлуатаційних вимог до різних навігаційних
приладів і систем (Резолюція А.342 (9) – Авторульові, А.382 (10) – магнітні
компаси, А.422 (11) – САРП, А.424 (11) – Гірокомпаси, А.477 (12) – суднові
РЛС, А.478 (12) – вимірювачі швидкості, А.574 (14), А.577 (14) – електронне
навігаційне обладнання та ін.) [13].
Новими є рекомендації ІМО щодо плавання рейсу з урахуванням
максимального забезпечення навігаційної безпеки плавання (резолюція А.893
(21)) [13].
На нашу думку, важливим заходом, розробленим під егідою ІМО, є
розробка системи розподілу руху суден при підходах до портів, в протоках і в
районах інтенсивного судноплавства. Її сутність полягає у встановленні смуг
односпрямованого руху суден і в їх поділі зонами або лініями.
Правовими

засобами

забезпечення

судноплавства

в

Україні

є

нормативно-правові акти як національного, так і міжнародного характеру. До
правових засобів забезпечення безпеки судноплавства, крім міжнародних
договорів, відносяться також рекомендації, що видаються спеціалізованими
установами

Організації

Об'єднаних

Націй,

Міжнародною

морською

організацією, Міжнародною організацією праці, Всесвітньою організацією
охорони здоров'я та іншими [16, с. 29].
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Серед міжнародних конвенції в галузі безпеки судноплавства, які
ратифікувала Україна є:
1) Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі (СОЛАС
74), прийнята та підписана в Лондоні 1 листопада 1974 р. Конвенція
встановлює вимоги до конструкції судна, до машин та електричних установок,
протипожежного захисту, регулює ряд інших питань, що стосуються безпеки
судноплавства;
2) Міжнародна конвенція про вантажну марку 1966 р., яка встановлює
єдині принципи і правила, що стосуються граничного завантаження суден, що
здійснюють міжнародні рейси. Україна приєдналася до Конвенції 21 вересня
1993 р.;
3) Міжнародна конвенція з підготовки дипломування моряків та несення
вахти (ПДМНВ), прийнята в 1978 році і кардинально змінена в 1995 році.
Україна приєдналася до Конвенції в 1996 році. Конвенція встановлює
стандарти знань моряків, визначає функції моряків на судні;
4) Міжнародна конвенція про стандарти підготовки дипломування
персоналу риболовних суден та несення вахти, прийнята в 1995 році. Україна
приєдналася 17 січня 2002 року;
5) Конвенція про міжнародні правила попередження зіткнень суден,
прийнята в 1972 році. Україна приєдналася 17 листопада 1993 року. Конвенція
поширюється на всі судна у відкритому морі і з'єднаних з ними водах, по яких
можуть плавати морські судна;
6) Міжнародна конвенція про безпечні контейнери, прийнята в 1972 році.
Україна приєдналася в 1977 році. Вимоги Конвенції застосовуються до
контейнерів, які використовуються для міжнародних перевезень;
7) Конвенція про міжнародну організацію морського супутникового
зв'язку (ІНМАРСАТ), прийнята в 1976 році. Україна приєдналася в 1979 році [6,
с. 36].
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Безпека судноплавства також регулюється і на регіональному рівні. Так,
відповідно до Глави XI Міжнародної конвенції з охорони людського життя
(СОЛАС 74) [10] «Спеціальні заходи по підвищенню безпеки на морі» був
розроблений і підписаний Чорноморський меморандум про взаєморозуміння у
2000 році, учасниками якого є 6 держав, у тому числі і Україна. Мета даного
Меморандуму

–

скоротити

експлуатацію

суден,

що

не

відповідають

міжнародним стандартам. Чорноморський меморандум був розроблений на
основі розробленого раніше Паризького меморандуму, підписаного в 1982 році,
учасниками якого є 20 держав. На 43-й сесії в Дубліні (Ірландія) Комітет
Паризького Меморандуму схвалив і прийняв новий інспекційний режим для
суден, який вступив в силу з січня 2011 року.
Правовими засобами забезпечення безпеки судноплавства в Україні на
національному рівні є нормативно-правові акти, прийняті Урядом і Верховною
Радою України. До них слід віднести Закон України «Про основи національної
безпеки України», де поняття безпеки трактується як «захищеність життєво
важливих інтересів людини й громадянина, суспільства й держави, за якої
забезпечується

постійний

розвиток

суспільства,

своєчасне

виявлення,

запобігання й нейтралізація реальних і потенційних загроз національним
інтересам» [11].
Висновки та пропозиції. Безпека судноплавства включає в себе
надзвичайно широке коло суспільних відносин, пов’язаних не тільки зі
здійсненням безаварійного плавання суден і охороною людського життя на
морі, але і охороною навколишнього морського середовища, в тому числі і
природних ресурсів Світового океану, схоронністю вантажу та іншого майна.
Виходячи з вищевикладеного, можна стверджувати, що безпека судноплавства
є самостійним компонентом глобальної системи безпеки. Міжнародноправовий

характер

регламентації

безпеки

судноплавства

забезпечує

універсалізацію технічних і організаційних вимог на глобальному рівні.
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Нормативно-правова регламентація безпеки судноплавства заснована на
взаємодії

міжнародної

і

національної

систем

права.

Міжнародне

співробітництво є важливим чинником забезпечення безпеки судноплавства.
Правові форми і види міжнародного співробітництва визначено в глобальних і
регіональних угодах щодо забезпечення безпеки судноплавства і практики їх
застосування. Розширення і розвиток цих форм обумовлює необхідність
оптимального поєднання глобальних і регіональних заходів щодо забезпечення
безпеки судноплавства, які здійснюються, як безпосередньо державами, так і
через міжнародні організації.
Забезпечення контролю у сфері безпеки судноплавства повинна
досягатись: а) у проведенні планових, позапланових, цільових перевірок всієї
діяльності у сфері судноплавства; б) у з’ясуванні всіх обставин вчинених
порушень, аварійних подій, включаючи різноманітну інформацію для чіткого та
детального розслідування; в) у створенні системи внутрішнього контролю.
Контроль та нагляд за безпекою судноплавства мають бути спрямовані,
насамперед, на забезпечення безпеки, законності, виявлення, припинення та
усунення нормативно невідповідних дій суб’єктів зазначеної сфери, здійснення
обліку та технічне забезпечення засобів морського транспорту, дотримання
безпечної експлуатації транспортних засобів з урахуванням особливостей
регіону,

відповідність

діяльності

суб’єктів

та

об’єктів

судноплавства

міжнародно-правовому забезпеченню.
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ДЖЕРЕЛА ПРАВА ЄС В СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІХОДАМИ ТА
ЇХ ЗНАЧЕННЯ В ПРОЦЕСІ НАБЛИЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ
У статті досліджується система джерел права Європейського Союзу в сфері
поводження з відходами та їх значення і вплив в процесі адаптації екологічного
законодавства України до стандартів та вимог ЄС.
Ключові слова: поводження з відходами, екологічне законодавство, директиви ЄС,
адаптація екологічного законодавства.
Семенец Р. Источники права ЕС в сфере обращения с отходами и их значение в
процессе приближения экологического законодательства Украины к европейским
стандартам
В статье исследуется система источников права Европейского Союза в сфере
обращения с отходами и их значение и влияние в процессе адаптации экологического
законодательства Украины к стандартам и требованиям ЕС.
Ключевые слова: обращение с отходами, экологическое законодательство, директивы
ЕС, адаптация экологического законодательства.
Semenets R. SOURCES OF EU LAW IN THE FIELD OF WASTE MANAGEMENT AND THEIR
IMPORTANCE IN THE PROCESS OF APPROXIMATION OF ENVIRONMENTAL LEGISLATION OF
UKRAINE TO THE EUROPEAN STANDARDS
In the article the system of sources of European Union law in the field of waste management
and their importance and influence in the process of approximation of legislation of Ukraine to
environmental standards and requirements of the EU.
Keywords: waste management, environmental legislation, EU directives, approximation of
environmental legislation and so on.

Постановка проблеми. Серед глобальних проблем сучасності одними з
найактуальніших, безумовно, є екологічні проблеми, від невідкладного
розв’язання яких залежить подальше життя та здоров’я людини. Наразі
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міжнародне співтовариство вже чітко усвідомило необхідність дбайливого
ставлення до навколишнього середовища. Незадовільний стан навколишнього
природного середовища давно набув ознак транснаціонального характеру, тому
виникає гостра необхідність в об’єднанні зусиль всього міжнародного
співтовариства у здійсненні всіх можливих та результативних заходів по
відновленню сприятливої екологічної ситуації.
Слід мати на увазі, що позитивне вирішення екологічних проблем,
насамперед,

залежить

від

впровадження

дієвих

механізмів

правового

регулювання екологічних правовідносин, які виникають і функціонують в
різних сферах життєдіяльності людини. Особливої уваги розробленню та
реалізації заходів забезпечення екологічної безпеки, зокрема, через правове
регулювання, приділяється в межах такого інтеграційного об’єднання, як
Європейський Союз (далі – ЄС). Не дивлячись на те, що право навколишнього
середовища – порівняно молода галузь права ЄС, проте вона динамічно
розвивається останніми рокам переважно під впливом міжнародно-правових
екологічних процесів.
Однією з актуальних екологічних проблем наразі є проблема поводження з
відходами, що завдає значної шкоди здоров’ю людей та навколишньому
середовищу в цілому. Її розв’язання значною мірою залежить від створення й
належного функціонування міжнародно-правових механізмів, що регулюють
відповідні відносини у даній сфері. Складовою цих механізмів, як вірно
відзначається в міжнародно-правовій літературі, є праві норми та принципи
ЄС, що стосуються регулювання поводження з відходами. За оцінками
європейських фахівців з екологічного права, наразі законодавство ЄС у сфері
охорони довкілля є одним з найбільших повних, розроблених, прогресивних і
досконалих [27, p. 732]. Крім того, наразі доволі часто в фаховій юридичній
літературі вживається новий науковий термін – «європеїзація права довкілля»,
що розуміється як «сталий, впертий, насичений і широко впливовий», а також
«невпинний» прогресивний розвиток, що створює найбільш важливий аспект
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денаціоналізації права довкілля, яке само по собі виникало із міжнародного
права навколишнього середовища і міжнародного торгового права.
У цьому контексті співробітництво України з ЄС у сфері охорони довкілля,
включаючи поводження з відходами, є завданням, що безпосередньо випливає з
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з
іншої сторони (далі – Угода про асоціацію) 2014 року, після підписання якої
інтеграційні процеси лише посилилися, перейшли на зовсім новий рівень.
Серед іншого це стосується й законодавства у сфері охорони довкілля, зокрема
у сфері поводження з відходами.
Прагнення України до зближення екологічного законодавства до норм ЄС
обумовлено «європейським вибором» нашої держави. ЄС є стратегічним
орієнтиром,

а

недавні

держави-кандидати

Центрально-Східної

Європи

показали практичний приклад такої апроксимації при вступі до цього
інтеграційного об’єднання. Спільні кордони України і ЄС додатково
стимулюють її діяльність в цьому напрямку на основі Угоди про асоціацію.
Визначення пріоритетів і розробка векторів реформування законодавства в
екологічній сфері сприятиме здійсненню подальших проектів в цій галузі,
формуванню стимулів, фінансових ресурсів та інституційного потенціалу для
гармонізації національної екологічної нормативно-правової бази з нормативноправовими

вимогами

ЄС

в

короткостроковій

або

середньостроковій

перспективі. Причому метою зближення має бути не пряме перенесення
директив ЄС в національне законодавство України, а поетапна адаптація до
ключових нормативно-правовим вимог ЄС при одночасному зміцненні
інституційної бази, необхідної для здійснення відповідних реформ. На нашу
думку, лише такий підхід дозволить забезпечити максимальну ефективність
зусиль, спрямованих на досягнення стратегічних пріоритетів.
Отже, для України, яка активно інтегрується в різноманітні сфери політик
та діяльності ЄС, дослідження цієї тематики є вкрай актуальним, враховуючи
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те, що економічна ситуація у сфері поводження з відходами має всі ознаки
критичної, а законодавство України наразі, на жаль, не в повній мірі відповідає
стандартам і нормам права ЄC у цій сфері.
Аналіз останніх публікацій та наукових досліджень. Під час написання
цієї статті автором широко використовувались праці таких

вітчизняних і

зарубіжних вчених, як: В. І . Андрейцева, М. О. Баймуратова, М. М. Брінчука,
В. Я. Бурака, М. В. Буроменського, О. К. Вишнякова, А. П. Гетьмана, В. Н.
Денисова, Б. Драневіча, О. Л. Дубовик, Л. М. Ентіна, Д. Єжманського, О. І.
Жолнович, Г. Ван Калстера, С. Ю. Кашкіна, С. М. Кравченко, А. І. Кравчука, Л.
Кремера, Н. О. Максіменцевої, Н. Р. Малишевої, М. М. Микієвича, В. І.
Муравйова,

В.І. Лозо, Р. А. Петрова, П. Д. Пилипенка, У. Пуетера, О. В.

Тарасова, В. М. Топорніна, Я. Ханекварта, А. Л. Чернявського, Ю. С.
Шемшученка, О. М. Шпакович, М.В. Федунь, Ю.Г.Фесіної, В.О.Юрескулата
інших.
Метою цієї статті є комплексне дослідження системи джерел права ЄС
(акти первинного та вторинного права), предметом яких є поводження з
відходами та їх значення для конвергенції (наближення, гармонізації, адаптації
тощо) екологічного законодавства України в даній сфері до стандартів та вимог
права ЄС.
Виклад основного матеріалу. Правові стандарти у сфері екології
відіграють важливу роль не лише у діяльності держав, але й міжнародних
організацій. Стандарти у сфері захисту довкілля визначаються документами,
що закріплюють норми, правила та вимоги до стану довкілля, яких повинні
суворо дотримуватися держави, державні органи, юридичні та фізичні особи.
Значення таких стандартів у сфері охорони довкілля і використання природних
ресурсів постійно зростає. Більше того, ці стандарти являють собою одним із
найефективніших механізмів управління якістю довкілля.
Екологічна політика є одним з найбільш важливих напрямків діяльності
ЄС. У цій сфері існує значна система екологічного законодавства, норми якого
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успішно застосовуються для розв’язання існуючих екологічних проблем. Слід
зазначити, що охорона довкілля є важливим питанням у процесі розширення
ЄС та узгодженості дій як на європейському, так й міжнародному рівнях. Як
справедливо зазначають Г. Вінтер та Л. Кремер, ЄС є світовим лідером у
проведенні екологічної політики та вирішенні екологічних проблем [4, с. 8].
Проте було б перебільшенням констатувати, що на європейському континенті
вирішені всі екологічні проблеми. Наразі існує ціла низка невирішених питань
охорони довкілля, які насамперед, стосуються правового регулювання
поводження з відходами. Зменшення об’ємів виробництва відходів та усунення
їх виробництва взагалі, шляхом удосконалення методів управління й розумного
споживання ресурсів, є одним із пріоритетів європейської політики в галузі
навколишнього середовища. При цьому акцент Співтовариством робиться саме
на переробці й утилізації, а не видаленні відходів, на так званому принципі
трьох R: Reduce (зменшення), Recycling (рециркуляція) та Recovery (утилізація).
Такий підхід має за мету забезпечити права людини на сприятливе для життя та
здоров’я навколишнє середовище.
Відповідно до статті 191 Договору про функціонування Європейського
Союзу (далі – ДФЄС), політика ЄС у сфері навколишнього середовища сприяє
досягненню

таких

цілей:

збереження,

захист

і

поліпшення

якості

навколишнього середовища; охорона здоров’я людей; передбачливе й
раціональне використання природних ресурсів; сприяння на міжнародній арені
заходам, спрямованим на вирішення регіональних або глобальних проблем
навколишнього середовища, і, зокрема, боротьба зі зміною клімату [11]. Крім
того, політика ЄС у сфері навколишнього середовища спрямована на
досягнення високого рівня її охорони з урахуванням відмінності ситуацій у
різних регіонах Союзу. Вона базується на попереджувальному принципі, а
також на принципах запобіжних заходів; запобігання шкоди навколишньому
середовищу, насамперед, шляхом усунення її джерел; принципі «забруднювач
платить» [11]. Відповідно до статті 37 Хартії ЄС з основоположних прав,
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політики ЄС повинні включати підвищений рівень захисту навколишнього
середовища і забезпечувати покращення його якості відповідно до принципу
сталого розвитку [8].
Законодавство ЄС у сфері охорони довкілля сьогодні є одним з найбільш
комплексних та складних правових режимів із охорони довкілля [26, р. xv]. ЄС
проводить величезну роботу із розробки стандартів у сфері захисту довкілля.
Так, в рамках ЄС було ухвалено понад 300 законодавчих актів у сфері охорони
довкілля. Ці документи встановлюють стандарти ЄС з охорони довкілля, якості
води, якості повітря, промислових ризиків, біотехнологій, відходів, шумів тощо
[19, р. 17].
Система стандартів у сфері захисту довкілля закріплена, передусім, в
директивах ЄС. Директиви встановлюють стандарти щодо оцінки та контролю
забруднення у промисловості, оцінки впливу певних державних та приватних
проектів на довкілля, меж контролю та забезпечення інформацією тощо.
Директиви щодо води містять стандарти у сфері захисту річок, морів та інших
водойм, якості питної води, скидання у водойми відходів та певних
небезпечних речовин, якості прісної води тощо.

Директиви щодо захисту

повітря та промислових ризиків встановлюють стандарти застосування,
пакування та маркування небезпечних речовин, обов’язкові вимоги до експорту
та імпорту небезпечних речовин, норми вмісту у повітрі певних конкретних
речовин (азбесту, двоокису азоту, свинцю, двоокису сірки тощо) [22, р. 275].
Директиви,

що

встановлюють

порядок

поводження

з

відходами,

визначають стандарти очищення стічних вод у міських умовах, захисту
повітряного середовища від забруднення, що утворюється установками зі
спалювання сміття, нагляду та контролю за перевезенням небезпечних відходів,
видалення відпрацьованого масла та інших норм щодо конкретних об’єктів.
Перша програма дій з довкілля (1973–1977 рр.) містила формулювання
основних принципів екологічної політики ЄС: попередження забруднення або
іншого негативного впливу джерела забруднення замість нейтралізації
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наслідків; необхідність врахування екологічних вимог при плануванні та
прийнятті рішень; заборона природокористування, що призводить до значного
порушення екологічного балансу; обов’язок забруднювача ліквідувати шкідливі
наслідки. Перша програма дій ЄС була доволі амбіційною. Вона містила багато
елементів сучасного розуміння поняття «сталий розвиток». Положення першої
програми дій були конкретизовані у Другій Програмі дій з довкілля (1977–1982
рр.), зокрема, було розширено коло проблем, що поставали у сфері охорони
довкілля, а також особливу увагу було приділено захисту природи.
Положення Третьої Програми дій з довкілля (1982–1986 рр.) відображали
суттєві зміни у підходах до формування політики. Більше того, у ході її
розробки враховувалися процеси, пов’язані із завершенням формування
внутрішнього ринку. Третя програма дій з довкілля:
по-перше, змістила акценти з контролю за забрудненням довкілля
промисловими підприємствами на його попередження;
по-друге, розширила масштаб природоохоронних заходів в промисловості
аж до їх планування;
по-третє, інтегрувала природоохоронну політику в загальну політику ЄС.
У 1987 році засади екологічної політики були закріплені у окремому
розділі Установчого договору, що стало свідченням посилення уваги до
проблем навколишнього середовища. Того ж року було ухвалено Четверту
Програму дій з довкілля (1987–1992 рр.), яка дещо змінила акценти в
екологічній політиці держав Європейських Співтовариств. Ця Програма
передбачала запровадження більш інтегрованого підходу до формування
екологічної політики. Вперше захист навколишнього середовища почали
розглядати як невід’ємну частину виробничого процесу. Для забезпечення
високих стандартів захисту навколишнього середовища у сфері промислового
виробництва передбачалося вживати заходів, націлених на: довгострокове
управління природокористуванням; боротьбу із забрудненням та утворенням
шкідливих

викидів;

зменшення

обсягів
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невідновлювальних джерел; удосконалення схем розміщення промисловості.
Для покращення координації наукових розробок держав – членів ЄС у сфері
охорони довкілля вживалися заходи зі створення єдиного наукового простору
[17]. Четверта програма дій заклала основу для подальшого удосконалення
політики ЄС у сфері захисту довкілля.
П’ята програма дій з довкілля (1992–1999 рр.) відобразила стратегічне
переосмислення екологічної політики ЄС. Найбільш цікавими та інноваційними
елементами П’ятої програми дій були: визначення основної цілі «сталого
розвитку»; застосування секторального підходу, відповідно до якого вимір
охорони довкілля було включено до секторів економіки, що спричиняють до
найбільшого забруднення (транспорт, енергетика, сільське господарство, тощо).
Замість старих підходів Програма дій пропонувала структурні зміни на користь
розвитку громадського транспорту, ефективного використання енергії і
попередження

утворення

відходів;

запровадження

ринково-орієнтованих

інструментів, таких як податкові пільги або добровільні інструменти, покликані
посилювати зацікавленість як виробників, так і споживачів враховувати
екологічні міркування у своїй діяльності; запровадження консесуальноорієнтованого підходу, за якого визначальну роль відіграють у процесі
прийняття рішень активісти неурядових організацій та представники місцевих
органів влади. Це мало сприяти запровадженню інноваційних підходів,
підвищенню обізнаності громадськості та впровадженню директив ЄС;
встановлення середньо- та довгострокових цілей зменшення викидів деяких
забруднюючих речовин, а також запропоновано заходи, спрямовані на
досягнення цих цілей.
Таким чином, П’ята програма дій з довкілля мала всі необхідні елементи
політики, орієнтовані на «екологічні структурні зміни».
Шоста Програма дій з охорони довкілля (2001–2010 рр.) «Довкілля 2010:
наше майбутнє, наш вибір» передбачала, що екологічне законодавство
залишатиметься важливим інструментом у вирішенні проблем пов’язаних з
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охороною довкілля в державах – членах ЄС, а його суворе дотримання та
вдосконалення є одним із пріоритетів екологічної політики Європейського
Союзу. Європейська Комісія уповноважена вживати санкції стосовно тих
держав, що не виконують свої зобов’язання. Іншими пріоритетами екологічної
політики є, зокрема: протидія зміні клімату; збереження природного
біорозмаїття; захист довкілля та здоров’я населення; управління природними
ресурсами та відходами; розвиток ринку екологічно чистих товарів тощо.
Зазначені пріоритети вбачаються такими, що можуть бути реалізовані і в
законодавчій діяльності [23]. Шоста програма дій завершилася у липні
2012 року, з огляду на це Європейська комісія підготувала проект нової
Загальної програми дій для ЄС до 2020 року «Жити добре, в межах нашої
планети» [24]. С. Ю. Кашкін робить висновок, що Шоста програма
вдосконалила заходи по підвищенню поваги до екологічних правил та була
направлена на припинення порушень екологічного законодавства [3, с. 19-20].
Так, було запроваджено систематичний огляд застосування екологічного
законодавства в державах-членах.
Важливим моментом цього етапу та відправною точкою формування
широкого кола суспільних відносин, зокрема, й екологічних, стало узгодження
на Міжурядовій конференції в Лісабоні у 2007 році Договору про внесення змін
до

Договору

про

Європейський

Союз

та

Договору

про

заснування

Європейського Співтовариства, або Договору про реформу ЄС, створеного з
метою покращення функціонування Європейського Союзу (далі – ДФЄС) у
складі 27 держав-членів (з липня 2013 р. – 28) та зміцнення ролі і позицій ЄС на
світовій арені в умовах глобальних змін. Цей інноваційний договір покликаний
закласти основи функціонування Європейського Союзу на найближчі 15-20
років. Договір про реформу закріпив баланс між цілями та інтересами державчленів ЄС.
Ю. Мовчан, проаналізувавши правову природу цього договору, припускає,
що за своїм статусом та ознаками він є документом, який одночасно поєднує в
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собі ознаки Конституції та міжнародного договору [5, с. 11-12]. Такий складний
характер його зумовлений насамперед природою права ЄС. Документ
характеризується такими особливостями: має установчий характер (закріплює
підвалини майбутнього функціонування Союзу); регулює достатньо широке
коло суспільних відносин (політичних, соціальних, економічних, екологічних
та ін.), а його норми є первинним законодавством ЄС та мають пряму дію для
всіх держав-членів; носить гуманістичний характер (утілює світові стандарти
прав людини, прописані у Хартії основоположних прав ЄС, що містить
реальний перелік прав, які мають його громадяни); відтворює нинішню діючу
систему суспільних відносин у ЄС. Важливим моментом ДФЄС є те, що він
укладений державами-членами як суб’єктами міжнародного права та є
основоположним актом, що регулює важливі сфери міжнародних відносин [2, с.
19-20].
ДФЄС розділив рівні компетенції у різних сферах політики між
державами-членами та Союзом за трьома категоріями: виключна, спільна та
допоміжна. Так, до спільної компетенції відноситься сфера довкілля, за якої
держави не можуть реалізовувати компетенцію, де це вже зробив Союз. У
рамках допоміжної компетенції, яку виокремлює ДФЄС, Євросоюз може
здійснювати діяльність, спрямовану на підтримку, координацію та доповнення
дій держав-членів. Вона, зокрема, охоплює такі сфери, як; охорона та
поліпшення здоров’я, промисловість, культура, туризм, освіта, молодь, спорт та
професійне навчання, цивільний захист (запобігання лихам) та адміністративна
співпраця.
На думку деяких вчених (Качурінер В.Л., Лозо В.І. та ін.) сучасний етап –
шостий – ознаменувався прийняттям в 2013 році Європейським Парламентом
та Європейською Радою Сьомої загальної програми дій з навколишнього
середовища. Так, зазначена програма дій встановлює, що деякі існуючі
політичні документи, які стосуються виробництва і споживання потребують
подальшого

вдосконалення.

Існує

необхідність
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використання ресурсів і циркулярної економіки [12, р. 183]. Аналізуючи Сьому
програму зазначимо, що в її межах будуть вжиті заходи по подальшому
поліпшенню екологічних характеристик товарів і послуг, які допускаються на
ринок ЄС протягом усього їхнього життєвого циклу, включаючи заходи по
збільшенню поставок екологічно безпечних товарів і стимулювання суттєвого
зрушення споживчого попиту на таку продукцію. Сьома програма дій
запроваджує збалансоване поєднання стимулів для споживачів і підприємств
(включаючи малі та середні підприємства), ринкові інструменти і правила
зниження екологічного впливу виробництва та її продукції. Саме цей документ
підтверджує актуальність регулювання сфери виробництва та управління
відходами та є показником важливості активізації екологічної політики саме у
цій сфері.
Зазначені програми дій з довкілля слугували орієнтирами для розробки
законодавства ЄС у сфері захисту довкілля. Основоположною Директивою у
сфері охорони навколишнього природного середовища є Директива 2010/75/ЄС
Європейського Парламенту та Ради від 24 листопада 2010 року про промислові
викиди (комплексне запобігання забрудненню та контроль над ним) [15]. Цією
Директивою
дотримуватися

були
при

встановлені
здійсненні

екологічні
промислової

стандарти,
або

яких

необхідно

сільськогосподарської

діяльності. Директива визначає порядок отримання дозволів на проведення
окремих видів діяльності та встановлює мінімальні вимоги для їх отримання,
зокрема, стандарти викидів забруднюючих речовин. Метою цієї Директиви є
досягнення високого рівня захисту навколишнього середовища та здоров’я.
Низка директив ЄС містить стандарти у сфері охорони навколишнього
середовища від відходів виробництва та споживання.
По-перше, до таких належить Директива ЄС про спалювання відходів
(2000/76/ЄС), в якій визначені заходи із попередження і, якщо воно неможливе,
зі зниження негативного впливу на довкілля та здоров’я людини забруднення
повітря, ґрунту і вод, що викликані спаленням відходів. Визначені і умови
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нормування та здійснення викидів підприємствами [13]. Зазначена директива
була чинною до 2014 р., у подальшому стандарти щодо спалювання відходів
будуть визначатися на основі Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди
(комплексне запобігання забрудненню та контроль над ним).
По-друге, важливе значення має Директива 2008/98/ЄС від 19 листопада
2008 р. про відходи та скасування певних Директив, яка встановлює заходи з
розміщення,

знищення

небезпечних

відходів

[12].

Підприємствам

та

організаціям заборонено змішувати небезпечні відходи різних видів, небезпечні
відходи з безпечними відходами, за виключенням певних визначених випадків.
Зазначена директива визначає дозвільні та інші вимоги до виробничої
діяльності промислових підприємств. Директива спрямована на створення
системи збору, очищення, зберігання та знищення нафтових відходів без шкоди
довкіллю.
Відповідно до наведеної Директиви, держави-члени ЄС зобов’язані
створити системи реєстрації, видачі дозволів та нагляду за діяльністю з
виробництва або знищення нафтових відходів. Найбільший пріоритет має
регенерація, потім спалювання, зберігання або знищення. Крім того, у
Директиві визначаються умови щодо спалювання вказаних відходів. Відходи
підприємств, які неможливо регенерувати чи спалити, повинні бути безпечним
способом знищені, або розміщені на зберігання, або вилучені на жорстко
контрольованих умовах. Промислові підприємства, що спалюють нафтові
відходи, повинні дотримуватись нормативів викидів, встановлених для важких
металів, хлоридів і фторидів.
Крім того, Директива визначає стандарти для функціонування полігонів.
Так, передбачається: організація, управління, ліквідація та моніторинг місць їх
розташування; можливість розміщення на них тих або інших відходів;
встановлені правила попереднього очищення, обмеження щодо розміщення
органічних, небезпечних і побутових відходів; мінімальні технічні вимоги, які
повинні бути відображені в дозволах, що видаються організаціям, які
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експлуатують полігони.
Також, слід вказати і на Директиву Ради 2012/18/ЄC від 4 лютого
2012 року «Про контроль за великими аваріями, пов’язаними з небезпечними
речовинами», що змінює і згодом скасовує Директиву 96/82/ЄС Ради ЄС [16],
якою встановлюються правила для запобігання великих аварій, що пов’язані з
небезпечними речовинами, і обмеження їх наслідків для здоров’я людини і
безпеки довкілля, з метою забезпечення високого рівня захисту на всій
території Союзу послідовним і належним чином.
З огляду на євроінтеграційні прагнення України, вона повинна адаптувати
існуючі механізми обмежень на викиди до тих, що встановлені зазначеними
Директивами ЄС.
Якщо держава – член ЄС не здійснить належним чином імплементацію
Директиви, Комісія ЄС може подати на відповідну державу позов до Суду
Європейського Союзу, що матиме наслідком накладення високих штрафів [18,
р. 113]. У цьому контексті слід зазначити, що новим державам-членам ЄС, які
приєднались до Союзу у 2004 та 2007 рр., було надано перехідний період для
впровадження норм, закріплених у низці директив, пов’язаних із проблемами
захисту довкілля, наприклад, у Директиві 2008/1/ЄС про інтегрований контроль
та запобігання забрудненню.
Варто зауважити, що в ЄС акцент робиться передусім на великі
різноманітності екологічних засобів боротьби із забрудненням природного
середовища промисловими підприємствами. Значна увага приділяється таким
організаційно-правовим заходам, як: екологічне нормування, ліцензування,
екологічна експертиза; державний екологічний контроль; екологічний аудит;
оцінка впливу потенційної діяльності на довкілля; екологічна сертифікація.
Система

екологічної

сертифікації,

що

використовується

в

країнах

Європейського Союзу, має на меті просувати на ринок продукцію промислових
підприємств, при виробництві яких не допускалося порушень екологічних
вимог. Вбачається, що й українське законодавство повинно бути спрямоване на
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досягнення саме цієї мети.
На нашу думку, в процесі розробки національного законодавства слід
враховувати позитивний досвід ЄС стосовно поєднання та інтеграції різних
аспектів охорони водних ресурсів в екологічному законодавстві.
У цьому контексті окремо слід відзначити Директиву 2010/75/ЄС
Європейського Парламенту та Ради від 24 листопада 2010 р. про промислові
викиди (комплексне запобігання забрудненню та контроль над ним). Цей
документ є одним із найважливіших у сфері захисту природного середовища у
Європейському Союзі. Директива встановлює, що межі викидів, еквівалентні
параметри та технічні заходи повинні ґрунтуватися на найкращих доступних
технологіях (методах). Однак при цьому мають враховуватися технічні
характеристики обладнання, його географічне розташування та стан місцевого
навколишнього середовища. У всіх випадках умови дозволу повинні
передбачати заходи, спрямовані на мінімізацію забруднення, що поширюється
на великі відстані, або транскордонного забруднення, а також на забезпечення
високого рівня охорони довкілля в цілому.
Велике значення серед джерел екологічного законодавства ЄС мають
також рішення Суду ЄС. Так, Л. Кремер, аналізуючи діяльність Європейського
суду із захисту навколишнього середовища в минулому, вважає, що статистику
Європейського суду з питань екології за період з 1977 по 2002 рр., можна
однозначно назвати позитивною [1, с. 121-131]. З 306 рішень з питань екології,
винесених до кінця 2002 р., приблизно півдюжини створює враження, що
політичні міркування превалювали над захистом навколишнього середовища
(справа про традиційні способи полювання Франції, Бельгійська заборона на
сміття, Данська справа про пляшки, справа Грінпіс про Канарські острови і
Фінська справа про оподаткування енергії). І, навпаки, в багатьох рішеннях Суд
ЄС однозначно вставав на бік охорони навколишнього середовища на перевагу
іншим інтересам, що захищаються установчим Договором ЄС. До цієї групи
належать справи в сфері торгівлі товарами, екологічного оподаткування і
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справи з тих питань, де залишається поле діяльності для національного
законотворення. Отже, враховуючи наявну практику Суду ЄС, можна зробити
висновок про те, що навколишнє середовище отримує захист на високому
рівні. Підтверджуючи цю точку зору та вивчивши статистику Суду ЄС за
останні п’ять років (2010-2015 рр.) констатуємо, що Суд розглянув 309 справ в
сфері охорони навколишнього середовища, більшість з яких стосується саме
сфери виробництва в різних аспектах: відходи промисловості, забруднення
відходами, захист атмосферного повітря, промислове забруднення, охорона
природи [21]. У кожному своєму рішенні Суд ЄС тлумачить акти вторинного
права, що були порушені, тим самим забезпечуючи їх подальшу ефективну
реалізацію.
Так, наприклад, в рішенні у справі «Safety High-Tech» Суд ЄС зазначив, що
цілі та принципи екологічної політики ЄС, зазначені в ст. 174 Договору про ЄС
(нині ст. 191 ДФЄС), мають нормативне значення [25]. Відповідно до них
проводиться тлумачення нормативних актів ЄС в сфері охорони навколишнього
середовища. Так, п. 2 ст. 191 ДФЄС визначає принципи, на яких базується
екологічна політика ЄС: принцип запобігання та обережності (перестороги);
принцип усунення шкоди навколишньому середовищу шляхом звернення,
насамперед, до його джерела; принцип «забруднювач платить».
Висновки та пропозиції. Отже, з урахуванням вищезазначеного, можна
дійти наступних висновків. Безперечно, запровадження стандартів ЄС у сфері
охорони довкілля в Україні сприятиме захисту навколишнього середовища,
поліпшенню стану здоров’я людей та підвищенню конкурентоспроможності
української економіки. Реаліями сьогоднішнього дня є спроби підвищення
ефективності екологічного законодавства ЄС, в тому числі шляхом його
поновлення та кодифікації. Більше уваги стало приділятися в ЄС захисту
екологічних прав громадян, а також інтеграції екологічної політики в інші
сфери діяльності ЄС. Можна погодитись з думкою М. С. Андерсена [9, р. 153]
та С. Ю. Кашкіна [3, с. 19-20], що екологічна політика ЄС буде ефективною
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тільки, якщо держави-члени правильно імплементують загальні положення
такої політики у національне законодавство.
Сформовані в ЄС екологічні стандарти й розроблені програми становлять
інтерес не тільки для інтеграційних об’єднань інших регіонів, а й для сусідніх
держав, зокрема України, які вкрай зацікавлені в розвитку й удосконаленні
екологічного законодавства України. Ми маємо всі підстави вважати ЄС
моделлю одного з найефективніших правових регулювань охорони довкілля у
міжнародному співтоваристві. Таким чином, завдяки ЄС впродовж більш як
півстоліття Європа живе у світі екологічних досягнень: за цей період створено
правову базу екологічної стратегії, удосконалюються методи охорони довкілля,
закладено початок поліпшення якості навколишнього середовища тощо. ЄС,
будучи лідером екологічного співробітництва в Європі, бере також активну
участь у глобальних заходах щодо захисту навколишнього середовища під
егідою ООН.
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Угода про асоціацію як фактор ефективного реформування податкової
системи України
В статті висвітлено поняття асоціації, її роль у векторі розвитку України та її
податкової системи. Процес переговорів, що передував підписанню угоди, був поступовим
та довготривалим, оскільки мав на меті перехід на новий етап в розвитку договірних
відносин ЄС-Україна, направлених на поглиблену політичну асоціацію та економічну
інтеграцію.
Ключові слова: Асоціація, податки, податкова система, європейські інвестиції,
правове регулювання,ін.
Аннотация. В статье освещено понятие ассоциации, ее роль в векторе развития
Украины и ее налоговой системы. Процесс переговоров, предшествовавший подписанию
соглашения, был постепенным и длительным, поскольку имел целью переход на новый этап в
развитии договорных отношений ЕС-Украина, направленных на углубление политической
ассоциации и экономической интеграции.
Ключевые слова: Ассоциация, налоги, налоговая система, европейские инвестиции,
правовое регулирование, др.
Abstract. The article highlights the concept of the association, its role in the direction of
development of Ukraine and its tax system. The process of negotiations that preceded the signing of
the agreement was gradual and long since had progressed to a new stage in the development of
contractual relations EU-Ukraine aimed at enhanced political association and economic
integration.
Keywords: Association, taxes, tax system, foreign investments, legal regulation, etc.

Постановка проблеми: Укладання Угоди про асоціацію України з
Європейським Союзом було стратегічно важливим завданням для реалізації
євроінтеграційного вектору державної політики, оскільки УА передбачала
конкретну перспективу набуття членства України в Європейському Союзі.
Процес переговорів, що передував підписанню угоди, був поступовим та
довготривалим, оскільки мав на меті перехід на новий етап в розвитку
договірних відносин ЄС-Україна, направлених на поглиблену політичну
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асоціацію та економічну інтеграцію. В період з 2007 по 2012 рік спільними
діями України та Європейського Союзу створювалося правове підґрунтя для
Угоди про асоціацію. Протягом шести років було проведено двадцять один
раунд переговорів стосовно підготовки тексту угоди, в якому приймали участь
три робочі групи з питань політичного діалогу, зовнішньої та безпекової
політики, простору свободи, безпеки та юстиції, а також робочої групи з
економічних, секторальних питань та питань щодо розвитку людського
потенціалу між Україною та Європейським Союзом.
Теоретичною основою для написання цієї статті послугували праці таких
вітчизняних та зарубіжних вчених, як : Бечко П. К., Вігілєв О.М., Вишневський
В.Р., Квасовський О.Р., Клименко І.В., Лосев П.К., та інші.
Метою цієї статті є визначення та аналіз особливостей ролі обрання
вектору Європейської інтеграції для розвитку України та її податкової системи.
Простежування та формування висновків стосовно можливостей, а також
позитивних та негативних сторін Євроінтеграції.
Виклад основного матеріалу.

Головним напрямом інтеграційної

політики було визначено адаптацію законодавства України до права ЄС, яка
зумовлювала реформування правової системи України в приватному, митному,
трудовому, фінансовому,
інтелектуальну

податковому

власність,

охорону

законодавстві, законодавстві

про

праці, охорону життя та здоров'я,

навколишнє природне середовище, захист прав споживачів, технічні правила і
стандарти, транспорт, а також інші галузі, визначені Угодою про партнерство
та

співробітництво. Важливою складовою інтеграційного процесу була,

безсумнівно, економічна сфера співпраці, оскільки вона мала на меті
лібералізацію та синхронізоване відкриття ринку ЄС та України, що зумовило б
стимулювання української економіки та залучення на основі принципів
взаємності та сприяння європейських інвестицій.
В період з 2007 по 2012 рік спільними діями України та Європейського
Союзу створювалося правове підґрунтя для Угоди про асоціацію. Протягом
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шести років було проведено двадцять один раунд переговорів стосовно
підготовки тексту угоди[2, С. 10], в якому приймали участь три робочі групи з
питань політичного діалогу, зовнішньої та безпекової політики, простору
свободи, безпеки та юстиції, а також робочої групи з економічних,
секторальних питань та питань щодо розвитку людського потенціалу між
Україною та Європейським Союзом.
Оскільки значна частина в Угоді про асоціацію відведена створенню та
правовому регулюванню зони вільної торгівлі(далі-ЗВТ) з ЄС, з цією метою
була сформована відповідна робоча група про створення зони вільної торгівлі
між ЄС та Україною, яка приймала активну участь у вісімнадцяти раундах
переговорів про створення ЗВТ.
Під час політичного саміту Україна-ЄС, який проходив в Парижі 9
вересня 2008 року, голови держав України та Франції, а також Голова
Європейської Комісії зробили спільну заяву, що «нова угода між Європейським
Союзом і Україною буде угодою про асоціацію, яка залишає відкритим шлях
для подальшого прогресивного розвитку у відносинах між Україною та ЄС»
[4, С. 21].
24 листопада 2009 року почав діяти новий «Порядок денний асоціації
Україна-ЄС» (далі-ПДА), який замінив попередній План дій між ЄС та
Україною, укладений на період з 2005 по 2008 рік [6, С. 113]. Головною
причиною укладання ПДА була низька ефективність попереднього документа,
що зумовило невиправданість очікувань щодо більш тісного та результативного
співробітництва сторін у низці сфер. Проте, аналізуючи текст положень ПДА,
варто констатувати, що він передбачав створення реальних інструментів для
імплементації цілей та завдань, визначених ПДА, як наприклад, рекомендації
експертів з технічних питань, обмін досвідом та інформацією стосовно
адаптації українського законодавства до права ЄС, а також здійснення
реформування української правової системи. Варто зазначити, що 13 березня
2015 року Уряд України прийняв розпорядження «Про схвалення рекомендації
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Ради асоціації між Україною та ЄС про імплементацію Порядку денного
асоціації між Україною та ЄС» (№ 207), яке було схвалено Радою асоціації
декількома днями пізніше - 16 березня. Важливо зауважити, що у цьому
документі чітко визначено десять короткострокових пріоритетів щодо
реформування:
-

Конституції України;

-

судової системи;

-

законодавства про вибори;

-

сфер боротьби з корупцією;

-

державного управління;

-

енергетики;

-

дерегуляції;

-

державних закупівель;

-

оподаткування та зовнішнього аудиту;

Наступним кроком для підписання Угоди про асоціацію з ЄС мав стати
запланований Саміт Східного партнерства у Вільнюсі 28-29 листопада 2013
року. На жаль, представники тодішнього українського уряду вирішили
призупинити процес з підготовки укладання угоди, що викликало хвилю
протестів в Україні серед населення. Зважаючи на складну політичну та
нестабільну ситуацію в Україні, на екстреному саміті 6 березня 2014 року
представниками політичного керівництва держав-членів ЄС та України, було
прийняте рішення, яке задовольняло інтереси усіх сторін: розділення УА на
економічну та політичну частини. Таким чином, 21 березня 2014 року прем’єрміністром України з одного боку, та Президентом Ради ЄС, Президентом
Європейської комісії і головами 28 держав-членів ЄС з іншого, була підписана
політична складова угоди, яка складалася з Преамбули, I, II та VII Розділів.
Головною метою підписання політичної частини є сприяння розвитку
політичного діалогу сторін в різних сферах співробітництва, а також
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узгодження дій України та ЄС щодо реалізації зовнішньої політики та політики
безпеки.
Підписання ж економічної складової Угоди про Асоціацію між Україною
та ЄС відбулося дещо пізніше, 27 червня 2014 року. Слід відмітити, що за усі
роки існування незалежної України, нашою державою вперше було укладено
такого роду всеохоплюючий міжнародно-правовий документ в економічній
галузі, який одночасно надав би

можливість для доступу українських

виробників до внутрішнього ринку ЄС- території без кордонів, яка базується на
реалізації чотирьох свобод: вільного руху товарів, осіб, послуг та капіталів.
Економічна складова УА за своєю структурою складається з III, IV, V, VI
Розділів, додатків та протоколів. Невід’ємною частиною Угоди про асоціацію є
угода про створення зони вільної торгівлі, яка набула чинності з 1 січня 2016
року. До цієї дати ЄС запровадив по відношенню до українських виробників
режим автономних торговельних преференцій, який передбачав суттєве
зменшення мита з боку ЄС фактично на усі українські товари [7].
Досліджуючи статті Угоди про асоціацію в сфері оподаткування, основні
аспекти правового регулювання податкових відносин України та ЄС
розташовані у Розділі V Угоди про асоціацію «Економічне та галузеве
співробітництво», в якому окрема увага присвячена Главі 4 «Оподаткування».
Основний зміст статей стосується посилення та розвитку співпраці обох сторін
в сфері оподаткування, а також наявність низки конкретних зобов’язань для
України та ЄС задля подальшого більш поглибленого розвитку податкових
відносин. Загальна мета гармонізації податкового законодавства з правом ЄС
полягає у розвитку постійного діалогу з метою наближення структури
податкового

законодавства

задля

підвищення

ефективності

управління

податковою сферою з загостренням уваги на подальшому вдосконаленні
відносин між економічними агентами, розвитку торгівлі, стимулювання
інвестицій та забезпечення чесної конкуренції.
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Варто підкреслити, що відповідно до змісту Глави 4 «Оподаткування»
Розділу

V

УА,

головними

засадами

для

врегулювання

податкових

правовідносин сторін є обмін інформацією, прозорість та добросовісна
податкова конкуренція(стаття 350). Відповідно до статті 351, Україна та ЄС
зобов’язуються «посилювати і зміцнювати співробітництво, спрямоване на
вдосконалення і розвиток податкової системи та податкових органів України,
зокрема посилення потужностей збору і контролю, з окремим наголосом на
процедурах відшкодування ПДВ для уникнення накопичення заборгованості,
забезпечення ефективного збору податків і посилення боротьби з податковим
шахрайством, а також ухиленням від сплати податків. Сторони намагаються
покращувати співробітництво та обмін досвідом у боротьбі з податковим
шахрайством, зокрема з «карусельним шахрайством». В свою чергу, положення
статті 352 стосуються зобов’язання України гармонізувати національне
законодавство стосовно оподаткування акцизним податком:
«Сторони розвивають співробітництво і гармонізують політику щодо
протидії та боротьби із шахрайством і контрабандою підакцизних товарів. Це
співробітництво, зокрема, включає поступове зближення акцизних ставок на
тютюнові вироби, наскільки це можливо, беручи до уваги обмеження
регіонального контексту, у тому числі шляхом діалогу на регіональному рівні
та відповідно до Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну 2003
року» [3, С. 4].
Таким чином, в тексті Угоди про асоціацію зазначені такі сфери
реформування податкової системи України як спільна система податку на
додану вартість, акцизні збори на спирт та алкогольні напої, а також інші
підакцизні товари. Окрім зазначених сфер, Додатком

XXVIII до глави 4

«Оподаткування» передбачено зобов’язання України поступово гармонізувати
національне

законодавство

щодо

оподаткування

продуктів

енергії

та

електроенергії. В Додатку XXVIII також зазначені терміни, в які Україна
повинна виконати покладені на неї зобов’язання у сфері оподаткування.
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Процес гармонізації податкового законодавства України має важливе
значення щодо вдосконалення національної податкової системи України згідно
з правовими стандартами ЄС, оскільки за умови імплементації вказаних в
Додатку XXVIII Директив, в нашій державі в середньостроковій перспективі
розпочне діяти новий механізм управління в сфері оподаткування, в основі
якого

лежатиме

модернізована

система

податкових

органів,

на

які

покладатимуться завдання щодо посилення потужностей збору та контролю, а
також протидії податковому шахрайству і ухиленню від сплати податків. З
іншого боку, важливою складовою податкового контролю буде боротьба з
контрабандою підакцизних товарів. [1, С. 2].
Зважаючи на значну кількість положень національного податкового
законодавства, які потребують гармонізації, Україною, починаючи з 2014 року
здійснена низка важливих заходів з реформування податкової системи: зокрема,
прийнято Закон України №71 від

28.12.2014 «Про внесення змін до

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
податкової реформи», яким передбачено скорочення податків з 22 до 11( сім
загальнодержавних податків, два місцевих податки та два місцевих збори),
гармонізовано податковий облік та впроваджено зміни

щодо акцизного

податку. Відповідно до пояснювальної записки до Закону №71, до переліку
підакцизних товарів включається електрична енергія, що відповідає вимогам
Директиви Ради 2008/118/ЄС від 16 грудня 2008 року про загальний режим
акцизних зборів та якою скасовується Директива 92/12/ЄЕС. У зв’язку з цим,
«скасовується збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на
електричну

та

теплову

енергію,

крім

електроенергії,

виробленої

кваліфікованими когенераційними установками». Зміни в національному
законодавстві торкнулися також процедури адміністрування ПДВ (відповідно
до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
удосконалення адміністрування податку на додану вартість» № 643-VIII), яку
було спрощено шляхом скасування низки документів, зокрема замість
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Свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ та Свідоцтва про реєстрацію як
суб'єкта спеціального режиму оподаткування, платник податку на додану
вартість може отримати протягом двох робочих днів, витяг з реєстру платників
ПДВ. Більш детальний аналіз змін до Податкового кодексу буде розглянутий в
третьому розділі нашої наукової роботи [5, С. 2].
На окрему увагу заслуговує аналіз прийнятого плану дій Кабінету
Міністрів України на 2016 рік. Даний нормативно-правовий документ
складається з 379 завдань, обов’язок виконання яких покладений на відповідні
центральні органи виконавчої влади. Серед пріоритетних сфер,які потребують
реформування, зазначена й сфера оподаткування. Відповідно до тексту цього
акту, з метою успішної реалізації податкової реформи необхідно здійснити
низку важливих заходів, які спрямовані, головним чином, на скорочення та
реструктуризацію Державної фіскальної служби, забезпечення прозорого
адміністрування податків та зборів, скорочення та спрощення податкової
звітності, запровадження інвестиційного податкового кредиту та встановлення
рівних та справедливих податкових правил. У зв’язку з цим, Міністерство
фінансів України та Державна фіскальна служба повинні надалі розробляти
проекти Законів України «“Про створення конкурентних умов в оподаткуванні
та стимулювання економічної діяльності в Україні” та “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України
“Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання
економічної діяльності в Україні” у Верховній Раді України. Важливим
завданням у сфері оподаткування на 2016 рік є доопрацювання та подальший
супровід у Верховній Раді Міністерством фінансів України законопроекту “Про
внесення змін до Митного кодексу України щодо оптимізації територіальних
органів Державної фіскальної служби”. Зміст положень зазначеного проекту
Закону спрямований на оптимізацію структури Державної фіскальної служби
шляхом включення митниць до складу територіальних органів ДФС в якості
структурних підрозділів.
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Варто підкреслити, що розглянуті вище як вже реалізовані, так і
заплановані заходи в сфері оподаткування сприяють ефективному виконанню
положень Угоди про асоціацію між ЄС та Україною та представляють собою,
водночас, базу для подальшого реформування податкової системи України.
Отже, підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом стало
важливим етапом для подальшої поглибленої співпраці України та державчленів Європейського Союзу. Процес укладання угоди був довготривалим та
супроводжувався проведенням цілої низки раундів переговорів стосовно кола
питань, які входили до визначених сфер співпраці, що є зрозумілим, оскільки
самий формат УА є досить специфічним, якщо порівнювати з досвідом інших
держав, які уклали аналогічні угоди. Зокрема, провідний дослідник права ЄС,
Муравйов В.І. зазначає, що Угоду про асоціацію ЄС та України можна віднести
«до нового покоління угод ЄС про співпрацю з третіми країнами». Дане
ствердження є цілком обґрунтованим, оскільки УА з нашою державою стала
першим договором, укладеним з європейською державою, в якому вже були
враховані зміни, що відбулися після прийняття нової редакції Римських та
Маастрихтського установчих договорів - так званої Лісабонської угоди, яка
набула чинності в 2009 році. Серед особливостей УА варто відзначити
домовленість між ЄС та Україною щодо створення зони вільної торгівлі
впродовж 10 років відповідно до ст. XXIV ГАТТ/СОТ.

Створення ЗВТ є

наступним кроком до більш поглибленої економічної інтеграції України до ЄС.
та стосується, в першу чергу, лібералізації торгівлі між сторонами, яка включає
в себе скасування митних зборів та інших видів нарахувань. Таким чином,
відповідно до статті 29 УА, протягом 5 років відбуватиметься зменшення або
скасування мита на імпортні товари. Базова ставка ввізного мита визначена
Додатком I до угоди [7, С. 211].
Експортне мито регулюється положеннями статті 31, яка встановлює
заборону запровадження або збереження будь-якого мита, податків або інших
заходів еквівалентної дії. Мита або заходи еквівалентної дії, які діють, на даний
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момент,

відповідно

до

законодавства

України,

повинні

поступово

скасовуватися згідно з Графіком до Додатку 1-С до Угоди про асоціацію [4, С.
257].
Аналізуючи зміст ЗВТ, а також перспективи її функціонування для
української економіки, слід дійти висновку, що це не просто угода про
лібералізацію тарифів, вона охоплює більш широке коло питань, починаючи зі
скасування митних зборів, надання більш сприятливого режиму для послуг на
території держав-членів ЄС, та завершуючи спрощенням митних процедур та
правилами визначення походження товарів. Створення ЗВТ- це можливість
якісного реформування ведення комерційної діяльності в Україні, створення
сприятливого інвестиційного клімату всередині держави з метою залучення
іноземних інвестицій.
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
КОНКУРЕНТНОГО ПРАВА ЄС
У статті досліджено особливості становлення та розвитку конкурентного права
Європейського Союзу. Зокрема уваги заслуговує проведена систематизація внеску шкіл
конкурентного права у регулювання антимонопольного законодавства. Також варто відзначити
виділені автором основні особливості конкурентного права ЄС та пріоритетні завдання
регулювання конкурентного права на сучасному етапі розвитку ЄС.
Ключові слова: конкуренція, конкурентне право, школи конкурентного права, правове
регулювання конкуренції, європейське антимонопольне законодавство.
В статье исследованы особенности становления и развития конкурентного права
Европейского Союза. В частности, внимания заслуживает проведенная систематизация взноса
школ конкурентного права в регулирование антимонопольного законодательства. Также стоит
отметить выделенные автором основные особенности конкурентного права ЕС и приоритетные
задания регулирования конкурентного права на современном этапе развития ЄС.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентное право, школы конкурентного права, правовое
регулирование конкуренции, европейское антимонопольное законодательство.
The features of development of EU competition law are investigated in the article. In particular
attention is deserved by the conducted systematization of schools of competition law in adjusting of antitrust
legislation. Also the basic features of EU competition law and foreground tasks of adjusting of competition
law are distinguished in the article by an author on the modern stage of EU development.
Keywords: competition, competition law, schools of competition law, legal adjusting of competition,
EU antitrust legislation.

Постановка проблеми. В умовах активних інтеграційних процесів у
світовій економіці центральним поняттям ринкових відносин виступає
конкуренція. Очевидним є те, що на сьогоднішньому етапі розвитку суспільства
ринковий механізм не може регулюватися лише конкурентними силами під
впливом попиту і пропозиції того чи іншого товару або послуги, а його
ефективність забезпечується зваженою політикою держави, що є однією із
форм регулювання ринкових відносин.
Основною метою

статті

є дослідити

еволюцію

становлення

та

формування правового регулювання конкуренції в національних правопорядках
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та в міжнародному праві, динаміку розвитку правового регулювання
конкуренції в Європейському Союзі.
Теоретична основа дослідження. У науці міжнародного і європейського
права досить давно висвітлювалися аспекти формування права конкуренції,
зокрема в Євросоюзі. Зокрема, можна виділити наукові доробки таких
представників зарубіжної доктрини, як Дж. Алісон, І. ван Баель, І. Бент,
А. Варламова,
А. Езрачі,

С. Веліановсі,

Н. Кондратьєва,

І. Владимирова,

Дж. Кларке,

С. Грінфогель,

В. Кора,

Х.А. Косма,

А. Джонс,
І. Ліанос,

П. Ллойд, І. Махер, Дж. Монті, М. Мотта, А. Рілей, Ф. Шерер, О. Штефан,
Ю. Юмашев, М. Якобс тощо. Їхні праці присвячені вивченню загальних питань
реалізації політики конкуренції.
Виклад основного матеріалу. Основою законодавства про захист
економічної конкуренції, регулювання діяльності монополій та обмеження
зловживання монопольним становищем є конкурентне право. Саме на його
основі базуються всі норми законодавства щодо регулювання конкурентних
відносин, які виникають у процесі здійснення підприємницької діяльності.
Варто зазначити, що, незважаючи на те, що держави ще з давніх часів
намагалися регламентувати і обмежувати ринок для забезпечення ефективної
конкуренції, конкурентне право як самостійна галузь права виникла лише у
кінці XIX ст.
У другій половині XIX ст. світова економіка характеризувалася панівним
становищем США у більшості галузей промисловості, зокрема, у транспортній
сфері (залізничному та морському транспорті). Це давало змогу американським
компаніям розширювати обсяги виробництва, не змінюючи при цьому
технологічні процеси, та отримувати все більші прибутки завдяки позитивному
ефекту масштабу. Однак невдовзі світовий ринок залізничного і морського
транспорту ставав все більш насиченим, а збільшення темпів виготовлення
продукції призвело до кризи перевиробництва, що супроводжувалася світовим
зниженням цін на промислові товари.
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Прибутки компаній на конкурентному ринку постійно знижувалися. Як
наслідок, американські фірми почали об’єднуватися у картелі, тим самим
гарантуючи собі стабільне зростання прибутків у межах картелю шляхом
фіксації ціни на продукцію його учасників. Окрім цього, компанії намагалися
все більше контролювати конкурентів, викуповуючи акції своїх суперників. Ця
практика ставала дедалі більш поширена не лише у США, але й у країнах
Західної Європи.
Для боротьби з такими утвореннями та для захисту конкуренції у США у
1890 р. був прийнятий перший антимонопольний закон, що став символом
конкурентної політики новітньої історії, – Закон Шермана (англ. – Sherman
Antitrust Act). Цей закон мав галузевий характер, тобто регламентував
антимонопольні відносини лише в окремих сферах господарської діяльності.
Відповідно до Закону Шермана перешкоджання вільної торгівлі шляхом
створення монопольних утворень (трестів) та вступу у змову з такою метою
проголошувалися злочином, які переслідувалися Федеральними прокурорами
США. Покарання встановлювалися у вигляді штрафів, конфіскацій та
позбавлення волі до 10 років [1, с. 7-9].
На початку XX ст. центром розробки доктрини конкурентного права став
Гарвардський університет в США. Представники Гарвардської школи
розробили парадигму для пояснення конкурентної поведінки «Структура –
Поведінка – Функціонування» (англ. – Structure – Conduct – Performance).
Відповідно до парадигми структура ринку диктує поведінку компаній, а
разом з тим і визначає ефективність функціонування ринку загалом. Один із
головних представників школи, Дж. Бейн, стверджував, що позитивний ефект
масштабу, який створювався шляхом концентрації ринку, не приносив бажаних
результатів

для

більшості

підприємств.

Більш

того,

через

зростання

концентрації ринку створювалися значні бар’єри для входу на нього нових
виробників, що знижувало ефективність ринку. Все це вимагало структурних
зрушень в економіці, пов’язаних із стимулюванням конкуренції. Тому, на
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думку представників Гарвардської школи, саме зміна ринкової структури із
монополії на конкуренцію повинна була стати основою при розробці дієвого
антимонопольного законодавства. При цьому значна увага приділялася
інтенсивному захисту з боку держави малих фірм та їхньому просуванню на
ринок [1, с. 9-10].
Ідеї Гарвардської школи були поширеними до 1970-х рр., однак за цей
період вони постійно піддавалися значній критиці.
Основними антагоністами Гарвардської школи вважають представників
Чиказької школи конкурентного права, які відстоювали ідею саморегулюючої
здатності ринку. Поява цієї школи спричинена тим, що, починаючи із середини
1970-х рр., критики наявного антимонопольного законодавства наголошували
на відсутності його ефективності щодо задоволення загальних інтересів
споживачів [2, c. 63].
На думку представників Чиказької школи, державне регулювання ринку у
вигляді антимонопольного законодавства повинне передусім бути спрямоване
не на зміну ринкових структур, а на досягнення виробничої і розподільної
ефективності ринку, що автоматично підвищить рівень загального добробуту
населення.
Представники

Чиказької

школи

вважали,

що

ринок

є

настільки

самодостатнім і саморегульованим, що виникнення монополій є тимчасовим
явищем, вони існують доти, доки нові конкуренти не вийдуть на ринок і не
знищать монополію. При цьому бар’єри для входу, на яких представники
Гарвардської школи робили значний акцент, на думку їхніх критиків, були
лише уявними і досяжними або ж штучно створеними урядом. Вони
наголошували на тому, що закон щодо захисту конкуренції повинен
застосовуватися лише у випадках, коли існує реальна загроза порушенню
ефективності виробництва.
Щодо

захисту

малих

фірм,

то

представники

Чиказької

школи

стверджували, що найбільший захист малого бізнесу – це його конкуренція з
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великими фірмами, що спонукає малі підприємства до постійного розвитку,
пошуку нових ідей.
Погляди Чиказької школи щодо саморегулюючої здатності ринку набули
значної популярності серед американського уряду та судів. Про це свідчить той
факт, що у 1977 р. Верховний Суд США запровадив так званий “закон
причини” (англ. – rule of reason): при розгляді справи щодо антиконкурентних
дій вони вважалися такими лише у випадку, якщо вони мали більш негативний,
ніж позитивний вплив на ринок [1, с. 11-12].
Ідеї Чиказької школи були прийняті за основу при формуванні
антимонопольної політики часів президентства Р. Рейгана 1981–1988 рр. Така
тенденція була спричинена загальним напрямом економічної політики
Р. Рейгана у бік відмови від кейнсіанських принципів державного регулювання
економіки до повернення до ліберальних (неоліберальних) концепцій, що
відстоювали саморегулюючу здатність ринку та його самодостатність.
Однак за цей час теорія представників Чиказької школи не раз зазнала
нищівної критики через занадто сильну віру в надійність ринку та відсутність
чіткого уявлення щодо шляхів досягнення виробничої та розподільної
ефективності [2, c. 63].
Унаслідок цього положення Чиказької школи ставали все менш
популярними

наприкінці

1980-х рр.,

і

згодом

концепція

регулювання

американського конкурентного права почала все більше тяжіти до ідей
Гарвардської школи.
Сьогодні американське конкурентне право – це синтез Чиказької та
Гарвардської шкіл із переважанням поглядів останньої. Це підтверджується
тим, що в американському антимонопольному законодавстві практично немає
винятків, навіть у випадку, якщо створення та діяльність монополії
приноситиме ринкову вигоду. Такі положення є протилежні тим, що
відстоювали представники Чиказької школи.
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Розвиток конкурентного права у Європі в кінці XIX – в першій половині
XX ст. значно відрізнявся від тогочасної американської практики. Візьмемо до
прикладу Німеччину, країну, яка мала значний вплив на світовій арені та яка
відіграла вагому роль у подальшому формуванні Європейського Союзу.
У кінці XIX – на початку XX ст. картелі в Німеччині виступали
стабілізуючим фактором економічного життя. Законодавство заохочувало
створення картелів, і у 1923 р. їх налічувалося близько 1 500 [1, c. 13].
Однак в умовах високої інфляції у 1920-х роках Німеччина стала першою
країною Європи, яка прийняла законодавчий

акт щодо регулювання

монопольної діяльності на ринку. Цей акт лише вимагав офіційної реєстрації
картелів, а їх могли заборонити лише в крайньому випадку. Однак, незважаючи
на відсутність повної чи часткової заборони картелів відповідно до акту та на
його скасування у 1930-х роках, антимонопольний акт Німеччини став
каталізатором поширення ідей конкурентного права у Європі.
Під час Другої світової війни у Німеччині проводилася активна політика
заохочення функціонування картелів, оскільки німецький уряд прагнув
створити могутні національні компанії, які б могли конкурувати з іноземними.
Проте, після завершення Другої світової війни країни-переможці шукали шляхи
обмеження створення та діяльності картелів у Німеччині, передусім у вугільній
та металургійній галузях.
Так, у 1951 р. відповідно до Паризького договору (англ. – Treaty of Paris)
була створена Європейська спільнота з вугілля та сталі (далі – ЄСВС, англ. –
European Coal and Steel Community, ECSC), країнами-засновниками якої були
Бельгія, Західна Німеччина, Італія, Люксембург, Нідерланди та Франція.
Основною метою функціонування ЄСВС проголошено сприяння економічному
розвитку країн-членів шляхом утворення загального ринку для продукції
вугільної і металургійної промисловості [3, c. 73].
Проте ще у процесі розробки антимонопольних правил ЄСВС стало
зрозумілим, що першопричиною функціонування ЄСВС було не розв’язання
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питань економічної ефективності та продуктивності праці країн-учасниць, а
вирішення проблем з німецькими картелями та монопольними об’єднаннями.
Враховуючи цей факт, очевидним стає те, що у діяльності ЄСВС важливу роль
відігравало регулювання конкуренції на ринку, основні засади якого згодом
визначили основи конкурентного права Європейського Союзу.
Положення Паризького договору щодо антимонопольних заходів були
розроблені у відповідності до американського досвіду заборони монопольних
ринкових структур і передбачали реалізацію дій на міждержавній основі.
Питання конкуренції регулювали 65 та 66 статті Паризького договору. Зокрема,
стаття 65 забороняла укладення угод, які суперечили засадам конкуренції, а
стаття 66 – незаконні злиття компаній та зловживання економічним
становищем [1, c. 16]. Застосування цих норм в межах ЄСВС було не надто
суворим, що свідчило про “м’яке” регулювання монополістичної діяльності,
однак

положення

щодо

конкуренції

стали

невід’ємною

складовою

інфраструктури європейської інтеграції та окреслили напрями майбутнього
міжнародного співробітництва.
Необхідно виділити те, що, незважаючи на наслідування європейцями у
Паризькому договорі американської практики регулювання конкурентних
відносин, американські юристи та економісти мали вкрай критичні погляди
щодо європейського антимонопольного законодавства. На їхню думку, уряди
європейських країн визнали конкуренцію як вкрай необхідну складову
функціонування ринку (а її захист – одним із пріоритетних завдань на
національному та наднаціональному рівнях) лише завдяки американським
повоєнним програмам відновлення та модернізації економік країн світу, у яких
були закладені норми регулювання конкурентних відносин.
Наступним етапом у розвитку конкурентного права Європи стало активне
поширення ідеї спільного ринку та підписання Договору про заснування
Європейської економічної спільноти (ЄЕС, далі – Римський договір, англ. –
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ECSC Treaty) у 1957 році, що стало початком втілення у життя нової
антимонопольної політики.
Необхідність створення спільного європейського ринку пояснювалася тим,
що у середині XX ст. найбільш впливовими компаніями у світі, здебільшого,
були американські. В інтересах зміцнення позицій у світовій торгівлі
європейських фірм країни-учасниці договору були зацікавлені в об’єднанні
своїх зусиль та завоюванні провідних позицій на ринку. Для цього необхідно
було створити спільне організаційне та правове поле, яке б забезпечувало
координацію дій держав-учасниць Європейської економічної спільноти.
Варто зазначити, що на даному етапі формування європейського
конкурентного права країни-засновниці Європейської економічної спільноти
(за винятком Німеччини) не мали чітких норм, які б регулювали конкуренцію.
Так, у Бельгії та Люксембурзі взагалі не було законодавчих актів щодо
конкуренції, а в Італії діяльність монополій регулювалася відповідно до норм
Цивільного кодексу. У Нідерландах діяв Закон “Про економічну конкуренцію”
1956 р., однак норми його регулювання були досить слабкими. Аналогічна
ситуація спостерігалася і у Франції, в законодавстві якої було прописане дуже
слабке регулювання обмежувальної ділової діяльності [4, с. 76-77].
Натомість у Німеччині діяв Закон “Про недопущення обмеження
конкуренції” (нім. – Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) 1957 р., який
визначав жорсткий режим конкуренції усередині країни. Однак у цьому ж
законі встановлювалися три групи винятків із загального правила [4, c. 79]:
–

телекомунікації,

транспорт,

сільськогосподарські

виробничі

кооперативи, банки та страхові компанії, комунальні служби та асоціації, що
займаються адмініструванням патентних прав осіб, повністю або частково
звільнялися від підпорядкування закону;
–

картелі, діяльність яких спрямовувалася на експорт, звільнялися від

підпорядкування закону;
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–

у разі структурної кризи Федеральне картельне відомство могло

дозволити створення картелю для забезпечення систематичного зниження
виробничих потужностей.
Встановлення спільної конкурентної політики держав-членів Європейської
економічної спільноти сприяло захисту і розвитку спільного ринку. Окрім
цього,

серед

основних

причин

запровадження

єдиної

системи

норм

конкурентного права Європейської економічної спільноти виділяють [1, c. 18]:
–

контроль над діяльністю суб’єктів господарювання та великим

бізнесом;
–

створення спільного механізму для запобігання можливостей

виникнення війн;
–

підвищення

здатності

галузей

європейської

промисловості

конкурувати на світовому ринку та ін.
Важливим є той факт, що конкурентне право Європейської економічної
спільноти базувалося на поглядах Фрайбурзької школи (виникла в університеті
німецького міста Фрайбург), що вбудована у концепцію соціальної ринкової
економіки з акцентом на добробут споживачів. Її представники називали себе
ордолібералами за назвою однієї із своїх публікацій. Розглянемо детальніше
основні постулати Фрайбурзької школи.
Головною ідеєю ордолібералів було те, що єдиним шляхом досягнення
сталої економічної продуктивності та стабільності є конкуренція в чистому її
вигляді. Представник Фрайбурзької школи В. Ойкен у своїй моделі досконалої
конкуренції визначив основні стандарти для конкурентного права. Зокрема,
згідно із цією моделлю необхідно було розробити закон, який би запобігав
створенню монопольної влади, сприяв скасуванню існуючих монопольних
структур, а у випадках, коли монополію ліквідувати неможливо – забезпечував
би контроль над її поведінкою.
Ордоліберали

вважали

людську

гідність

та

особисту

свободу

найважливішими цінностями. Оскільки значний особистий інтерес у вигляді
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надмірної концентрації ринків та економічного домінування над малим
бізнесом створював пряму загрозу для існування цих цінностей, на думку
ордолібералів, необхідно було обмежити монопольну владу та досягнути таким
чином ринкової рівноваги та чистої конкуренції на ринку.
Однак погляди представників Фрайбурзької школи щодо конкурентної
політики відрізнялися від ідей Гарвардської та Чиказької шкіл у тому, що вони,
на відміну від двох американських шкіл, розглядали конкуренцію як основу
економічної стабільності і свободи, а економічну свободу – як основу
політичної свободи. Порівняльна характеристика основних шкіл конкурентного
права наведена у таблиці 1.
Таблиця 1
Характеристика шкіл конкурентного права
Назва школи

Країна
походження

Основні
представники

Особливості
-

Гарвардська
школа

США

Е. Мейсон,
Дж. Бейн

-

-

Чиказька
школа

США

М. Фрідман
-

Фрайбурзька
школа

Німеччина

В. Ойкен,
Ф. Бьом,
В. Репке

-
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структура ринку – визначальний чинник
поведінки компанії, а поведінка компанії
обумовлює ринкову результативність;
основа
при
розробці
дієвого
антимонопольного законодавства – зміна
ринкової структури із монополії на
конкуренцію;
конкурентне законодавство спрямоване на
захист конкуренції як такої
виникнення монополій є тимчасовим явищем,
вони існують доти, доки нові конкуренти не
вийдуть на ринок;
основа
при
розробці
дієвого
антимонопольного
законодавства
–
досягнення виробничої і розподільної
ефективності ринку;
конкурентне законодавство спрямоване на
захист інтересів та підвищення добробуту
населення
функціонування монополій створює пряму
загрозу для досягнення рівноваги на ринку та
його ефективного функціонування;
основа
при
розробці
дієвого
антимонопольного
законодавства
–
досягнення
сталої
економічної
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-

продуктивності;
конкурентне законодавство спрямоване на
досягнення економічної стабільності і
свободи

Джерело: систематизовано за [1, 2, 4].

Відповідно до ордолібералів конкуренція повинна забезпечувати стале
функціонування суспільства, однак, на противагу Чиказькій школі, вони не
вважали відсутність контролю над ринком найкращим способом досягнення
ефективного конкурентного середовища. Навпаки, ордоліберали стверджували,
що тільки антимонопольне законодавство здатне встановлювати і підтримувати
рівновагу на ринку, тому уряди повинні втручатися в економічне життя для
того,

щоб

забезпечувати

дотримання

принципів,

встановлених

цим

законодавством [4, c. 77].
Правові норми Європейської економічної спільноти, що містили засади
конкурентного права, висвітлені у розділі 3 «Політика спільноти», підрозділі 1
«Спільні правила», главі 1 «Правила конкуренції», статтях 85–94 Римського
договору. Зокрема, статті 85 та 86 стосуються антимонопольних правил та
зловживання домінуючим становищем, стаття 90 визначає засади конкуренції
для державних підприємств, стаття 92 окреслює правила надання державної
допомоги, а усі інші положення цієї частини Римського договору визначають
принципи імплементації зазначених норм.
У 1965 році Європейська економічна спільнота, Європейська спільнота з
вугілля та сталі та Європейська спільнота з атомної енергії (англ. – European
Atomic

Energy

Community,

EAEC)

підписали

договір

про

злиття

–

Брюссельський договір (англ. – Brussels Treaty, почав діяти з 1967 р.),
створивши тим самим Європейську Спільноту (англ. – European Communities,
EC). У тексті цього договору (який ще називають Договором про заснування
Європейської Спільноти, англ. – Treaty establishing the European Community,
TEC) закріплені положення щодо захисту конкуренції, які повністю відповідали
положенням, висвітленим у Римському договорі 1957 р. Зокрема, ст. 3 і
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ст. 4 Брюссельського договору висвітлюють необхідність створення єдиної
системи запобігання викривленню й обмеженню вільної конкуренції на
спільному ринку.
У липні 1987 р. набув чинності Єдиний європейський акт (англ. – Single
European Act, SEA), який визначав подальший напрям щодо європейської
інтеграції. Цей документ сприяв швидкому економічному розвитку державчленів Європейської Спільноти наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр. [1,
с. 19-20].
Метою Єдиного європейського акту було створення до 1 січня 1993 р.
єдиного внутрішнього ринку. Його реалізація відбулася шляхом утворення у
1992 р. Європейського Союзу (далі – ЄС, англ. – European Union) внаслідок
підписання Маастрихтського договору (Договору про Європейський Союз,
англ. – Treaty of European Union, TEU).
Із створенням ЄС політика у сфері конкурентного права, яка завжди
відігравала важливу роль у процесі європейської інтеграції, практично
залишилася без змін із часів дії Римського договору.
Загальне розуміння поняття конкурентного права цього періоду було
висвітлене у статті 130 Договору про Європейський Союз, яка наголошувала на
важливості конкурентних відносин серед держав-членів ЄС. Відповідно до цієї
статті будь-яка діяльність суб’єктів господарювання, яка суперечила б
інтересам захисту конкуренції, заборонялася [7]. Однак у тексті договору все ж
простежувалося спрямування до більш ліберального підходу щодо регулювання
відносин конкуренції, ніж на попередніх етапах розвитку європейського
конкурентного права.
Відповідність норм конкурентного права ЄС на етапі їх впровадження
положенням щодо конкуренції, визначених Римським договором, свідчила
певною мірою про консерватизм європейського конкурентного законодавства
та підтверджувала необхідність нових підходів до регулювання конкурентної
політики. Вирішенням цієї проблеми стало ухвалення Регламенту Ради ЄС
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№1/2003 (англ. – EC Regulation 1/2003), який заклав новий етап у модернізації
конкурентної політики Європейського Союзу.
Основні засади сучасного конкурентного права ЄС висвітлені у
Лісабонському договорі (англ. – Lisbon Treaty) 2007 р., який набрав чинності із
2009 р. Він складається із двох частин: Договору про Європейський Союз та
Договору про функціонування Європейського Союзу (англ. – Treaty of the
Functioning of the European Union, TFEU).
Висновки та пропозиції. Таким чином, становлення конкурентного права
Європейського Союзу в сучасному його розумінні є результатом тривалої
еволюції. Вперше концепція розробки конкурентного законодавства виникла у
США в кінці XIX ст., і лише у середині XX ст. її почали застосовувати у
європейській практиці.
Норми конкурентного права тогочасної Європи були закладені Паризьким
договором про створення Європейської спільноти з вугілля та сталі 1951 р. З
того часу конкурентне законодавство постійно вдосконалювалося, розвивалося
та набувало все більшого значення у загальній системі права. Основним
документом, у якому визначені засади конкурентного права ЄС вважається
Римський договір 1957 р., приписи якого, зазнавши деяких доповнень, сьогодні
висвітлені у Договорі про функціонування Європейського Союзу.
Загалом, на даний момент європейське антимонопольне законодавство
вважається одним із найбільш розвинених у системі права ЄС. Серед
пріоритетних завдань регулювання конкурентного права ЄС на сучасному етапі
розвитку можна виділити:
-

антимонопольний напрям;

-

регулювання

поведінки

компаній,

що

зловживають

домінуючим становищем;
-

контроль за концентрацією виробництва і ринку;

-

моніторинг за наданням державної допомоги.
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Конкуренція в межах внутрішнього ринку Євросоюзу може бути
спотворена як через антиконкурентні дії держав-членів (державні субсидії
тощо), так і через дії окремих підприємств (поділ ринку, зловживання
домінуючим
особливостями

становищем

тощо).

конкурентного

Варто

права

ЄС,

зазначити,
що

що

відрізняють

основними
його

від

європейського права конкуренції попередніх періодів, вважають:
–спрямованість на безпеку споживачів, захист соціальних прав, ефективну
політику зайнятості та захист довкілля;
–пріоритетність забезпечення підтримки загального добробуту споживачів
над пришвидшенням

процесу

інтеграції

(відповідно до

політики

ЄС

забезпечення функціонування спільного ринку повинне здійснюватися не
шляхом інтеграції ринків, а шляхом максимізації загального добробуту
споживачів та зростання продуктивності);
– спрямованість на забезпечення регіонального розвитку країн-членів ЄС.
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ДО ПИТАННЯ ЩОДО ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ТА МІЖНАРОДНОПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТНК
У статті аналізуються деякі питання правосуб’єктності транснаціональних
корпорацій в контексті міжнародно-правових актів та доктрини сучасного міжнародного
права. Окрема увага в дослідженні приділяється аналізу універсальної та регіональної
системи
міжнародно-правового
регулювання
функціонування
транснаціональних
корпорацій.
Ключові
слова:
юридична
особа,
правосуб’єктність
юридичної
особи,
транснаціональні корпорації тощо.
В статье анализируются некоторые вопросы правосубъектности транснациональных
корпораций в контексте международно-правовых актов и доктрины современного
международного права. Отдельное внимание в исследовании уделяется внимание анализу
универсальных и региональной системы международно-правового регулирования
функционирования транснациональных корпораций.
Ключевые слова: юридическое лицо, правосубъектность юридического лица,
транснациональные корпорации и др.
This article analyzes some legal issues of transnational corporations in the context of
international legal acts and the doctrine of international law. Special attention is paid to the
analysis in the study of global and regional system of international legal regulation of the
transnational corporations.
Keywords: legal entity multinational corporations.

Постановка проблеми. Наразі транснаціональні корпорації (далі – ТНК)
є одним з найважливіших елементів розвитку світової економіки та
міжнародних економічних відносин. Як відомо, ТНК функціонують через свої
структурні підрозділи в багатьох державах світу відповідно до єдиної наукововиробничої та фінансової стратегії, мають величезний науково-виробничий і
ринковий потенціал, що забезпечує високий динамізм розвитку.
Як слушно зазначається в міжнародно-правовій літературі, виникнення
ТНК на початку ХХ ст. та їх динамічне поширення після Другої світової війни
породило численні дослідження цього феномену як в економічному, так й в
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приватно-правовому аспектах. ТНК є різноманітними за своєю організаційною
побудовою, сферами діяльності, формами і методами роботи на ринку, що,
своєю чергою, ускладнює завдання їх юридичної типологізації, а багато
аспектів їх правового статусу й дотепер не досліджені або досліджені
недостатньо. Це ускладнює процес вироблення уніфікованих підходів до
поняття «транснаціональна корпорація», визначення їх юридичної природи у
теорії та практиці міжнародного права [6].
Слід

зазначити,

що

найпоширенішим

серед

позначень,

які

використовуються для означення міжнародних монополій, що провадять свою
діяльність за межами однієї країни, є термін «транснаціональна корпорація».
Комплексний аналіз та узагальнення підходів до визначення поняття
«транснаціональна корпорація» у правовій науковій літературі, міжнародноправових документах та актах міжнародного «м’якого права», свідчить про
відсутність сталого визначення поняття

«транснаціональна корпорація» на

міжнародно-правовому рівні. Це, насамперед, обумовлюється тим, що спочатку
діяльність ТНК була в центрі дослідження виключно економічної науки, а не
юридичної,

натомість

сьогодні

дефініції

поняття

«транснаціональна

корпорація» здебільшого можна зустріти у працях представників міжнародного
приватного, міжнародного фінансового та міжнародного економічного права.
Це ускладнює процес вироблення єдиного підходу до визначення цього поняття
та з’ясування правової природи ТНК [8].
Аналіз останніх публікацій та досліджень. Окремі аспекти діяльності
юридичних осіб, у тому числі й ТНК як суб’єктів міжнародного приватного
права, вивчали такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як В. Ф. Антипенко,
Г. О. Анцелевич, О. Ф. Висоцький, В.І. Кисіль, І. І. Лукашук, Л.А. Лунц, Т.М.
Нешатаєва, Б. І. Осмінін, Л. Оппенгейм, О. О. Покрещук, О. В. Тарасов, В.Л.
Толстих, В.Л. Чубарєв, В. М. Шумілов та ін. Проте, слід констатувати, що
загальний

рівень

наукового

осмислення

міжнародно-правового

статусу

юридичних осіб, зокрема, ТНК, наразі не відповідає їх значимості як учасників
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міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації.
Метою цієї статті є здійснити правовий аналіз окремих питань
правосуб’єктності та міжнародно-правового регулювання діяльності ТНК як
учасників міжнародних економічних відносин в сучасному міжнародному
праві.
Виклад основного матеріалу. Наразі ТНК визначають великий вплив на
міжнародні економічні відносини і світову економіку в цілому. ТНК домінують
у провідних галузях економіки, контролюють значну частину науковотехнічного потенціалу, впливають на перерозподіл структуру світового
господарства і на формування економічної політики своєї та інших країн,
застосовуючи при цьому різні методи конкурентної боротьби [8].
ТНК

виступають

провідними

агентами

фінансової

глобалізації,

опосередковуючи потужні фінансові розрахунки як з власними дочірніми
компаніями і філіями, так і з місцевими національними підприємствами, а
також

створюють

єдину

систему

інтегрованого

виробництва,

що

перетворюється в ядро світової господарської системи. ТНК з їхньою
інвестиційною мобільністю, широкою системою зв’язків, у тому числі й з
урядами країн, в яких вони діють, володіють економічною єдністю при
юридичній множинності.
Правовою основою для цих груп компаній є закони різних держав, ТНК є
самостійними юридичними особами, які здійснюють діяльність на території
різних держав, але знаходяться у взаємозалежних відносинах, при яких одна з
них (головна корпорація) займає домінуюче становище і здійснює контроль над
усіма іншими, з цього випливає, що ТНК – не юридичне, й не просто
економічне, а навіть політичне поняття [2].
Видається,

що

для

аналізу

міжнародно-правового

регулювання

функціонування ТНК спочатку доцільно зупинитись на їхній правосуб’єктності
та доктринальних і нормативних підходах щодо юридичної природи ТНК.
На нашу думку, найбільш вдалим у науково-правовому розумінні є
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визначення поняття «ТНК», що містяться у п. 1 (а) проекту Кодексу поведінки
транснаціональних корпорацій, розробленого в рамках ООН, та п. 3 розділу 3
першого додатку до Декларації ОЕСР про міжнародні інвестиції та
багатонаціональні

підприємства

1976

р.

–

Керівних

принципах

для

багатонаціональних підприємств.
Так, ТНК – це підприємство, незалежно від країни походження та форми
власності, включаючи приватні, державні або змішані підприємства, з
підрозділами у двох чи більше країнах, незалежно від юридичної форми та
сфери діяльності цих підрозділів, які функціонують відповідно до певної
системи прийняття рішень, що дозволяє здійснювати узгоджену політику та
загальну стратегію через один або кілька центрів з прийняття рішень, і в межах
яких підрозділи пов’язані між собою відносинами власності або такими
відносинами, у яких одне або кілька з підрозділів може чи можуть суттєво
впливати на діяльність інших, користуватися спільними знаннями та ресурсами
і розподіляти відповідальність з іншими підрозділами.
Основними ознаками ТНК є такі: 1) можливість існування ТНК будь-якої
форми власності, включаючи державну; 2) існування підрозділів ТНК у двох чи
більше країнах незалежно від їхньої правової форми і сфери діяльності. Такі
підрозділи можуть бути чи не бути юридичними особами і цей факт не впливає
на їхню кваліфікацію як підрозділів ТНК; 3) наявність особливої системи
прийняття рішень, у якій діють усі підрозділи ТНК, що дозволяє провадити
узгоджену політику для цих підрозділів та загальну стратегію всієї ТНК; 4)
існування одного чи більше центрів прийняття рішень, що визначають
стратегію діяльності всієї ТНК та її окремих підрозділів в різних країнах.
Правова форма таких центрів також не має значення; 5) наявність особливих
зв’язків між всіма ланками ТНК, за допомогою яких одна з них може відчутно
впливати на діяльність інших, зокрема через надання знань, ресурсів,
відповідальності тощо [8].
Таким чином, з аналізу вищезазначених ознак, можна дійти висновку , що
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ТНК – це ієрархічне утворення, єдність якого полягає в обов’язковості рішень
центру управління цього утворення для всіх його структурних підрозділів.
Транснаціональна

корпорація,

яка

за

своєю

правовою

природою

є

материнською компанією, якій підпорядковані численні закордонні підрозділи,
з організаційного та економічного погляду є єдиним цілим, однак вона не є
цілісним юридично оформленим утворенням і тому не підпадає під правове
поле окремої держави.
Слід зазначити, що наразі у доктрині міжнародного права залишається
дискусійним питання належності сучасних ТНК до суб’єктів міжнародного
права, а також питання їхньої міжнародної правосуб’єктності в умовах
глобалізації. У міжнародно-правовій науці щодо цього існує думка про те, що
на сучасному етапі розвитку міжнародного права ТНК не мають класичної
міжнародної

правосуб’єктності

і

належать

до

«нетипових»

суб’єктів

міжнародного права. Як учасники міжнародних економічних відносин вони є
суб’єктом

нечисленних

міжнародного

права,

правовідносин

що

свідчить

про

у

межах

галузі

наявність

у

чи

них

інституту
спеціальної

правосуб’єктності [8].
В цілому, теорія міжнародного права не враховує реальних тенденцій
сучасності і не співпадає з сучасною практикою, оскільки де-факто ТНК
перейшли від об’єкта міжнародно-правового регулювання до суб’єкта
міжнародного права внаслідок інтенсивного зростання їх кількості і впливу. А,
це в свою чергу, потребує подальшого детального дослідження явища ТНК в
доктрині міжнародного права.
Аналізуючи систему міжнародно-правового регулювання функціонування
ТНВ, варто зазначити, що в доктрині міжнародного права виокремлюють,
щонайменше, два рівня такого регулювання: універсальний – в рамках,
насамперед, системи ООН та регіональний - в рамках деяких регіональних
організацій. Проаналізуємо їх.
Слід зазначити, що діяльність універсальних міжнародних організацій
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системи ООН переважно спрямована на розробку та запровадження єдиного
правового інструмента регулювання багатосторонньої діяльності ТНК у вигляді
універсальних міжнародно-правових норм. Наразі існує нагальна необхідність
розробки та запровадження кодифікованого міжнародно-правового акта щодо
статусу ТНК, який міг би стати базисом для подальшої комплексної
регламентації діяльності ТНК на універсальному та регіональному рівнях.
Слід визнати, що найбільш результативною у сфері регламентації
функціонування ТНК на міжнародному рівні є діяльність двох органів ООН –
Економічної і соціальної ради (ЕКОСОР) та Міжнародної організації праці
(МОП) – спеціалізованої установи ООН, яка розробляє рекомендації та
встановлює міжнародні стандарти у сфері праці, зайнятості, професійної
підготовки, умов праці, соціального забезпечення, безпеки праці й здоров’я.
З 1972 р. у рамках ООН робилися спроби розробити універсальний
міжнародно-правовий документ, який би регулював відносини між ТНК,
країнами їхнього перебування та приймаючими країнами. Одним з таких
документів став проект Кодексу поведінки транснаціональних корпорацій,
розроблений Комісією з транснаціональних корпорацій – консультативним
органом при ЕКОСОР та Інформаційно-дослідницьким центром ООН з
транснаціональних корпорацій, метою якого було сприяння ЕКОСОР у
вирішенні питань, пов’язаних з діяльністю ТНК.
Проект цього Кодексу визнано найбільш комплексним документом,
оскільки його положення охопили значну частину відносин за участю ТНК. Цей
проект має 6 частин: І — преамбула і цілі; II — визначення і сфера
застосування; III — діяльність ТНК; А — загальні і політичні положення, Б —
економічні, фінансові і соціальні положення, В — надання гласності
інформації; IV — режим ТНК; V — міжурядове співробітництво; VI —
здійснення кодексу поведінки.
У проекті Кодексу сформульовані принципи діяльності ТНК, які мають
прогресивний характер. До них, зокрема, належать такі: повага суверенітету
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країн, в яких вони здійснюють свою діяльність; підпорядкування законам цих
країн; врахування економічних цілей і завдань політики, що проводиться в цих
країнах; повага до соціально-культурних цілей, цінностей і традицій країн, в
яких вони здійснюють свою діяльність; невтручання у внутрішні справи;
відмова займатися діяльністю політичного характеру; утримання від практики
корупції; дотримання законів і постанов, що стосуються обмеженої ділової
практики, утримання від її застосування; дотримання положень, що стосуються
передачі технологій та охорони навколишнього середовища.
Деякі принципи, що мають важливе значення в регулюванні діяльності
ТНК, були предметом спеціального обговорення в ООН. Так, на 30-й її сесії
була схвалена Резолюція «Заходи проти корупції, що практикуються ТНК та
іншими корпораціями, їх посередниками й іншими причетними до справи
сторонами», в якій Генеральна Асамблея ООН суворо засудила злочини,
пов’язані з протиправною практикою підкупу державних службовців країн
місцеперебування ТНК з метою досягнення вигідних для неї рішень, всупереч
економічним і національним інтересам цих країн. Зауважимо, що за
дотриманням норм Кодексу повинна здійснювати нагляд спеціальна комісія
ООН, а також Центр ООН по ТНК.
Ще одним важливим напрямом діяльності ООН у цій сфері були
соціально-економічні

аспекти

діяльності

ТНК

та

питання

захисту

навколишнього середовища. Так, у 1977 р. МОП розробила Тристоронню
декларацію про принципи, що стосуються багатонаціональних підприємств та
соціальної політики. Вона оцінюється як важливий крок у напрямі вироблення
та запровадження стандартів поведінки ТНК, який полягає у прагненні
закріпити так званий «діалог» між ТНК, з одного боку, та урядами країн
базування і приймаючих країн, з другого. Ефективність Тристоронньої
декларації ґрунтується на згоді всіх її трьох сторін дотримуватися основної
мети, яка полягає у заохоченні позитивного внеску ТНК в економічний і
соціальний прогрес.
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Велике

значення в механізмі

міжнародно-правового

регулювання

функціонування ТНК відіграють також норми міжнародного «м’якого права»,
які можуть бути досить дієвим регулятором міжнародних відносин, адже такі
норми

водночас

можуть

бути

проміжною

стадією

створення

норм

міжнародного права або способом закріплення чинної міжнародно-правової
норми звичаєвого характеру.
Крім

того,

особливе

значення

в

системі

міжнародно-правової

регламентації діяльності ТНК на універсальному рівні мають також рішення
Міжнародного Суду ООН, предметом яких є діяльність ТНК. Зазначимо, що
від часу свого створення, тобто, з 1946 р., Міжнародний суд ООН розглянув
понад 120 справ, 80 % з яких – це спори між державами, а 20 % – прохання
органів або спеціалізованих установ ООН винести консультативний висновок.
Однак за весь цей час ТНК фігурували лише у п’ятьох справах, які
розглядалися Міжнародним судом ООН. Так, у

центрі дослідження

Міжнародним Судом ООН знаходяться: справа про Англо-Іранську нафтову
компанію (АІНК) (Anglo-Iranian Oil Co.) (Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії проти Ірану)1; справа про компанію «Interhandel»
(Швейцарія проти США)2; справа про компанію «Barcelona Traction, Light and
Power Company, Limited» (Бельгія проти Іспанії)3.
Рішення Міжнародного суду ООН є елементом загального механізму
У цьому спорі Сполучене Королівство, з одного боку, звернулося до Міжнародного суду ООН з метою
захисту інтересів АІНК, реалізуючи своє право дипломатичного захисту. З другого боку, Іран захищав свої
державні інтереси, оскільки АІНК, яка вже функціонувала як велика ТНК, не лише ігнорувала закони іранської
держави, а й втручалася в економічне та політичне життя іранської держави, порушуючи при цьому
загальновизнані норми міжнародного права, відповідно до яких виключно держава має суверенне право
регулювати діяльність установ та підприємств, розташованих на її території
2
У цьому спорі Швейцарія як держава-позивач виступила на боці своєї корпорації «Interhandel», права якої
були порушені Сполученими Штатами Америки. Крім того, ця справа включала питання, пов’язані зі
спеціальними вимогами до вичерпання місцевих засобів судового захисту та принципу взаємності, відповідно
до якого жодна держава не може бути примушена без її згоди передати свій спір з іншою державою на розгляд
Міжнародного суду ООН або будь-якому іншому міжнародному судовому органу. Встановлення наявності
такої згоди та відповідно своєї юрисдикції стосовно спору, є першочерговим завданням Міжнародного суду
ООН у кожній справі
3
У цій справі, так само, як і у справі компанії «Interhandel», відстоювалися інтереси ТНК та її акціонерів. Спір
стосувався трьох держав – Бельгії, Іспанії та Канади, тому Міжнародний суд ООН розв’язував його винятково
на основі тристоронніх відносин між цими державами. Міжнародний суд ООН підтвердив найважливіший
принцип дипломатичного захисту ТНК, який полягає в тому, що ТНК повинна захищатися державою її
громадянства, а не державою громадянства її акціонерів.
1
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міжнародного нормотворення і в цьому контексті його рішення можуть
виконувати функцію допоміжного засобу для становлення міжнародноправового регулювання діяльності ТНК. Зазначимо, що починаючи з 1989 р. у
Міжнародному суді ООН більше не розглядаються справи, в яких хоча б
частково зачіпалися інтереси ТНК. Ця ситуація є результатом значного впливу
корпорацій на уряди приймаючих країн та країн базування, поширеним явищем
корупції, що практикується ТНК, а також, відсутністю чітких міжнародноправових норм, які б регламентували діяльність ТНК, визначаючи механізм
розгляду спорів за їх участю та механізм притягнення ТНК до відповідальності.
Як слушно відзначається в доктрині міжнародного права, сьогодні постає
питання про те, як активізувати діяльність Міжнародного суду ООН. Зважаючи
на ту обставину, що держави вже не є єдиними учасниками міжнародних
відносин, одним з аспектів цієї проблематики є питання про доступ до
Міжнародного суду ООН нових учасників міжнародних відносин, серед яких
вказують ТНК (хоча й з вагомими обмеженнями). Такі нововведення
потребують внесення відповідних змін до Статуту Міжнародного суду ООН і
Статуту ООН.
Регіональне

співробітництво

держав

у

сфері

регулювання

функціонування ТНК здійснюється, переважно, в рамках окремих міжнародних
регіональних інституцій (ОЕСР, ЄС, ЛАЕС, СНД), які зробили свій вагомий
внесок у регламентацію діяльності ТНК.
На нашу думку, найбільш ефективними серед міжнародних регіональних
організацій є спроби Організації економічного співробітництва і розвитку (далі
– ОЕСР) в контексті регламентації функціонування ТНК, а її діяльність можна
протиставити здобуткам універсальних міжнародних організацій у цій сфері.
Зазначимо, що Керівні принципи для багатонаціональних підприємств, як одна
з

чотирьох

частин

Декларації

ОЕСР

про

міжнародні

інвестиції

та

багатонаціональні підприємства 1976 р., є основою регулювання діяльності
ТНК у рамках ОЕСР. До системи Керівних принципів ТНК належать:
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дотримання міжнародного права; підпорядкованість праву країни перебування;
урахування політики цієї країни в галузі розвитку та права; співробітництво з
країною перебування з виключенням практики підкупу та субсидій, а також
обов'язкове невтручання у внутрішні справи.
Роль таких міжнародних регіональних інституцій, як СНД, ЄС, Андська
група, у створенні міжнародно-правової бази регулювання діяльності ТНК
полягає в тому, що це був фактично перший досвід регламентації діяльності
ТНК виключно у межах цих географічних регіонів. Так, у Конвенції про
транснаціональні корпорації держав-учасниць СНД 1998 р. сутність явища ТНК
трактується принципово по-іншому у порівнянні з традиційними ТНК, які
виникли історично в результаті концентрації та централізації капіталу
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. та продовжують виникати у світі винятково
на ринкових засадах[8]. ТНК, передбачені вищезазначеною Конвенцією, що
укладена в рамках СНД, більше відповідають сутності такого явища, як
транснаціональні промислово-фінансові або фінансово-промислові групи, які
розглядаються деякими науковцями як різновид традиційних ТНК.
Міжнародно-правове регулювання діяльності ТНК на регіональному рівні
відіграє певну роль, але воно ще не спроможне захистити країни, особливо ті,
які стали на шлях самостійного розвитку. Тому саме ці країни і висунули
вимоги про встановлення нового міжнародного економічного порядку, в межах
якого здійснювалося б правове регулювання діяльності ТНК. У даному випадку
йдеться

про

міжнародно-правове

регулювання

діяльності

ТНК

на

універсального характеру.
Висновки та пропозиції. Отже, з вищезазначеного можна зробити
висновок про те, що наразі у доктрині міжнародного права залишається
дискусійним питання належності сучасних ТНК до суб’єктів міжнародного
права, а також питання міжнародної правосуб’єктності ТНК в умовах
глобалізації. На сучасному етапі розвитку міжнародного права ТНК не мають
класичної міжнародної правосуб’єктності і належать до «нетипових» суб’єктів
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міжнародного права.
Як учасники міжнародних економічних відносин вони є суб’єктом
нечисленних правовідносин у межах галузі чи інституту міжнародного права,
що свідчить про наявність у них спеціальної правосуб’єктності. Загальна теорія
міжнародного права не враховує реальних тенденцій сучасності і не співпадає з
сучасною

практикою,

оскільки

де-факто

ТНК

перейшли

від

об’єкта

міжнародно-правового регулювання до суб’єкта міжнародного права внаслідок
інтенсивного зростання їх кількості і впливу. Це потребує подальшого
детального дослідження явища ТНК в доктрині міжнародного права. Що ж до
міжнародно-правового регулювання діяльності ТНК як на регіональному, такі й
на універсальному рівнях, слід констатувати, що наразі таке регулювання ще
далеке

від

бажаного,

хоча

вже

є

міжнародно-правові

акти,

що

використовуються для регулювання їхньої діяльності.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АВІАПЕРЕВІЗНИКА В МІЖНАРОДНОМУ
ПРИВАТНОМУ ПРАВІ
У статті розглядаються питання відповідальності авіаперевізника при здійсненні
міжнародних повітряних перевезень. Автор аналізує положення міжнародно-правових
документів і діючого законодавства України.
Ключові слова: відповідальність авіаперевізника, Варшавська конвенція, 1929 р.,
Монреальаська конвенція, 1999 р., межі відповідальності, міжнародні повітряні
перевезення. та ін.
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.

Постановка проблеми. Дедалі більшу актуальність в міжнародному
повітряному праві (далі – МПП) займає інститут відповідальності перевізника
за шкоду, заподіяну пасажирам під час авіаційного перевезення. Так, за останні
50 – 60 років авіаційні перевезення міжнародного характеру здобули
надзвичайною

розповсюдження.

За

офіційними

даними

Міжнародної

організації цивільної авіації (далі – ІКАО), незважаючи на терористичні акти 11
вересня в США, щорічно об’єм авіаційних перевезень збільшується на 7-8 %
[15]. Слід зазначити, що повітряний транспорт наразі залишається найзручнішим та найшвидшим транспортом, за допомогою якою можливо долати значні
відстані за незначний період часу. Крім того, не можна не зважати на той факт,
що поряд з усіма зручностями, повітряний транспорт залишається найбільш небезпечним.
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Питання відповідальності повітряного перевізника при здійсненні
міжнародних повітряних перевезень сьогодні є вкрай актуальним. Зауважимо,
що 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. Вищезазначені питання стали
об’єктом уніфікації в міжнародних конвенціях, договорах, угодах в сфері
міжнародного повітряного права. Крім того, проблематика відповідальності
авіаперевізника актуальною є й у вітчизняному повітряному законодавстві, яке
поступово адаптується до європейських стандартів відповідно до Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС 2014 р.
Мета статті полягає у комплексному теоретичному дослідженні питання
відповідальності авіаперевізника при здійсненні міжнародних повітряних
перевезень.
Теоретичною основою для написання статті послугували праці таких
вітчизняних та зарубіжних вчених, як Л.А. Лунца, І.І.Лукашука, А.П.Белова,
Г.К. Дмітріева, М.М. Агаркова, С.Н. Братуся, В.П. Грібанова, Н.Д. Егорова,
О.С. Іоффе, Ю.Х. Калмикова, О.А. Красавчикова, М.І. Кулагіна, В.А. Тархова,
Е.А. Флейшіц, М.І. Брагінського, В.В. Вітрянського, Е.А. Суханова, Ю.К.
Толстой, Т.Н. Нешатаєвої, В.Л. Чубарєва і інші.
Виклад основного матеріалу. В міжнародних повітряних перевезеннях в
міжнародному приватному праві (далі – МПрП) особливе місце посідають
питання відповідальності авіаційного перевізника. Умови та особливо межі
цивільно-правової відповідальності мають важливе економічне і правове
значення як для перевізників і експлуатантів повітряних суден, так й для
користувачів повітряним транспортом.
З метою дослідження актуальних питань відповідальності авіаперевізника
у МПрП, насамперед, необхідно визначити поняття та зміст таких понять, як
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суб’єктивна, об’єктивна та абсолютна відповідальність. Так, 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].
Історія розвитку питання відповідальності авіаперевізника у МПрП
пов’язується із проведенням 29 жовтня 1925 року в Парижі першої
Міжнародної конференції з приватного повітряного права, в якій взяли участь
77 делегатів, які були представниками 43 держав. Урядом Франції було
представлено попередній проект Конвенції про відповідальність повітряного
перевізника, який складався лише з 12 статей. Згодом, з цього проекту була
розроблена Варшавська конвенція 1929 року, яка включала в себе 41 статтю.
На другій Конференції з 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 (далі – Варшавська конвенція, 1929 р.).
Представники

СРСР також

взяли

участь

у Варшавській

конференції

міжнародного приватного повітряного права. Варшавська 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].
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Нині питання щодо відповідальності авіаперевізника регулюються новою
Монреальською конвенцією про уніфікацію деяких правил міжнародних
повітряних перевезень, 1999 р. (далі – Монреальська конвенція, 1999 р.). Слід
зазначити, що вперше питання відповідальності авіаперевізника регулювалося
главою ІІІ Варшавської конвенції, 1929 р. Відповідно до статті 17 Варшавської
конвенції 1929 року, перевізник відповідав за шкоду, яка відбувалася у випадку
смерті, поранення або будь-якого 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]. 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. Крім
того, перевізник звільнявся від відповідальності, якщо шкода була спричинена
неправомірними діями особи, яка завдала шкоду. Крім того, Варшавська
конвенція 1929 року також встановлювала максимальні межі відповідальності
перевізника. Ця відповідальність засновувалась на презумпції абсолютної
відповідальності авіаперевізника. Межі такої відповідальності були вказані у
французьких золотих франках Пуанкаре, кожен з яких містив 65,5 мг золота
0,900 проби. При перевезенні пасажирів відповідальність перевізника у
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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, через особливу домовленість 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. Згодом частина 1 статті 22 Варшавської конвенції
1929 року була змінена Гаазьким протоколом 1955 року, а саме, розмір межі
відповідальності авіаперевізника при перевезенні пасажирів було підвищено до
250 000 франків Пуанкаре [3].
Слід констатувати, 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
[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.
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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. Результатом цієї конференції стало прийняття Монреальської
конвенції, яка ґрунтується на консолідації всіх документів Варшавської
системи, які на практиці підвищили відповідальність повітряного перевізника
перед пасажирами [12]. Основними передумовами 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, в
цілому, завдавали шкоду репутації повітряного транспорту, підвищення
різними державами межі відповідальності авіаперевізника, необхідність
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 з цим, питання відповідальності авіаперевізника при
здійсненні міжнародних повітряних перевезень вантажів також заслуговують
увагу [12]. Нова Монреальська конвенція про уніфікацію деяких правил
162

«ПРАВОВІ СИСТЕМИ».НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ. - №№1/2. – 2017

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.
В

преамбулі

Монреальської

конвенції

зафіксовано

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]. Якщо розмір
спричиненої шкоди не перевищує 100 000 спеціальних прав запозичення (СПЗ),
то така відповідальність настає при наявності одного лише факту спричинення
перевізником шкоди при перевезенні, тобто за принципом спричинення [9].
У п. 2 статті 21 Монреальської конвенції зазначається, 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,
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дворівневий режим відповідальності авіаперевізника, який є нововведенням
Монреальської конвенції 1999 року. На позивача покладається тягар доведення
розміру збитку, а також того, що подія, внаслідок якої було завдано збитків,
відбулася під час перевезення [9].
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
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,
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тобто змішаної відповідальності. Зазначимо, що наразі немає жодної
міжнародної

угоди в галузі транспорту, яка б передбачала б 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
випадки потрапляння судна в екстремальні умови. Інша справа, що дані
обставини можуть привести до вимушеної затримки, запізненню у перевезенні
або скасування рейсу. Але тут вже вступають в дію інші умови відповідальності
авіаперевізника, які засновані 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:
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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 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 р., Варшавська конвенція, 1929 р. не встановлювала розмір межі
відповідальності авіаперевізника за затримку в міжнародному повітряному
перевезенні.
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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].
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].
На думку В.Д. Бордунова, разом з Монреальською конвенцією 1999 року
одночасно діє й Варшавська конвенція 1929 року, що створює підставу для
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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].
Вбачається також доцільним звернути увагу на прикінцеві положення
Монреальської конвенції 1999 року. Так, 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 державами-сторонами Монреальської Конвенції
внаслідок спільної участі цих держав у міжнародно-правових документах
«Варшавської системи» [7]. Отже, 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
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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 Франції, України, Російської Федерації,. У Німецькому
цивільному уложенні інститут відшкодування моральної шкоди прописаний
досить абстрактно, що дає широкий простір для суддівського тлумачення його
положень. Однак не можна говорити 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
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;
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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].
Отже, 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 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, своєю чергою, 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].
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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 перевізника, встановивши
дворівневий режим відповідальності. Конвенція 1999 року також встановила
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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ДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У МІЖНАРОДНОМУ
ПРИВАТНОМУ ПРАВІ
У статті розглянуто теоретичні і прикладні аспекти у галузі колізійного
регулювання міжнародних комерційних договорів в Україні і в зарубіжних країнах. Також у
статті досліджуються особливості підходів українського законодавства щодо колізійного
регулювання виконання зобов'язань за зовнішньоекономічними договорами (контрактами).
Ключові слова: договірні зобов’язання, міжнародне приватне право, колізійне
регулювання, міжнародних комерційний контракт, зовнішньоекономічний договір
(контракт).
The article examines the theoretical and practical aspects in the field of conflict
management of international commercial contracts in Ukraine and in foreign countries. Also in the
article the peculiarities of Ukrainian legislation on approaches to conflict regulation of obligations
under foreign economic agreements (contracts).
Keywords: contractual obligations, private international law, conflict regulation of,
international commercial contracts, foreign economic contract is (contract).

Актуальність дослідження полягає у тому, що встановлення права, яке
застосовується до договірних зобов’язань міжнародного характеру, обумовлене
бурхливим розвитком міжнародної торгівлі, глобалізацією економічних
зв’язків, а також інтенсифікацією процесів уніфікації норм міжнародного
приватного

права.

Ці

процеси

підіймають

питання

про

врахування

особливостей, що випливають із міжнародного комерційного обороту на рівні
національних правових систем. В той же час, визначення права, що
застосовується до договірних зобов’язань міжнародного характеру – це одне з
найскладніших питань, адже від його вирішення багато в чому залежить
механізм правового регулювання в цілому.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Інститут купівлі-продажу

виступав предметом наукових досліджень багатьох учених (С.А. Буткевич,
А.С. Довгерт, Л.В. Васильченко, В.В. Луць, В.Л. Мусіяка, О.О. Мережко, О.А.
Підопригора, Н.О. Саніахметова, М.Н. Сибілев, Є.О. Харитонов та ін). В той
же час, важливим є дослідження договірних зобов’язань у ході інтеграції
України до світового економічного співтовариства.
Метою статті є огляд теоретичних і прикладних аспектів колізійного
регулювання виконання зобов'язань за зовнішньоекономічними договорами
(контрактами).
Виклад

основного

матеріалу.

Правове

регулювання

договірних

зобов'язань займає істотне місце в цивільному праві будь-якої держави. Норми,
що

регулюють

договірні

зобов'язання, займають важливе місце і

в

міжнародному приватному праві. За допомогою цих норм регулюється велике
коло

цивільно-правових

відносин,

ускладнених

іноземним

елементом:

міжнародна купівля-продаж, здача майна в оренду, спорудження виробничих та
інших об'єктів за кордоном, міжнародне перевезення вантажів, пасажирів і
багажу, міжнародні розрахунки й кредитування, використання

іноземних

творів науки, літератури тощо.
У доктрині й нормах міжнародного приватного права для позначення
договірних зобов'язань використовувалися два терміни: угоди й договори. У
вітчизняній

науковій

літературі

часто

використовуються

«зовнішньоекономічний договір (контракт)» та

терміни

«міжнародний комерційний

договір (контракт)». В той же час, у Господарському кодексі України [1] та
Законах України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959XII [3] та «Про міжнародне приватне право» від 23.06.2005 № 2709-IV [4]
використовується термін «зовнішньоекономічний договір (контракт)».
За

Законом

України

«Про

зовнішньоекономічну

від 23.06.2005 № 2709-IV, зовнішньоекономічний

договір

діяльність»

(контракт) – це

домовленість двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та
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їх

іноземних

контрагентів,

спрямована

на

встановлення,

зміну або

припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності
[3]. У ст. 6 цим же Законом встановлено, що «...суб'єкти зовнішньоекономічної
діяльності мають право укладати будь-які види зовнішньоекономічних
договорів

(контрактів),

крім тих,

які

прямо

та

у

виключній

формі

заборонені законами України» [3].
У процесі розвитку міжнародного приватного права, а згодом, і
законодавства в цій галузі, виникало багато колізійних питань щодо договірних
зобов'язань. Крім того, у ході розвитку транскордонних економічних стосунків
ставало дедалі складніше визначити місце, до якого зовнішньоекономічний
договір «прив’язаний». Практика застосування усталених, жорстких формул
прикріплення породила відому проблему кваліфікації поняття «місце укладення
договору» в різних правових системах. Розбіжності виникли у питанні
визначення національності юридичних осіб, що беруть участь у міжнародній
торгівлі, що ускладнює встановлення місцезнаходження продавця. У результаті
у законодавстві більшості країн набув поширення принцип, згідно з яким
зовнішньоторговельний

договір

регулюється

правом,

обраним

сторонами [8, с. 118].
Право сторін на вибір є виразом загальновизнаного положення про
«автономію волі», яке було закріплено в законодавстві багатьох держав (закони
про міжнародне приватне право Австрії, Угорщини, Польщі, Туреччини,
Німеччини, Швейцарії тощо). Закріплено воно і у Законі України «Про
міжнародне приватне право» від 23.06.2005 № 2709-IV у ст. 5, яка говорить,
що: «У випадках, передбачених законом, учасники правовідносин можуть
самостійно здійснювати вибір права,

що підлягає застосуванню до змісту

правових відносин» [4].
Воля сторін повинна бути явно вираженою. В ряді держав закони і
міжнародні договори передбачають можливість використання мовчазно
виражену волю сторін, тобто, коли зі змісту угоди та обставин, що
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супроводжують її укладення, слідує, що сторони мали на увазі підкорити своє
зобов’язання праву якої-небудь держави. Однак застосування мовчазно
вираженої волі сторін можливо лише тоді, коли нема сумнівів щодо її змісту.
Угода про вибір права повинна бути явно вираженою або прямо витікати з умов
договору і поведінки сторін, які розглядаються

сукупності (ст. 7 Гаазької

конвенції 1986 р.).
Колізійне

право

більшості

держав

дозволяє

сторонам

зовнішньоекономічної угоди підкоряти її вибраному ними компетентному
правопорядку.

Так,

відповідно

до

ст.

6

Закону

України

«Про

зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII права та обов’язки
сторін зовнішньоекономічних договорів (контрактів) визначаються правом
країни, обраної сторонами при укладенні договору (контракту) або в результаті
подальшого погодження [3]. Закон України «Про міжнародне приватне право»
від 23.06.2005 № 2709-IV

у ст. 5 зазначає, що якщо інше не передбачено

законом, зміст правочину може регулюватися правом країни, яке зазначено в
правочині [4]. З цього слідує, що сторони можуть обирати право будь-якої
держави, котре буде регулювати умови договору.
Таким чином, основна колізійна прив'язка щодо договірних зобов'язань –
це вибір права, окрім

тих випадків, коли «вибір права прямо заборонено

законами України» [4]. Відповідно до ст. 44 Закону України «Про міжнародне
приватне право» від 23.06.2005 № 2709-IV, якщо є відсутність згоди сторін
договору щодо вибору права, яке підлягає застосуванню до договору, що
укладається,

тоді застосовують право, яке має найтісніший зв'язок із

здійснюваним правочином; при цьому визначено сторону, яка повинна
здійснити виконання, що має вирішальне значення для змісту договору. Це:
1) продавець – за договором купівлі-продажу;
2) дарувальник – за договором дарування;
3) одержувач ренти – за договором ренти;
4) відчужувач – за договором довічного утримання (догляду);
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5) наймодавець - за договорами найму (оренди);
6) позикодавець - за договором позички;
7) підрядник – за договором підряду;
8) виконавець – за договорами про надання послуг;
9) перевізник – за договором перевезення;
10) експедитор – за договором транспортного експедирування;
11) зберігач - за договором зберігання;
12) страховик - за договором страхування;
13) повірений - за договором доручення;
14) комісіонер - за договором комісії;
15) управитель - за договором управління майном;
16) позикодавець – за договором позики;
17) кредитодавець – за кредитним договором;
18) банк – за договором банківського вкладу (депозиту), за договором
банківського рахунку;
19) фактор - за договором факторингу;
20) ліцензіар – за ліцензійним договором;
21) правоволоділець – за договором комерційної концесії;
22) заставодавець – за договором застави;
23) поручитель - за договором поруки [4].
Якщо ж сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) купівліпродажу товарів не обрано право держави, то застосовуватися буде право
держави продавця товару за договором.
В той же час, правом,

з яким договір найбільш

тісно

пов'язаний,

вважається:
1) щодо договору про нерухоме майно - право держави, у якій це майно
знаходиться, а якщо таке майно підлягає реєстрації, – право держави, де
здійснена реєстрація;

177

«ПРАВОВІ СИСТЕМИ».НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ. - №№1/2. – 2017

2) щодо договорів про спільну діяльність або виконання робіт – право
держави, у якій провадиться така діяльність або створюються передбачені
договором результати;
3) щодо договору, укладеного на аукціоні, за конкурсом або на біржі, право держави, у якій проводяться аукціон, конкурс або знаходиться біржа [4].
Необхідною

умовою

дійсності

зовнішньоекономічного

договору

(контракту), відповідно до законодавства України є дотримання письмової
форми. Про це говориться у ст. 6 Закону України «Про зовнішньоекономічну
діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII: зовнішньоекономічний договір (контракт)
укладається

суб'єктом

зовнішньоекономічної

діяльності

або

його

представником у простій письмовій або в електронній формі, якщо інше не
передбачено міжнародним договором України чи законом [3].
За своїм змістом зовнішньоекономічний договір (контракт) має бути
складений за схемою (структурою), яка визначена «Положенням про форму
зовнішньоекономічного

договору

(контракту)»,

затвердженим

наказом

Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від
6.09.2001 р. № 201. У зовнішньоекономічному договорі (контракті) повинні
зазначатися:
- назва, номер договору, дата і місце його укладення, преамбула із
зазначенням повного і скороченого найменування сторін, вказівка на статутні
документи, якими керуються сторони під час укладення договору, предмет
договору;
- кількість та якість товару (обсяги виконання робіт, надання послуг);
- базисні умови поставки товарів і приймання-здачі виконаних робіт або
послуг, зокрема з використанням Інкотермс;
- ціна та загальна вартість договору;
- умови платежів;
- упаковка та маркування;
- форс-мажорні обставини;
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- санкції та рекламації;
- арбітражне застереження;
- юридичні адреси;
- поштові та платіжні реквізити сторін [6].
Крім того, за домовленістю сторін у договорі можуть визначатися й
додаткові умови (про страхування, порядок сплати податків і зборів тощо).
З виконанням зобов'язань за зовнішньоекономічними договорами
(контрактами) тісно пов'язане їх невиконання або неналежне виконання. При
цьому

від

невиконання

чи

неналежного

виконання

зобов'язань

за

зовнішньоекономічними договорами (контрактами), які є порушеннями умов
договору,

слід

відрізняти

порушення

Закону

зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII

України

«Про

або пов'язаних з

ним законів України, оскільки таке розмежування має практичне значення для
визначення видів санкцій, суб'єктів, які мають право їх застосовувати,
процедури застосування, дотримання строків позовної давності тощо.
Різниця між порушеннями умов договору і порушенням законодавства
про зовнішньоекономічну діяльність полягає в наступному:
- порушення умов договору є, як правило, порушенням суб'єктивного
(приватного) права контрагента, тоді як порушення законодавства про
зовнішньоекономічну

діяльність

є

порушенням

публічного

порядку,

порушенням інтересів держави. Звідси і відповідальність за порушення
законодавства про зовнішньоекономічну діяльність є публічно-правовою;
- порушення умов договору однією із сторін є підставою для застосування
санкцій іншою стороною цього ж договору, тоді як за порушення законодавства
про зовнішньоекономічну діяльність санкції застосовуються спеціально
уповноваженим державним органом - Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України

(ст. 37 Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність»

від 16.04.1991 № 959-XII [3]). «Положення про порядок застосування до
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
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господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону
«Про зовнішньоекономічну діяльність» затверджено наказом Мінекономіки
України від 17 квітня 2000 р. № 52 [7];
в)

за порушення умов договору до порушника застосовуються санкції,

встановлені зовнішньоекономічним договором (контрактом), тобто самими
сторонами, тоді як до порушника законодавства про зовнішньоекономічну
діяльність застосовуються згідно зі ст. 37 Закону «Про зовнішньоекономічну
діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII спеціальні санкції, встановлені цим або
пов'язаними з ним законами України (Митним Кодексом України [2], Законом
України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі
зовнішньоекономічної діяльності» [5] та ін.).
Висновки.

У підсумку можемо виділити такі особливості виконання

зобов'язань за зовнішньоекономічними договорами (контрактами):
-

виконання зобов'язань, що випливають із зовнішньоекономічних

договорів (контрактів), характеризується наявністю у приватноправових
цивільних відносинах, що при цьому виникають, іноземного елемента. Цим
виконання

зобов'язань

за

договором

відрізняється

від

дотримання

законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, що має публічно-правовий
характер;
-

характерною

особливістю

правового

регулювання

виконання

зобов'язань за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) є те, що
умови їх виконання формуються, передусім, під дією принципу автономії волі,
який є своєрідним проявом принципу свободи договору;
- до приватноправових відносин, ускладнених іноземним елементом, що
виникають при виконанні зобов'язань за зовнішньоекономічними договорами
(контрактами), застосовується право, визначене згідно з колізійними нормами
та

іншими

положеннями

колізійного

права

міжнародних договорів та міжнародних звичаїв;
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- правове регулювання приватноправових відносин з іноземним
елементом,

що

виникають

і

функціонують

при

виконанні

зовнішньоекономічних договорів, в ряді випадків обмежується регулюючим
впливом публічно-правових норм як імперативного, так і рекомендаційного
характеру.
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КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
Деркач А. Л.
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докторант Інституту законодавства Верховної Ради України

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ
ЮСТИЦІЇ В ФЕДЕРАТИВНІЙ РЕСПУБЛІЦІ НІМЕЧЧИНА
У статті сформульовано та аргументовано пропозицію про доцільність
використання досвіду ФРН при впровадженні в Україні конституційної скарги.
Проаналізовано нормативно-правову базу та правозастосовну практику ФРН в сфері
конституційної юстиції та порядку подачі конституційної скарги.
Ключові слова: конституційна скарга, конституційна юстиція, Федеративний
Суд ФРН, європейська модель конституційного правосуддя.
В
статье
сформулированы
и
аргументированы
предложения
о
целесообразности использования опыта ФРГ при внедрении в Украине
конституционной жалобы. Проанализировано нормативно-правовую базу и
правоприменительную практику ФРГ в сфере конституционной юстиции и порядка
подачи конституционной жалобы.
Ключевые слова: конституционная жалоба, конституционная юстиция,
Федеративный Суд ФРГ, европейская модель конституционного правосудия.
The article formulates and justifies the proposal on the feasibility of using the
experience of the Federal Republic of Germany when introducing a constitutional complaint
in Ukraine. The normative and legal practice of the Federal Republic of Germany in the field
of constitutional justice and the procedure for filing a constitutional complaint are analyzed.
Key words: constitutional complaint, constitutional justice, Federal Court of
Germany, European model of constitutional justice.

Постановка

проблеми.

У

процесі

становлення

та

розвитку

конституційного судочинства України не раз виникали тривалі дискусії щодо
запровадження інституту конституційної скарги як одного з найефективніших
юридичних засобів захисту фундаментальних прав і свобод особи, втілення
конституційних цінностей у національному правопорядку. Фахове обговорення
проблеми визнання Україною конституційної скарги потребує передовсім
ретельного вивчення світового досвіду запровадження цього конституційноправового інституту, відомого багатьом країнам не лише Європи, а й інших
частин світу. Однією із таких країн є ФРН. Відтак вважаємо її досвід є доволі
показовим для України в рамках впровадження інституту конституційної
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скарги та перетворення Конституційного Суду України на орган конституційної
юстиції.
Виходячи з викладеного метою статті є дослідження та аналіз інституту
конституційної юстиції, зокрема конституційної скарги, в Федеративній
Республіці Німеччина та особливості його функціонування.
Виклад основного матеріалу. Спеціалізована система конституційного
контролю Німеччини враховує всі принципи демократичної, соціальної,
федеративної держави згідно положень ст.. 20 Конституції ФРН [1].
На

чолі

системи

конституційного

правосуддя,

побудованого

за

«європейською моделлю», стоїть Федеративний Конституційний Суд ФРН.
Згідно приписів Конституції він є незалежним від усіх інших конституційних
органів та розташовується в місті Карсруе. Особливість конституційного
правосуддя Німеччини полягає в тому, що конституційні суди існують не
nільки на рівні Федерації, а й у землях ФРН [2].
Так, Федеральний Конституційний Суд ФРН ( далі – ФКС) покликаний
забезпечити рівновагу між гілками державної вади, взаємну відповідальність
між державою і громадянином [2]. Його основним призначенням виступає
забезпечення поваги до Конституції ФРН, її правова охорона. Повноваження
ФКС визначаються Конституцією (ст..ст. 18, 21, 41, 61, 93, 99 тощо), а також
окремим Федеральним законом «Про Федеральний Конституційний Суд» від 12
березня 1951 р. [3].
Основний Закон ФРН (частина третя статтті 20) встановлює, що всі три
гілки влади – законодавча, виконавча та судова – «зв’язані» безпосередньо
Конституцією, внаслідок чого будь-який акт усіх трьох гілок влади може бути
скасований органом конституційного контролю, як неконституційний за
формальними (наприклад, перевищення компетенції) чи матеріальними
(наприклад, порушення фундаментальних прав людини) підставами. Отже,
основним призначенням ФКС є забезпечення поваги до Конституції ФРН, її
правова охорона [1].
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Статтею 99 Основного Закону ФРН передбачено, що закон землі може
надати ФКС право розгляду конституційних спорів у межах однієї землі. Однак
такою можливістю формально скористався лише один із суб’єктів федерації –
земля Шлезвіг-Гольштейн. Конституційні суди земель іменуються неоднаково
(наприклад, у Гамбурзі – Конституційний суд, у Бремені – Державна судова
палата тощо) [1].
Слід зазначити, що земельні конституційні суди не відіграють істотної ролі,
бо основоположні конституційні принципи є єдиними для всієї федерації. Так,
частина третя статті 100 Конституції ФРН передбачає, що у випадках, коли
конституційний суд землі розходиться в тлумаченні Основного Закону з
рішенням ФКС або Конституційного суду іншої землі, він повинен звернутися
по рішення до ФКС [2]. Повноваження ФКС визначаються Конституцію ФРН,
що містить окремий Розділ «Правосуддя» (статті 92, 93, 94, 100 безпосередньо
стосуються ФКС) [1], а також окремим Федеральним законом «Про
Федеральний

конституційний

суд»

від

12

березня

1951

року

(нім.

Bundesverfassungsgerichts-Gesetz, BVerfGG) [3] із наступними змінами та
доповненнями. Процедурні питання його діяльності конкретизуються в
Регламенті ФКС від 15 грудня 1986 року (нім. Geschaftsordnung des BVerfG) із
наступними змінами, ухваленому Пленумом ФКС [4].
Найбільшу частину роботи ФКС становить розгляд конституційних скарг.
Сама можливість подання конституційної скарги утримує публічну владу від
прийняття неконституційних рішень. Відтак німецька система конституційного
контролю має чи не найбільший у світі досвід функціонування інституту
конституційної скарги, що обумовлює необхідність ретельного дослідження
правового механізму його функціонування [5].
Згідно зі статтями 18, 21, 41, 61, 93, 98, 99, 100, 126 Конституції ФРН та
статтею 13 Федерального закону «Про Федеральний конституційний суд» ФКС
уповноважений розглядати конституційні скарги, що можуть бути подані будь-
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якою особою, яка вважає, що державна влада порушила одне з її основних прав
[6].
Суб’єктом подання такої скарги є будь-яка особа, чиї права було порушено.
Громадяни Німеччини маю право подачі конституційної скарги відносно тих
прав, які за ними визнані Конституцією ФРН. Крім того суб’єктами подання
такої скарги також є юридичні особи, якщо порушено їх фундаментальні права
визнанні Основним законом Німеччини [1].
Слід також відмітити, що згідно ст.. 93 Конституції ФКС також розглядає
справи за конституційними скаргами общин і обєднань общин з приводу
порушення прав на самоврядування (ст.. 20 КонституціїФРН). А якщо
порушення права стосується земель – то така скарга не може бути подана до
Конституційного суду землі [1].
До повноважень ФКС можна віднести такі процедури:
1. Абстрактного регулятивного контролю‚ або абстрактного нормативного
контролю, згідно з якою законодавчий акт може бути оскаржений з огляду на
його неконституційність повністю чи в окремій частині після набуття законної
сили.
2. Спеціального регулятивного контролю‚ або конкретного нормативного
контролю. Ця процедура полягає в тому, що будь-який суд загальної
юрисдикції, в якого виникають сумніви щодо конституційності закону, котрий
підлягає застосуванню під час вирішення конкретної справи, має призупинити
розгляд цієї справи та звернутися з відповідним питанням до ФКС.
3. Велике практичне значення має повноваження ФКС щодо розгляду
спорів між федерацією і землями, між самими землями, а також зацікавленими
державними органами стосовно їхньої компетенції у випадках, коли сторони не
можуть дійти єдиного тлумачення конституційних положень. 4. Окрему групу
повноважень ФКС становить розгляд скарг про порушення виборчого
законодавства під час перевірки результатів виборів до Бундестагу. Це питання
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розглядається ФКС за ініціативою політичних інституцій або будь-якого
зацікавленого виборця.
5. ФКС уповноважений розглядати справи про імпічмент Президента або
судді, який є членом одного з федеральних вищих судів, що можуть бути
ініційовані Бундестагом або Бундесратом, а також федеральним урядом у разі
порушення цими високими посадовцями Конституції або федеральних законів
– так звана процедура імпічменту.
6. ФКС також наділений виключним повноваженням заборонити політичну
партію через її неконституційність [3].
7. Розгляд конституційних скарг.
Як зазначає М. Свистунова, перелічені повноваження ФКС, окрім перших
двох,

мають

резервний

характер,

оскільки

ФКС

їх

або

взагалі

не

використовував, або застосовує досить рідко [7].
Згідно

зі

статтею

92

Федерального

закону

«Про

Федеральний

конституційний суд» в обґрунтуванні скарги має бути визначено право,
порушення якого підлягає оскарженню, а також акти, дії чи бездіяльність
органу або установи, якими скаржнику завдано шкоди [3]. Предметом
конституційної скарги також може бути порушення державною владою
фундаментальних прав особи, закріплених Основним Законом ФРН.

Такі

основоположні права і свободи людини визначені в Розділі 1 Конституції ФРН.
До них належать: непорушність людської гідності, недоторканність і
невідчужуваність прав людини (стаття 1)‚ право на життя і фізичну
недоторканність (стаття 2)‚ рівність усіх перед законом (стаття 3)‚ свобода
віросповідання і совісті (стаття 4)‚ свобода висловлювання думок (стаття 5)‚
право на мирні збори (стаття 8)‚ на створення союзів і товариств, у тому числі
«для охорони і поліпшення умов праці й економічних умов» (стаття 9)‚
таємниця листування (стаття 10)‚ свобода пересування (стаття 11)‚ вибору
професії (стаття 12)‚ недоторканність житла (стаття 13)‚ основні права у сфері
правосуддя‚ наприклад‚ на «законного суддю» тощо [1[.
186

«ПРАВОВІ СИСТЕМИ».НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ. - №№1/2. – 2017

Цікавою видається необхідність довести безпосередність порушення прав
скаржника особливо ускладнена в разі оскарження законів або інших
нормативно-правових актів. Як пояснює співробітник ФКС К. Барлі, закон
може прямо зачіпати права позивача, тільки якщо він безпосередньо породжує
права та обов’язки й не потребує правозастосовного акта виконавської влади
стосовно конкретної особи. Якщо ж закон передбачає ухвалення такого акта
виконавчого органу, скаржник має чекати на його ухвалення і‚ за можливості,
оскаржити цей правозастосовний акт до компетентного суду загальної
юрисдикції. Лише після цього можлива подача конституційної скарги на
рішення суду останньої інстанції18. Отже, скарги проти законів або
підзаконних нормативно-правових актів теоретично можливі, але в більшості
випадків недопустимі [5].
Висновок. З огляду на викладене можна дійти висновку‚ що в правовій
системі Німеччини інститут конституційної скарги, який є найдієвішим засобом
захисту фундаментальних прав людини і громадянина, ретельно розроблений
на нормативному рівні та ефективно функціонує. Отже, цінний практичний
досвід ФКС щодо вирішення конституційних скарг‚ усі позитивні й негативні
моменти німецького підходу до визначення суб’єктів конституційної скарги, її
предмета, кола актів, що підлягають оскарженню до ФКС через інститут
конституційної скарги, докладно розглянуті критерії її прийнятності мають
бути оцінені вітчизняними правознавцями та враховані під час визначення
оптимальної моделі конституційної скарги для запровадження в Україні [5].
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ
ДОПОМОГИ
Стаття присвячена питанням правового регулювання надання психіатричної
допомоги. Проведено аналіз чинного законодавства щодо здійснення психіатричної
допомоги. На основі даного аналізу внесено відповідні пропозиції з удосконалення правового
регулювання законодавства про надання психіатричної допомоги.
Ключові слова: психіатрична допомога, охорона здоров'я, пацієнт, лікар.
Статья
посвящена
вопросам
правового
регулирования
предоставления
психиатрической помощи. Проведен анализ действующего законодательства относительно
осуществления психиатрической помощи. На основе данного анализа внесены
соответствующие предложения из усовершенствования правового регулирования
законодательства о предоставлении психиатрической помощи.
Ключевые слова: психиатрическая помощь, здравоохранение, пациент, врач.
The article is sanctified to the questions of the legal adjusting of grant of psychiatric help.
The analysis of current legislation is conducted in relation to realization of psychiatric help. On the
basis of this analysis corresponding suggestions are brought in from the improvement of the legal
adjusting of legislation about the grant of psychiatric help.
Keywords: psychiatric help, health protection, patient, doctor.

Актуальність теми дослідження. Акти цивільного законодавства
визначають серед особистих немайнових прав, які забезпечують природне
існування фізичної особи, право на медичну допомогу, роблячи щодо надання
психіатричної допомоги відсилку до інших актів законодавства. Надання
фізичній особі цього виду медичної допомоги здійснюється з дотриманням
Закону України «Про психіатричну допомогу».
Специфіка надання особі психіатричної допомоги полягає у тому, що такі
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захворювання (психічні розлади) можуть виключати можливість особи
усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. Тому в окремих випадках
таке лікування може мати неправомірний характер, порушувати вимоги
законодавства,

посягати

на

суб’єктивні

права

особи,

якій

надається

психіатрична допомога. Закон про психіатричну допомогу був написаний дуже
шанованими психіатрами, які заклали в нього найбільш прогресивні норми, що
існують у цивілізованих країнах. Головне досягнення цього закону – те, що в
ньому прописана найважливіша норма – підстави для примусової госпіталізації.
Їх тільки дві: якщо людина небезпечна для себе або оточуючих; і якщо вона не
в змозі самостійно задовольняти свої основні життєві потреби і без допомоги
може померти. Після того, як людину доставили в стаціонар, її має оглянути
консиліум, винести рішення про доцільність госпіталізації, а потім представник
лікувального закладу зобов'язаний звернутися до суду із заявою. Це все
повинно бути зроблене протягом доби. І тільки після рішення суду можна
приступати до лікування.
Постановка проблеми. Потреба у досконалій законодавчій базі з питань
надання психіатричної допомоги пов’язана із особливими відносинами між
лікарем, пацієнтом та державою. Гарантія основних прав і свобод людини та
громадянина, передусім права на свободу, є показником цивілізованості
держави, тому в розвинутих країнах надання психіатричної допомоги
регулюється відповідними нормативно-правовими актами.
Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій.

Теоретичні

питання

визначення і дослідження в галузі медичного права розглядаються у роботах
таких вчених: Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я., Рудий В.М., Радиш
Я.Ф., Гуменюк Ю.С., Семерак М.М., Терешко Х.Я. та ін.
Мета статті полягає в теоретичному дослідженні питання правового
регулювання надання психіатричної допомоги в Україні в умовах сьогодення.
Виклад основного матеріалу.

Психіатрія належить до тих напрямів

медичної діяльності, які найбільш актуальні з позицій правового регулювання.
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Історія нашої країни є переконливим доказом того, як недостатня увага до
проблем юридичного забезпечення психіатричної медичної допомоги в
поєднанні з девальвацією правового статусу людини здатне негативно
відобразитися як на самій психіатрії, так і на тих, хто пов'язаний з наданням
психіатричної медичної допомоги. У той же час прагнення України до
соціально-економічних і політичних перетворень сприяло також посиленню
уваги до забезпечення і захисту прав пацієнтів взагалі та у сфері психіатрії
зокрема.

Проте

кризові

явища

в

економіці,

які

супроводжували

ці

перетворення, негативно позначилися на певній частині населення, що
призвело до збільшення кількості відхилень у стані психічного здоров’я
населення [1].
Психіатрична допомога – комплекс спеціальних заходів, спрямованих
на обстеження стану психічного здоров'я осіб на підставах та в порядку,
передбачених цим Законом та іншими законами, профілактику, діагностику
психічних розладів, лікування, нагляд,

догляд

та

медико-соціальну

реабілітацію осіб, які страждають на психічні розлади [2].
В даний час нормативно-правову базу психіатрії України складають:
− Конституція України (ст. 49), в якій відображено, що кожен має право на
охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров'я
забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних,
медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює
умови

для

ефективного і

доступного для

всіх

громадян

медичного

обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я
медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не
може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх
форм власності. Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту,
забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя;
− Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада
1992 року, в тому що стосується питань проведення судово-психологічних
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експертиз;
− Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року, ст. 39 наголошую, шо
визнання фізичної особи недієздатною, поряд з обмеженням цивільної
дієздатності фізичної особи, є способом охорони та захисту прав суб'єктів
цивільних відносин;
− Цивільно-процесуальний

кодекс

говорить,

що

фізична

особа

оголошується недієздатною лише на підставі судового рішення. Згідно ч. 3 ст.
237 ЦПК заява про визнання фізичної особи недієздатною може бути подана
членами її сім'ї, близькими родичами, незалежно від їх спільного проживання,
органом опіки та піклування, психіатричними закладом. У заяві мають бути
викладені обставини, які свідчать про хронічний, стійкий психічний розлад, і
про їх наслідки у вигляді нездатності особи усвідомлювати значення своїх дій
та (або) керувати ними (ч. 3 ст. 238 ЦПК). Також одним з основних доказів для
прийняття судового рішення є висновок судово-психіатричної експертизи, яка
призначається судом за наявності достатніх даних про психічний розлад
здоров'я фізичної особи (ст. 239 ЦПК).
− Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22 лютого 2000 p., який
визначає

правові

психіатричною

та

допомогою

організаційні
виходячи

засади забезпечення
із пріоритету

прав

громадян
і свобод

людини і громадянина, встановлює обов'язки органів виконавчої влади та
органів

місцевого самоврядування з організації надання психіатричної

допомоги та правового і соціального захисту осіб, які страждають на психічні
розлади, регламентує права та обов'язки фахівців, інших працівників, які
беруть участь у наданні психіатричної допомоги. Тобто всі дії, що пов’язані
з направленням пацієнта на психіатричну консультацію чи до психіатричної
лікарні, у тому числі, без згоди пацієнта, регулюються даним Законом.
Позитивним наслідком правових положень нормативної бази психіатрії є те, що
законодавець поставив надійний заслін одному з ключових чинників
немедичного використання психіатрії – діагностиці психічних розладів;
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− Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 p., регулює питання
інформації

з

обмеженим

віднесені відомості про

стан

доступом, так

не

психічного здоров'я

можуть

бути

населення, медичне

(психіатричне) обслуговування;
− Рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного
тлумачення статей 3, 23, 31,47, 48 Закону України «Про інформацію» та ст. 12
Закону України «Про прокуратуру» (справа К. Устименка) від 30 жовтня 1997
року), який констатує наявність у нормативно-правовій базі
інформаційних

правовідносин нечітко визначених,

в

частині

колізійних положень і

прогалин, що негативно впливає на забезпечення конституційних прав і
свобод людини і громадянина.
− Наказ МОЗ України «Про затвердження Інструкції про проведення
обов’язкових попередніх і періодичних психіатричних оглядів» від 01.02.2002
p., в якому оговорюються практичні питання проведення
попередніх та періодичних

психіатричних

оглядів

обов'язкових

і переліку медичних

психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності
(робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку
для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих:
− Наказ МОЗ України «Про затвердження Порядку проведення судовопсихіатричної експертизи» від 08.10.2001 p., який регулює порядок проведення
судово-психіатричних експертиз;
− Наказ МОЗ України «Про затвердження Порядку про застосування
примусових заходів медичного характеру до осіб, які хворіють на психічні
розлади і вчинили суспільно небезпечні діяння, у психіатричній лікарні із
суворим наглядом» від 08.10.2001 p., в якому закріплено підстави для
госпіталізації хворого, їх приймання, проживання та констатації їх смерті;
−

Наказ МВС України і МОЗ України «Про затвердження Інструкції

про порядок організації охорони приміщень і територій відділень судовопсихіатричної експертизи та режиму тримання осіб, які перебувають під вартою
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і направлені на судово-психіатричну експертизу» від 04.11.1996 р., що визначає
діяльність

органів

внутрішніх

справ

та

органів

охорони

здоров’я України, пов'язану з охороною приміщень і територій відділень
судово-психіатричної експертизи та режимом тримання осіб, які проходять
по кримінальних справах, перебувають під вартою і направлені на судовопсихіатричну експертизу; завдання

органів внутрішніх справ та органів

охорони здоров’я України щодо організації та порядку охорони приміщень і
територій відділень судово-психіатричної експертизи та режиму тримання
осіб, які перебувають під вартою і направлені

на судово-психіатричну

експертизу; права і обов’язки посадових осіб органів внутрішніх справ і
органів охорони здоров’я щодо забезпечення належної охорони приміщень
і територій відділень судово-психіатричної експертизи та режиму тримання
осіб,

які перебувають під вартою і направлені на судово-психіатричну

експертизу; порядок організації управління діяльністю відділень судовопсихіатричної експертизи, взаємодії органів

внутрішніх справ і органів

охорони здоров’я, їх підрозділів і нарядів під час виконання покладених на них
завдань. Також варто наголосити, що загальна клінічна психіатрія включає в
себе таку науку як судова психіатрія яка вивчає психіатричні питання щодо
кримінальних

та

цивільних

справ,

тобто

безпосередньо

пов’язана

з

кримінальним процесом, кримінальним правом, криміналістикою, цивільним
правом і процесом та іншими юридичними науками. Основні питання які
вирішує судова психіатрія – це осудність/неосудність особи, обмежена
осудність, дієздатність/недієздатність особи, примусові заходи медичного
характеру. Причому примусові заходи медичного характеру і їх застосування
описані як в законі «Про психіатричну допомогу» (ст. 19) так і в КК України
(Розділ ХVI, ст. 92-96)
В якості внесення пропозицій можна сказати, що проблеми хворого, що
страждає на психічний розлад, невід'ємні від проблем тих, хто здійснює за ним
догляд. Особливо коли йдеться про тяжкі психічні розлади, важлива наявність
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родича (особистого представника), що доглядає за хворою особою. І це
неспростовний факт, що родичі (здебільшого матері літнього віку) страждають
більше, ніж самі хворі, які можуть не усвідомлювати свого стану. Саме родичі
несуть весь тягар страшної хвороби і постійно перебувають у зоні небезпеки,
тому що поведінка хворої особи непередбачувана, і вона може стати
агресивною з будь-яких причин. У Законі передбачено захист лікарів, інших
фахівців, що надають пацієнтам психіатричну допомогу, хоча хворі у лікарні,
знаходячись під дією сильних психотропних препаратів, не виявляють такої
агресії, як удома. Тому було б справедливо, якби у Законі була окрема стаття
щодо захисту родичів, які здійснюють догляд особи, що страждає на психічний
розлад, адже як громадяни демократичної держави вони мають право на життя,
здоров'я та людську гідність
Висновки. В ході проведеного дослідження було встановлено, що
зв’язок психіатрії з правовими науками проявляється в наступному: по-перше,
надання психіатричної допомоги, місце самої психіатрії, регламентується і
базується на таких нормативно-правових актах як Конституція України, Основи
законодавства

України

про

охорону

здоров’я,

Закону

України

«Про

психіатричну допомогу» 2000 р., та інших нормативно-правових актів, прийняті
відповідно до них.
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ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ СТОРІН В
АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
Розглянуто доктринальні підходи до визначення поняття процесуального статусу
сторін в адміністративному судочинстві. Аргументовано, що позиції науковців щодо
поняття та змісту процесуального статусу сторін в адміністративному судочинстві
мають суттєві відмінності. Уточнено поняття процесуального статусу сторін в
адміністративному судочинстві. Обґрунтовано пропозиції щодо змісту процесуального
статусу сторони в адміністративному судочинстві.
Ключові слова: процесуальний статус, правовий статус,
адміністративне
судочинство, сторони, зміст процесуального статусу.
Рассмотрены доктринальные подходы к определению понятия процессуального
статуса сторон в административном судопроизводстве. Аргументировано, что позиции
ученых относительно понятия и содержания процессуального статуса сторон в
административном судопроизводстве имеют существенные различия. Уточнено понятие
процессуального статуса сторон в административном судопроизводстве. Обоснованы
предложения относительно содержания процессуального статуса стороны в
административном судопроизводстве.
Ключевые слова: процессуальный статус, правовой статус, административное
судопроизводство, стороны, содержание процессуального статуса.
Doctrinal approaches to the definition of the concept of procedural status of the parties in
administrative proceedings are considered. It is argued that the positions of scientists on the
concept and content of the procedural status of the parties in administrative proceedings have
significant differences. The concept of procedural status of the parties in administrative
proceedings is specified. Proposals on the content of the procedural status of the party in
administrative proceedings are substantiated.
Keywords: procedural status, legal status, administrative proceedings, the parties, the
content of the procedural status.

Постановка

проблеми.

Процесуальний

статус

сторін

в

адміністративному судочинстві характеризує особу як учасника процесуальних
відносин. Більш того, такий статус відображає її зв'язок із процесом вирішення
спорів в суді, адже реалізація процесуального статусу забезпечує вплив сторін
на перебіг розгляду судом справи. Саме тому актуальним є пошук шляхів
ефективної реалізації процесуального статусу сторін в адміністративному
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судочинстві. Одним із найважливіших та першочергових завдань в рамках
такого пошуку має бути визначення поняття та змісту такого статусу.
Теоретичні аспекти поняття та змісту процесуального статусу учасників
активно досліджуються представниками різних наукових шкіл, серед яких
можна виділити роботи О.В. Белькової [1], С.С.Бичкової [2], А.Є.Голубова [3],
О.І.Литвинчук [4], О.В. Пабат [5], І.І.Сіліч [6], І.В.Топор [7]. В той же час,
висновки авторів щодо поняття та змісту процесуального статусу сторін в
адміністративному судочинстві в окремих аспектах мають суттєві відмінності.
Зазначене свідчить про актуальність порушеного питання та доцільність його
додаткового дослідження.
Метою є цієї статті є доопрацювання наукових положень щодо поняття та
змісту процесуального статусу сторін в адміністративному судочинстві.
Загальні положення теорії держави та права дозволяють визнати
процесуальний статус сторін в адміністративному судочинстві

галузевим

видом правового статусу особи. Отже, в рамках цього дослідження доречним є
розкриття категорії «правовий статус».
Так, в словнику української мови слово «статус» означає положення або
певний стан чого-небудь [8, c. 671].
А.В.Панчишин визначає правовий статус як комплексно-універсальну,
багатоаспектну категорію, яка має чітку стабільну структуру,

встановлює

принципи та характер взаємодії суб’єктів суспільних відносин між собою, а
також визначає місце суб’єкта в системі правовідносин шляхом визначення
прав, обов’язків та гарантій їх реалізації [9, с. 95]. Вважаємо таке визначення
занадто широким, адже встановлення принципів взаємодії суб’єктів суспільних
відносин між собою не є тим, що має характеризувати правовий статус особи.
О.І. Литвинчук вважає, що правовий статус будь-якого суб’єкта є
врегульованим нормами права положення певного суб’єкта [4, с. 15]. Здається
таке визначення набуло б більшої цінності у випадку уточнення автором
змістовного навантаження терміну «положення».
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Заслуговує на увагу позиція А.Є. Голубова, який визначає правовий статус
як закріплене правом соціально значуще становище особи, що визначає особу
як суб’єкта права та має юридичний склад [3, c. 16]. Подібним є визначення
правового статусу особи надане М.Баймуратовим, який визначає його як
юридично закріплене становище особи в державі та суспільстві [10, c. 89].
Більш широко категорію правового статусу розглядає О.Б. Белькова, на
думку якої правовий статус являє собою систему соціально припустимих та
нормативно закріплених, гарантованих державою можливостей особи як
суб’єкта правовідносин [1, c. 11-12].

Соціальний аспект правового статусу

підкреслює Л.М. Москвич та визначає його як сукупність

соціальних

можливостей особи, що мають правове чи юридичне визначення та залежать
від ролі та соціальної функції, яку він виконує у суспільстві [11, c. 10, 12].
Підтримуючи О.Б.Белькову та Л.М. Москвич в цілому, вважаємо, що
надане визначення категорії «правовий статус» не в повній мірі відображає її
сутність. Так, ця категорія має включати як юридичні можливості, так і
необхідні вчинки, адже правові норми визначають

можливості вчинення

особами певних дії і закріплюють певну міру правової поведінки особи.
Важко підтримати О.В. Белькову, яка формою можливостей у праві
називає

суб’єктивні права та обов’язків, роль яких полягає в чіткому

визначенні правових координат кожної людини, напрямку діяльності у тій чи
іншій сфері свого життя [1, c. 13]. Переконані, що можливості людини не
охоплюють її обов’язки.
Отже, за підсумками аналізу наявних у науковій літературі визначень
категорії «правовий статус» та власних міркувань можна дійти висновку, що
правовий статус являє собою

законодавчо встановлене коло можливостей

та необхідних вчинків певного суб’єкта права, які він реалізує в різних
суспільних відносинах.
Спираючись

на

цей

висновок

з’ясуємо

сутність

категорії

«процесуальний статус», щодо визначення якої у науковій площині також
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точиться дискусія.
Т.В. Степанова процесуальний статус учасника позовного провадження
у господарському судочинстві визначає як систему соціально припустимих,
встановлених господарським процесуальним законодавством і гарантованих
державою прав та обов’язків, а також відповідальність за їх невиконання,
що виникають в ході участі в процесуальних правовідносинах [12, c. 38].
С.С.Бичкова пропонує під цивільним процесуальним правовим статусом
розуміти сукупність суб’єктивних цивільних процесуальних прав, юридичних
цивільних процесуальних обов’язків і законних цивільних процесуальних
інтересів, що закріплені у цивільному процесуальному законодавстві [2, с. 6].
На

переконання

І.В.Топор,

адміністративному судочинстві

процесуальний

статус

сторін

в

являє собою «комплекс наданих законом

можливостей реалізації процесуальних прав та обов’язків, які формуються із
урахуванням виду та форми судового провадження, а також правового
статусу сторони публічно-правового спору» [7, с. 5].
O.Муза вважає, що адміністративно-процесуальний статус громадянина
передбачає можливість набувати та мати процесуальні права, виконувати
процесуальні обов’язки в адміністративно-процесуальних правовідносинах [13,
c. 167-175].
Як можна було підміти із наданих вище дефініцій процесуального статусу
особи, його особливість порівняно із «правовим статусом» полягає у наявності
спеціальної сфери реалізації такого статусу – процесуальні правовідносини,
регламентація спеціальними нормами права – процесуальне законодавство та
залежність від виду судочинства. При цьому, вбачається неконструктивним
звуження

правової

основи

процесуального

статусу

виключно

до

процесуального законодавства, адже норми, що регламентують процесуальний
статус сторони в адміністративному судочинстві можуть міститися і в інших
нормах, що є частиною адміністративного процесуального права. Важко
погодитись із вказівкою на процесуальні правовідносини як сферу реалізації
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правового статусу, адже підходи у встановленні

моменту виникнення цих

правовідносин є неоднозначним. В світі прийняття нової редакції Кодексу
адміністративного судочинства України (далі – КАСУ) [14] не актуальним є
наголошення на залежності такого статусу від виду судочинства, адже у
чинному КАСУ всі справи розглядаються тільки в позовному провадженні.
Отже, вважаємо обґрунтованим під процесуальним статусом сторони в
адміністративному судочинстві
вчинків

розуміти коло можливостей та необхідних

сторони адміністративного процесу, які вона може реалізувати в

процесі розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, встановленому
адміністративним процесуальним правом.
Із наведених у роботі дефініцій процесуального статусу особи
вбачається відсутність єдності думок щодо змісту як правового, так і
процесуального статусу особи, у тому числі і в адміністративному
судочинстві.
Найбільшим змістом адміністративно

процесуальний статус наділяє

А.М. Бандурка, який розглядає його у вузькому та широкому значенні. Так,
на його думку, у вузькому значенні зміст адміністративного процесуального
статусу

становлять

такі

елементи,

як

адміністративно-процесуальна

правоздатність та дієздатність, адміністративно-процесуальні свободи та
законні інтереси, адміністративно-процесуальні права та обов’язки; у
широкому

значенні

—

це

адміністративно-процесуальний̆

статус

громадянина у вузькому значенні; та правові принципи адміністративнопроцесуального статусу; гарантії його забезпечення, функції, права та
обов’язки інших суб’єктів адміністративно-процесуальної діяльності, які
мають відношення до громадян як до її суб’єктів [15, с. 61, 65].
Так, О.О.Бондаренко елементами змісту процесуального статусу особи
вважає процесуальні права та обов’язки, гарантії процесуальних прав та
ретроспективну відповідальність за їх невиконання [12, c.6].
На переконання О.І.Литвинчук зміст процесуального статусу становлять
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функції,

права

та

обов’язки,

процесуальні

гарантії

діяльності

та

відповідальність за порушення норм закону [11, c.6].
C.C. Бичкова та

А.Є. Голубов розглядають цивільний процесуальний

правовий статус як сукупність

загальних цивільних процесуальних прав,

обов’язків та інтересів [2, с. 16, 3, c. 33].
О.І.Литвинчук формулюючи дефініцію «процесуальний статус слідчого»
наголошує на тому, що такий статус характеризується окремим колом прав та
обов’язків слідчого [4, с. 18]. Таку ж позицію підтримує і О.В. Белькова
відносно процесуального статусу свідка в кримінальному процесі [1, c. 17] .
П.В. Хотинець вважає, що

категорія

відповідальність, права та обов’язки

«статус адвоката» включає

адвоката, гарантії

його діяльності

адвоката [16, c. 10]. І.В. Бойко, у структурі правового статусу громадян у сфері
виконавчої влади крім названого включає свободи [17, c. 8].
М.В.

Джига

дійшов

висновку,

елементами правового статусу є

що

обов’язковими

структурними

громадянство, правосуб’єктність, права та

обов’язки, завдання, законні інтереси, функції, принципи діяльності, юридична
відповідальність, гарантії безпеки, правовідносини, наявність відповідних
правових норм, без яких не може вестися мова про правовий статус особи [18,
с. 77].
Таким чином, серед існує одностайна позиція щодо того, що ключовою
складовою правового статусу особи є права та обов’язки. Слід погодитись із
Л.М. Москвич, який підкреслює, що права й обов'язки судді найбільш повно
розкривають зміст правомірної поведінки судді при здійсненні професійної
діяльності, встановлюють її конкретний вид та міру [11, c. 24].
Відстоюючи позицію про достатність наявності у правовому статусі
особи цих двох елементів О.В. Белькова наголошує, що

існуванні

кореспондуючого характеру зв’язків між правами та обов’язками різних
суб’єктів (праву одного відповідає обов’язок іншого у межах правовідносин) та
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взаємозв’язку між ними, тобто вони повинні врівноважувати один одного [1, c.
13].
Попри все, серед науковців існують розбіжності думок щодо включення
до змісту правового статусу особи окремих елементів.
Так, одним із складових змісту процесуального статусу науковці
вказують правосуб’єктність.

О.М.Бандурка вважає, що наявність такого

важливого елементу адміністративно-процесуального статусу громадянина, як
адміністративно-процесуальна дієздатність, дозволяє розглядати його як
логічно завершену конструкцію [15, c. 279]. М.В. Джига, також включає її до
складу правового статусу обвинуваченого, проте на користь цього зазначає
лише те, що

правосуб’єктність є першим щаблем в процесі втілення

юридичних норм в соціальне життя [18, с. 77].
Л.М. Москвич в якості таких аргументів зазначає, що несправедливо
вважати правосуб'єктність лише передумовою статусу, адже вона має
передбачається протягом усього періоду володіння статусом носія судової
влади [11, c. 25]. Свою позицію науковець ілюструє на прикладі, зазнаючи, що
утрата суддею громадянства України, набуття законної сили відносно судді
обвинувальним вироком тощо, тягнуть за собою утрату відповідного правового
статусу у зв’язку із звільненням судді із посади [11, c. 25].
Прибічники протилежної точки зору наводять наступні аргументи на
користь своєї позиції. Так, О.В. Белькова стверджує, що правосуб’єктність не
може входити до правового статусу, адже вона не встановлює можливостей
суб’єкта в правовідносинах та є передумовою для наділення особи правовим
статусом і вступу у правовідносини [1, c. 14]. С.С. Бичкова наголошує, що
правосуб’єктність мають іншу юридичну природу та є передумовою набуття
правового статусу [2, c. 14].
Аргументи науковців про недоцільність включення правосуб’єктності до
змісту процесуального статусу особи є більш вагомими, тому приєднуємося до
позиції

вчених,

які

розглядають

правосуб’єктність
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процесуального статусу (доведення цього є предметом наступних публікації –
прим. автора)
Одним із елементів адміністративного процесуального статусу дослідники
вказують, часто без жодної аргументації, гарантії цього статусу. При цьому
М.В. Джига вважає, що гарантії мають належати до складу правового статусу
особи, адже вони необхідні для реалізації прав і належного виконання
обов’язків та задоволення своїх законних інтересів особи [18, c. 77]. О.О.
Бондаренко також вказує гарантії одним із складових елементів правового
статусу експерта і спеціаліста та відносить до них принципи кримінального
процесу [19, c. 50]. На переконання автора принцип законності вимагає від
посадових осіб, які ведуть процес, здійснювати свою діяльність лише на
підставі, в межах повноважень та способом, що передбачені чинним
законодавством, забезпечуючи реалізацію прав усіх суб’єктів кримінального
судочинства; принцип національної мови судочинства забезпечує право
спеціаліста і експерта, які не володіють мовою судочинства, робити заяви,
давати показання, заявляти клопотання, знайомитися з матеріалами справи
рідною мовою та користуватися послугами перекладача [19, c. 50].
Не заперечуючи важливу роль принципів та гарантій прав людини, важко
підтримати позицію науковців в частині віднесення їх до змісту правового
статусу учасника судочинства. Слід погодитись із C.C. Бичковою, яка
стверджує, що принципи є орієнтиром при формуванні правового статусу,
юридичні гарантії – засобом реалізації правового статусу [2, c. 14].
Продиктованою положеннями Конституції України є позиція О.В. Белькової
про те, що принципи по відношенню до правового статусу можуть виступати
лише основоположними правилами для його формування, але не входити до
його змісту [1, c. 14].
Із загальної теорії права є загальновідомим, що правові гарантії є засобами
забезпечення законності, інтересів особи; принципи є основоположними
ідеями, на яких визначається зміст норм права, у тому числі зміст прав та
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обов'язків людини. Саме з цих міркувань правові гарантії та принципи не
можуть бути складовими змісту адміністративного процесуального статусу
сторін.
Слід зауважити, що в усіх без винятку галузях процесуального права
активно точаться дискусії включення до змісту процесуального статусу особи
законних інтересів особи.
Прибічники включення інтересів особи до процесуального статусу
обґрунтовують свою позицію тим, що адміністративно-процесуальні інтереси
громадянина

являють

собою

адміністративно-процесуальною

інтереси,

які

діяльністю,

виникають
перебуваючи

у

зв'язку
у

з

сфері

адміністративно-процесуальних суб'єктивних прав та обов'язків, але не
збігаючись з ними [15, c. 239]; інтереси є невід’ємним елементом активної
поведінки суб’єкта, намагання їх задовольнити ґрунтується на суб’єктивних
правах особи
виступають

[18, c. 77], законні інтереси в кримінальному судочинстві
основою

формування

нових

прав

суб’єктів,

розширяють

можливості особи щодо задоволення її потреб, є фактором стимулюючим її
діяльність у цій сфері [3, c. 32].
Проте вважаємо вказану позицію дискусійною з наступних підстав.
Свого часу Конституційний суд України визначив, що поняття
«охоронюваний законом інтерес», що вживається в частині першій статті 4
Цивільного процесуального кодексу України та інших законах України, у
логічно-смисловому зв’язку з поняттям «права», являє собою прагнення до
користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як
зумовлений загальним змістом об’єктивного і прямо не опосередкований у
суб’єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об’єктом
судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення
індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам
України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та
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іншим загально правовим засадам (пункт 1 Рішення Конституційного Суду
України №1-10/ 2004 від 1 грудня 2004 року) [20].
О.В. Белькова вважає законні інтереси однією із передумов для вступу
осіб у правовідносини [1, c. 16]. Т.В. Степанова зазначає: «законний інтерес є
«двигуном» особи у справі, і система прав та можливостей певного учасника
процесу повинна будуватися, виходячи з законних інтересів такої особи;
законні інтереси є лише є напрямком удосконалення законодавства та метою,
для задоволення якої особа вступає в процес» [12, c. 38].
Подібним чином обґрунтовує свою позицію І.І. Сіліч, називаючи законні
інтереси «відправним пунктом» для визначення і досягнення конкретних цілей
громадянина,

які

можна

досягти

за

допомогою

певних

правових

інструментарієв [6, c. 29].
Цікавою є аргументація О.М. Бандурка та М.М. Тишенко, які
наголошують

на

тому,

громадянина,

перебуваючи

що
у

адміністративно-процесуальні
сфері

інтереси

адміністративно-процесуальних

суб’єктивних прав і обов’язків, не збігаються з ними [15, с. 72–73].
цьому,

науковець

навіть

виділяє

види

таких

інтересів

в

При

структурі

адміністративного процесуального статусу, зокрема, загальні законні інтереси
учасників адміністративного процесу (досягнення юридично значущого
результату, ухвалення законного й обґрунтованого рішення в справі) і часткові
(інтерес певного громадянина у встановленні конкретних фактів, які
обґрунтовують його позицію у справі) [15, с. 72–73].
Наведені автором приклади наводять на думку про те, що законні
інтереси є важливою характеризуючою процесуальної правоздатності, адже
будь-яка особа, яка досягла повноліття та є психологічно здоровою здана
усвідомлювати необхідність та прагнути захисту своїх прав, тобто мати
законні інтереси.
З урахуванням викладеного, вважаємо неконструктивним включення
законних інтересів до змісту процесуального статусу особи.
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О.І. Литвинчук, включаючи до змісту процесуального статусу функції
наголошує

на

тому,

що

між процесуальними

функціями

учасника

кримінального провадження та його правами та обов’язками існує нерозривний
зв’язок, адже кожна функція, яка виконується учасником кримінального
процесу, визначає коло тих прав та обов’язків, якими цей учасник повинен
володіти [4, c. 20-21]. Більш того, пише, що

права та обов’язки особи

визначають характер здійснюваних процесуальних функцій [4, c. 20-21].
Не важко помітити, що сам дослідник опосередковано підкреслює те, що
функції знаходяться поза межами прав та обов’язків особи, адже тільки
впливають на формування кола прав та обов’язків. Більш того, тлумачний
словник визначає поняття «функції» наступним чином: «Функція (лат. functio
– діяльність, виконання) – стала сукупність однорідних спеціалізованих робіт
(дій, операцій), здатність реалізації яких підтримується в організації, обов’язок
(іноді – здатність) оператора (технічного об’єкта або людини) виконувати якунебудь операції» [21, c. 745].
Отже, функцією сторони в адміністративному судочинстві можна
визначити сукупність дії, які спрямовані на досягнення певної мети
(задоволення його позовних умов, доведення суду певних фактів, ознайомлення
із матеріалами справи тощо). Наслідком реалізації функції є очікуваний
результат, а реалізація прав та обов’язків сторони в адміністративному
судочинстві

передбачає конкретні дії для виконання функцій. Наприклад,

однією із функцій відповідача є доказування правомірності своїх дії чи рішення
(мета, очікуваний результат), а цій функції кореспондує обов’язок - надання
суду відповідних доказів (конкретні дії). З урахуванням

зазначеного та

уточненого у роботі визначення дефініції «процесуальний статус сторін»
вважаємо включення функції до складу процесуального статусу недоречним.
Однією із цікавих, в той же час досить спірних, складових змісту
процесуального статусу особи є відповідальність. Аналіз наукової літератури
дозволяє констатувати про включення певними дослідниками її до змісту
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процесуального статусу без відповідного обґрунтування [4, с. 22; 12, c. 37; 18,
с. 78] .
З огляду на це, заслуговує на підтримку зауваження О.В. Белькової про
те, що будучи пов’язаним із поняттям деліктоздатності, відповідальність за
своїм характером виступає наслідком реалізації правового статусу і тому
виходить за його межі [1, c. 14]. С.С. Бичкова вважає відповідальність формою
державного впливу на порушення засад правового статусу [2, с. 14].
Більш того, оскільки йдеться про процесуальний статус сторони, то
постає питання щодо виду відповідальності, який включають до змісту такого
статусу.

Включення

до

змісту

процесуального

статусу

сторони

в

адміністративному судочинстві цивільної, кримінальної, господарсько-правової
відповідальності є недопустимим по очевидним фактам.
В той же час існування адміністративно-процесуальної відповідальності в
теорії права окремі вчені не визнають. Так, І.А. Галаган стверджує, що чисто
«процесуальної» юридичної відповідальності бути не може, а існує звичайна
матеріально-правова відповідальність за порушення процесуальних законів,
аналогічно тому, як існує кримінальна відповідальність, наприклад, за злочини
проти правосуддя, які пов'язані з грубим відступом від процесуального закону
[22, с 74]

К.В. Куцих стверджує, що до осіб, які порушують встановлений

процесуальним законодавством порядок здійснення судочинства або йому
перешкоджають,

доречно

застосовувати

процесуальний

примус,

а

не

відповідальність, оскільки саме він відповідає методу правового регулювання,
який застосовується законодавцем при регламентації процесуального інституту
[23, с. 120].
Деякі науковці стверджують, що заходи процесуального примусу за
своєю правовою природою є процесуальною відповідальністю [24, c. 106].
Зокрема, результатом дисертаційного дослідження І.М. Лукіної є визначення
цивільно процесуальної відповідальності як встановлених нормами цивільного
процесуального права заходів процесуального примусу, що застосовуються
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судом у встановленому законом порядку до учасників цивільного процесу за
скоєння цивільного процесуального правопорушення у вигляді позбавлення
порушника суб’єктивного цивільного процесуального права чи покладання на
нього нових або додаткових обов’язків [25, с. 15]. При цьому, авторка уточнює,
що підставою застосування заходів процесуального примусу є порушення
встановлених у суді правил, у тому числі й тих, що встановлюються
безпосередньо судом, протиправне перешкоджання здійсненню цивільного
судочинства чи зловживання своїми правами [25, с. 7]. Отже, наведені підстави
процесуальної відповідальності збігаються із підставами застосування заходів
процесуального примусу. При цьому, в якості санкції автор вказує
«позбавлення порушника суб’єктивного цивільного процесуального права чи
покладання на нього нових або додаткових обов’язків». Вважаємо, що природа
таких санкцій свідчить про їх спрямованість на забезпечення нормального
розгляду справи, усунення відповідних перешкод, що цілком можна
забезпечити заходами процесуального примусу.
У контексті порушеного питання варто погодитись із І.А.Галаган, який
вважає, що припинення, превенція, правообмеження, у багатьох випадках
заборона складають суть процедурно-процесуальних санкцій, але аж ніяк не
кара, покарання, що утворюють зміст штрафних матеріально-правових норм,
що реалізуються в рамках деликтно-охоронних матеріально-правових відносин
за допомогою [22, c. 69].
В світлі цього підтримуємо К.В. Куцих, яка

на практичному прикладі

ілюструє зайвість впровадження процесуальної відповідальності та зазначає,
що якщо в діянні

особи, яка не виконує процесуальних обов’язки, наявні

ознаки адміністративного правопорушення, суд, одночасно із застосування
заходів процесуального примус вирішує питання про застосування до особи
адміністративної відповідальності [23, с. 119]. Звісно, громадяни, які присутні
в залі судового засідання і при цьому порушують встановлений порядок, мають
притягуватися до відповідальності згідно зі ст. 185-3 Кодексу України про
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адміністративні правопорушення [26].
Виходячи з наведеного
адміністративна

процесуальна

є підстави для висновку
відповідальність

не

про те, що

впроваджена

на

законодавчому рівні та не визнається у теорії права рядом вчених. Більш того,
відсутня у ній потреба і у правозастосовній практиці. Отже, відповідальність не
може бути складовою процесуального статусу сторони в адміністративному
судочинстві.
В той же час, І.І. Сіліч слушно зауважує про важливість належного
виконання

своїх

обов’язків

відповідними

учасниками

адміністративно-

процесуальної діяльності, адже це є гарантуючим фактором реалізації
правового статусу тих суб’єктів, які поряд із ними залучені до сфери
адміністративного процесу [6, c. 30].

Проте, забезпечити таке належне

виконання можливо і за допомогою заходів процесуального впливу, які
знайшли свою регламентацію у главі 9 КАСУ.
Звідси також можна зробити висновок і про неможливість включення до
правового статусу категорії «відповідальність».
Вбачається

сумнівним

включення

до

змісту

адміністративного

процесуального статусу сторони в адміністративному судочинстві свобод.
Зокрема,

А.М. Бандурка стверджує, що юридична свобода, як вид і міра

можливої поведінки особистості досить часто використовувана в джерелах
адміністративного права поряд з терміном «права» і саме тому має бути
включена процесуального статусу особи [15, c. 233].
Прибічники протилежної точки зору основним аргументом у її підтримку
зазначають наступне: «Службова особа, зокрема слідчий, зобов’язаний діяти,
суворо

притримуючись

порядку,

встановленого

нормами

кримінально-

процесуального права, тому включення в його статус структурного елемента
«свободи» буде, по-перше, некоректним, по-друге, за своєю суттю воно буде
повністю співпадати з таким елементом, як «права»

[4, c. 18-19]. На

переконання С.С. Бичкової, свободи входять до структури правового статусу,
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але не є самостійним його елементом, оскільки становлять зміст прав і
повністю поглинаються ними [2, c. 13].
Л.В. Ярмол та С.Вандьо слушно зауважують, що свобода у праві
проявляється через закріплення основоположних принципів (гуманізму,
демократичності, рівності) та прав людини, у тому числі права на свободу.
Цілком погоджуємося із твердженням науковців про те, що винятково
складним є законодавче окреслення хоча би приблизних сфер прояву свободи у
праві, адже норми Конституції України закріпили ідею свободи и, відповідно
до якої людині дозволено робити все, що не заборонено законом [27, c. 256].
При цьому слід відмітити, що в адміністративному процесуальному
законодавстві згадка про свободи є тільки відносно вказівки на об’єкт захисту.
Зокрема, захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів
юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень є
завданням адміністративного судочинства. Більш того, Конституція України
наділяє свободою людину (особистість), в той час як стороною в
адміністративному судочинстві може бути і юридична особа, і суб’єкт владних
повноважень.
Отже,

міркуючи

над

змістом

процесуального

статусу

сторін

в

адміністративному судочинстві приходять на згадку слушні твердження Л.М.
Москвич про те, що всі структурні елементи правового статусу повинні бути
логічно взаємопов’язані і кожний із структурних елементів статусу судді має
бути чітко конкретизований [11, c. 21]. Саме тому вважаємо є важливим не
допускати включення до змісту такого статусу елементів, які по суті є умовами
його набуття або реалізації.
З

урахуванням

вищевказаного

процесуальний

статус

сторін

в

адміністративному судочинстві можна визначити як сукупність можливостей
та необхідних вчинків

сторони адміністративного процесу, які вона може

реалізувати в процесі розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку,
встановленому адміністративним процесуальним правом. Зміст процесуального
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статусу сторони в адміністративному судочинстві

становлять

права та

обов’язки. Вважаємо, що саме ці складові є необхідними для його існування та
ефективної реалізації.
Пошук

шляхів

удосконалення

нормативно-правової

регламентації

процесуального статусу сторони в адміністративному судочинстві та уточнення
умов набуття сторонами такого статусу має стати предметом подальших
наукових досліджень.
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РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ
РЕЦЕНЗІЯ
на монографію
«КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ПОЛІТИКИ ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»,
підготовлену провідним науковим співробітником
Інституту законодавства Верховної Ради України,
кандидатом юридичних наук,
старшим науковим співробітником
Коцюбою Русланою Олександрівною
Науково-технічний прогрес у сфері практичного використання
властивостей атомного ядра більше ніж півсторіччя тому призвів до появи
якісно нових суспільних відносин глобального масштабу та потребу у їх
правовому регулюванні. Характер конституційних відносин, пов’язаних із
безпекою використання ядерної енергії, наслідків відмови України від ядерного
потенціалу фактично не було повністю відображено в конституційних нормах. І
як наслідок, це негативно вплинуло на стан національної безпеки, зумовило
порушенню цілісності та суверенітету України та розвитку військового
конфлікту після анексії Криму. В умовах конституційних змін, що відбуваються
в Україні, комплексне забезпечення національної безпеки, пошук механізмів
відновлення територіальної цілісності України сьогодні закономірно стали
пріоритетним напрямом розвитку науки конституційного права.
Загалом у вітчизняній науці конституційного такі питання на рівні
окремого монографічного дослідження не аналізувалися, у наявних наукових
працях розглядалися фрагментарно, переважно в еколого-правових аспектах
безпеки використання ядерної енергії в мирних цілях, участі України у
створенні міжнародного режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Питання
правового регулювання переходу до без’ядерного статусу в умовах
конституційних змін та пошуку шляхів вирішенні проблеми забезпечення
ядерної безпеки як гарантії державного суверенітету України фактично не
стали предметом досліджень вченими науки конституційного права
Таким чином, вивчення проблем безпеки використання ядерної енергії в
Україні з позиції науки конституційного права обумовлює новизну та
актуальність рецензованої наукової роботи. Структурна побудова монографії є
логічною та доцільною, що свідчить про виважений підхід автора до розкриття
теми.
Зазначене дослідження базується на комплексному, системному підході,
характеризується відповідним рівнем наукових узагальнень, що значною мірою
обумовлено і характером дослідницької бази. Комплексний підхід до розгляду
проблем конституційного забезпечення ядерної безпеки України наповнює
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дослідження багатьма елементами наукової новизни.
Цінність монографії полягає у тому, що її результатом стало вироблення
низки пропозицій щодо вдосконалення та доповнення положень Конституції
України.
Науково-теоретичне підґрунтя для підготовки монографії склали
наукові праці фахівців у галузі філософії, загальної теорії держави і права,
конституційного права, екологічного та ядерного права, інших галузевих
правових наук, в тому числі зарубіжних дослідників. Автор звертався також до
законодавства деяких зарубіжних держав, досвід яких щодо конституційного
закріплення положень про без’ядерний статус та засад функціонування ядерної
енергетики може бути використано в Україні.
Необхідно відмітити, що рецензована робота виконана на високому
професійному рівні. Окрім суто теоретичного доробку монографія також
містить цілий ряд практичних пропозицій щодо вдосконалення чинного
законодавства у сфері конституційного закріплення засад ядерної безпеки.
Також на основі проведеного дослідження автор здійснив спробу узагальнити
унікальний досвід України з конституційного регулювання питань ядерної
безпеки, запропонувати ініціювання підписання всеосяжного міжнародноправового договору про гарантії без'ядерного статусу України та її території і
зони Чорного моря.
Слід зазначити, що виявлена автором об’єктивна картина сучасного стану
забезпечення гарантій національної безпеки України дозволила підготувати
оригінальну й цікаву роботу, зміст якої свідчить про знання автором проблем у
відповідній сфері, вміння аналізувати нормативні акти та літературу, робити
науково виважені висновки і пропозиції.
В цілому відзначимо, що рецензовану роботу виконано на високому
фаховому рівні, що засвідчує професійну зрілість автора. Монографія
Коцюби Р. О. є актуальним комплексним міждисциплінарним дослідженням із
сучасного конституційного права, ядерного права та галузей права екологоправового спрямування. Цінність цього дослідження для суспільства полягає у
підвищенні рівня обізнаності громадян з проблемами ядерної безпеки, а також
глибини усвідомлення важливості цієї проблеми, що відображає суспільний
вимір наукової роботи. Монографія розрахована на народних депутатів України
усіх рівнів, правників та держслужбовців відповідних міністерств і відомств,
студентів, курсантів, слухачів навчальних закладів юридичного профілю,
викладачів, ад’юнктів, аспірантів. Вона буде корисною і цікавою для тих, хто
цікавиться проблематикою ядерної безпеки.
Рецензент:
вчений секретар Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України,
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