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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО 

ПРАВА 
 

Миндруль О.В. 

статистик заочного відділення факультету морського права і менеджменту 

Одеської національної морської 

академії Науковий керівник: д.ю.н., професор, завідувач сектору розвитку 

парламентаризму відділу проблем національного законодавства Інституту 

законодавства 

Верховної Ради України 

Бабін Б.В. 

 

ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 
Стаття присвячена дослідженню та розробленню на основі позицій вчених- 

міжнародників поняття «застосування норм міжнародного права», визначенню його 

сутності. Дається оцінка рішенням міжнародних правозастосовних інституцій як 

джерелам міжнародного права та усуваються доктринальні розбіжності. 

Ключові слова: міжнародне право, застосування норм міжнародного права, 

реалізація, рішення міжнародних судових установ. 

 

Статья посвящена исследованию и разработке на основе позиций ученых- 

международников понятия «применение норм международного права», определению 

его сущности. Предоставляется оценка решениям международных 

правоприменительных институций как источникам международного права и 

устраняются доктринальные разногласия. 

Ключевые слова: международное право, применение норм международного 

права, реализация, решения международных судебных учреждений. 

 

The article is devoted to research and development of the term «application of the 

international law», definition of its essence on the basis of opinions of specialists in 

international law. There is an estimation of international law-enforcement institutes 

decisions as sources of international law. 

Key words: international law, application of international law, enforcement, 

international court decisions. 

 

Постановка проблеми. В сучасному світі наука міжнародного 

права розвивається дуже стрімко. Однак, питання застосування норм 

міжнародного публічного права зазвичай не розглядається вченими при 

написанні монографій, навчальних посібників, дисертацій тощо. Як 

правило, правозастосування розглядається як особлива форма реалізації 

норм права в рамках курсу міжнародного приватного права. Такий 

порядок речей вбачається помилковим, у зв’язку з тим, що застосування 

норм міжнародного права, які мають публічний характер, має місце і 
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потребує вивчення та аналізу в рамках курсу міжнародного публічного 

права. Існують 
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міжнародний та національний методи такого застосування. Склалася така 

думка, що застосування норм міжнародного права найбільш ефективно 

відбувається на національному рівні, а тому цей процес широко 

досліджується як наукою, так і практикою. Міжнародний метод реалізується 

в діяльності держав на світовій арені, а також в діяльності міжнародних 

органів (перш за все судових) і організацій. Цей спосіб застосування норм 

міжнародного права і викликав великий інтерес, а також став поштовхом для 

його дослідження в теоретичному контексті. 

Метою статті є аналіз наукових поглядів на правозастосування в 

міжнародному публічному праві та усунення розбіжностей між ними. 

Виклад основного матеріалу. Одна з характерних рис міжнародного 

права полягає в тому, що воно формувалося при відсутності постійних 

міжнародних інститутів, покликаних застосовувати його норми. І в наш час 

ці норми застосовуються в основному самими суб'єктами індивідуально або 

колективно. Головна роль тут належить державі. Разом з тим зростає 

значення міжнародних органів та організацій [1]. 

Поняття «застосування права» використовується в загальному і 

спеціальному сенсі. В загальному сенсі воно охоплює всі юридичні способи 

реалізації права, в спеціальному – владну реалізацію права у випадку 

правопорушення або спору про право [2, с. 67]. Тому, як зазначає О.В. 

Сафронова, «застосування» може розглядатися як синонім слів «реалізація», 

«здійснення», «втілення». Однак даний підхід не зовсім виправданий. Варто 

погодитися з О.В. Сафроновою, що доречніше для позначення правової 

категорії    використовувати    термін,    усталений    в    загальній    теорії    – 

«застосування норм міжнародного права» та вживати його тільки в 

спеціальному значенні і визначати як особливу форму реалізації права, 

пов'язану із здійсненням владних повноважень при вирішенні конкретних 

питань на основі юридичних норм [3]. Дійсно, застосування норм 
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міжнародного права необхідно розглядати як особливу форму реалізації 

права, проте важливо його конкретизувати, так як подане формулювання має 

загальний характер та може використовуватися в контексті національного 

права. Відповідно до ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН застосування  

в спеціальному  сенсі  здійснюється  міжнародними  судами та арбітражами, 

а також наднаціональними міжнародними організаціями [4]. Якщо 

звернутися до застосування права в рамках певної держави, то варто 

зазначити, що воно має місце там, де є владне рішення компетентного органу 

з приводу конкретної життєвої ситуації. Владність рішення означає 

взаємодію між суб’єктами права, в якому присутній елемент управління 

вчинками людей та інших суб’єктів права, що здійснюється в імперативній 

формі. Ця форма завжди передбачає: 

а) односторонність волевиявлення органу, наділеного владними 

повноваженнями, хоча у ряді випадків ініціатором видання акту застосування 

виступає не сам цей орган; 

б) категоричність передбаченого цим актом веління; 

в) обов’язковість владних рішень для виконавців, підкорення їх волі; 

г) забезпеченість і охорона таких рішень примусовою силою держави 

[5, с. 9]. 

Наведені ознаки правозастосування в рамках національного права 

певної держави мають спільне та відмінне з застосуванням норм 

міжнародними інституціями. 

Застосування норм міжнародного права в конкретних випадках полягає 

в наступному: 

1) встановлення фактичних обставин; 

2) правова кваліфікація фактичних обставин, тобто встановлення того, 

чи підпадають вони під дію норм міжнародного права, і якщо так, то яких 

саме; 
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3) визначення юридичних характеристик норм, що мають бути 

застосовані в даній справі, сфери їх чинності, особливо відносно даних 

суб’єктів; 

4) з’ясування змісту норми, тобто загальне тлумачення; 

5) прийняття рішення щодо способу застосування норм до даних 

фактичних обставин; 

6) дії з забезпечення реалізації прийнятого рішення [2, с. 67-68]. 

Таким чином, застосування норм міжнародного права (на 

міжнародному рівні) можна визначити як спеціальну форму реалізації 

міжнародного права, що здійснюється міжнародними інституціями та 

полягає в його конкретизації, розвитку та встановленні певної 

правозастосовної практики. 

Використання слів «конкретизація» та «розвиток» у визначенні терміну 

«застосування норм міжнародного права» є дещо передовим, проте, є 

достатня кількість підстав для цього. 

Як міжнародну правозастосовну інституцію можна розглядати суд, 

який є міжнародним органом, що створений державами та наділений ними 

визначеною компетенцією. Держави, що визначають компетенцію такого 

суду, виконують його рішення. Прецеденті норми в міжнародному праві 

завжди приймаються в розвиток певних чинних норм: договірних, звичаєвих 

або норм-принципів. Із цього випливає, що прецеденті норми відносно 

зазначених міжнародно-правових норм виступають в якості похідних. Дана 

особливість полягає в тому, що їх чинність безпосередньо пов’язана з 

чинністю «основної» норми, яка стала вихідним матеріалом для їх створення. 

Саме тому зміна або відміна, наприклад, якого-небудь положення договору, 

на основі якого був створений прецедент, тягне за собою припинення 

чинності прецедентної норми. До того ж, суд-творець прецеденту наділений 
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правом його відмінити або змінити як «застарілий», такий, що не відповідає 

новим умовам життя суспільства [6, с. 124]. 

Правозастосовчий характер мають також і рішення, наприклад, Ради 

Безпеки ООН – резолюції, що мають обов'язковий характер для всіх держав – 

членів ООН (ст. 25 Статуту ООН). Якщо для ухвалення таких резолюцій з 

процедурних питань достатньо 9 голосів будь-яких членів Ради Безпеки 

ООН, то для прийняття резолюції з істотних питань необхідно, щоб в рамках 

9  голосів  були  співпадаючі  голоси  всіх  постійних   членів   Ради.   

Рішення Ради з істотних питань завжди містять зобов'язання або для 

конкретних держав – членів Ради, або інших членів ООН – учасників 

розглянутих ситуацій. Зобов'язуючи ці держави до вчинення певних, 

найчастіше разових, дій (бездіяльності), ці резолюції виконують роль актів 

застосування Радою норм міжнародного права. У такій якості рішення Ради 

Безпеки ООН відрізняються від джерел міжнародного права (міжнародних 

договорів та міжнародних звичаїв), як правило, розрахованих на невизначене 

коло адресатів і зобов'язують їх зазвичай до багаторазових дій (бездіяльності) 

в ідентичних ситуаціях. Це не виключає, що резолюції Ради Безпеки можуть 

сприяти формуванню звичайних норм міжнародного права, що розвивають і 

конкретизують чинні норми за рахунок однакової практики застосування 

останніх в аналогічних ситуаціях [7]. 

Доказом того, що застосовуючи норми міжнародного права міжнародні 

інституції його розвивають, є правозастосовні акти. Точніше кажучи доказом 

є той факт, що ці правозастосовні акти (рішення) є джерелами міжнародного 

права. Цей факт звичайно, що є спірним в науці міжнародного права. Однак, 

беручи до уваги, які саме вчені не визнають рішення міжнародних 

правозастосовних інституцій джерелами міжнародного права, одразу ж стає 

зрозумілим чому саме. Це, перш за все, радянські та пострадянські вчені, а 

також ті, що є прихильниками нормативістського підходу до права, який, як 
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відомо, на міжнародному рівні віддає перевагу в основному договірним 

нормам. У радянській доктрині міжнародного права майже одностайно 

підтримувалася думка, що рішення міжнародних судів не є джерелами 

міжнародного права. Лише одного разу С.Б. Крилов мав змогу заявити про 

те, що рішення Постійної палати міжнародного правосуддя в Гаазі, а також її 

висновки з правових питань, переданих їй, були джерелами міжнародного 

права [8, с. 133]. 

Основними аргументами на користь нігілістичного ставлення до 

міжнародних судових рішень були такі: ані Статут Міжнародного Суду ООН, 

ані практика держав не визнають за актами Суду характеру джерел 

міжнародного права. Завдання Суду полягає не у створенні міжнародно- 

правових норм, а у застосуванні їх у конкретних випадках. Рішення Суду не 

може вважатися навіть прецедентом, наділеним правовою силою. Але 

більшість прихильників англосаксонського напряму розвитку міжнародного 

права і ряд позитивістів-міжнародників визнають за такими рішеннями 

властивості джерел міжнародного права [8, с. 133]. Цікаво звернутися до 

іноземних вчених. Так, Матіас Гердеґен зазначає, що в традиційному вченні 

міжнародного права Міжнародний Суд та інші міжнародні суди не є 

суб’єктами міжнародного права і їх рішення загалом мають зобов’язальну 

силу лише для сторін відповідного спору. На користь цієї позиції додає, що 

міжнародні суди за їх власним розумінням самих себе зазвичай лише 

застосовують наявне право, але самі не повинні формувати його. Однак, 

зауважує, що сам Міжнародний Суд може відхилятись від своїх попередніх 

рішень. З другого боку, рішення міжнародних судів можуть бути впевнено 

віднесені до спірних сторін, які у договірний спосіб підпорядкували себе 

відповідній судовій юрисдикції. Далі, крім конкретного спору рішення 

Міжнародного Суду так чи інакше здобудуть значення і загальну правову 

вагу до тієї міри, до якої Суд конкретизує чинні правила чи висловиться з 
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приводу сумнівної чинності тієї чи іншої норми як звичаєвого права. Звідси 

може постати нове звичаєве право, якщо рішення Міжнародного Суду 

знайдуть схвалення більшості членів у спільності держав [9, с. 183]. 

На переконання західних учених у тому, що рішення міжнародних 

судів можуть бути джерелами міжнародного права, багато в чому вплинула 

діяльність (точніше, її результати) Європейського Суду з прав людини і Суду 

Європейського Союзу [8, с. 136]. 

Лише один Європейський Суд з прав людини своєю діяльністю 

перекреслив практично всі заперечення противників, що рішення 

міжнародних судових установ можуть бути джерелами міжнародного права. 

Цей Суд сам визначив одним із його завдань «розвивати норми, встановлені 

Конвенцією (Справа «Ірландія проти Сполученого Королівства»). Він 

неодноразово наголошував на тому, що Європейська конвенція про захист 

прав людини та основних свобод повинна розглядатися як «живий документ» 

[8, с. 136]. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, міжнародні правозастосовні 

інституції застосовують норми міжнародного права, при цьому вносять 

значний вклад в його розвиток. Як наслідок такого застосування можливим є 

формування звичаєвих норм, які згодом можуть перерости в договірні норми. 

Цей логічний ланцюжок доводить те, що міжнародні правозастосовні 

інституції   не   просто  сліпо  застосовують норми міжнародного права в 

конкретних ситуаціях, а здійснюють набагато складніший та довготривалий 

процес, що може межувати з правотворчістю. Ці твердження потребують 

набагато серйознішого дослідження спеціалістами з міжнародного права для 

вироблення чітких науково обґрунтованих положень, які можна згрупувати в 

новий інститут – «застосування норм міжнародного публічного права». 
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДВОСТОРОННЬОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КИТАЄМ 
Деякі міжнародно-правові аспекти двостороннього співробітництва між 

Україною та Китам. У статті досліджуються деякі міжнародно-правові аспекти 

політичного, економічного, наукового, культурно-гуманітарного співробітництва 

України та Китаю, проаналізовано відповідні двосторонні договори між Сторонами, 

інститути та механізми, форми регулювання цих відносин. 

Ключові слова: договірно-правова база, міжнародне двостороннє 

співробітництво, законодавство України та КНР та ін. 

Некоторые международно-правовые аспекты двустороннего сотрудничества 

между Украиной и Китаем. В статье исследуются некоторые международно-правовые 

аспекты политического, экономического, научного, культурно-гуманитарного 

сотрудничества Украины и Китая, проанализированы соответствующие двусторонние 

договоры между Сторонами, институты и механизмы, формы регулирования этих 

отношений.... 

Ключевые слова: договорно-правовая база, международное двустороннее 

сотрудничество, законодательство Украины и КНР и др. 

Some international legal aspects of bilateral cooperation between Ukraine and China. 

The article explores some of the international legal aspects of political, economic, scientific, 

cultural and humanitarian cooperation between Ukraine and China, analyzed the relevant 
bilateral agreements between the parties, institutions and mechanisms, forms of regulation of 

these relations. 

Key words: legal base, international bilateral cooperation, the legislation of Ukraine, the 

legislation of China and others. 

Постановка проблеми. Між урядами Китаю та України підписані 

десятки документів, які де-факто створили правову базу для поглиблення та 

поширення двосторонніх відносин у різноманітних напрямках. Але як раз на 

цьому етапі коли відносини між двома країнами почали стрімко розвиватися 

виникла пауза. Причина в тому, що реалізація широких намірів ще далека від 



ПРАВОВІ СИСТЕМИ 

Науковий електронний журнал 2 ● 2014 

11 

 

 

сучасної ситуації. Внутрішня ситуація в Україні не дуже сприяє розвитку 

гідних взаємовідносин між Китаєм та Україною, так як в Україні ще не 

відпрацьована правова база щодо прозорості роботи іноземних інвесторів на 

внутрішньому ринку України. Також негативно впливають на розвиток 

українсько-китайських відносин абсолютно протилежна орієнтація 

українського уряду у зовнішній політиці, та дуже невелика кількість 

китаєзнавців, які сприяли би розвитку «китайського вектору» в зовнішній 

політиці України. 

Актуальність дослідження українсько-китайських відносин полягає в 

тому, що Україна та Китайська Народна Республіка (далі – КНР), як відомо, 

мають чимало спільного. Це стосується геополітики, яка значною мірою 

визначає роль і місце України та КНР не тільки в Євразійському регіоні, а й у 

більш широкому, глобальному геополітичному контексті. Країни мають 

взаємні економічні інтереси і близькі позиції щодо ключових проблем 

сучасного світового політичного, економічного, наукового, та культурно- 

гуманітарного розвитку. Перед обома державами стоять схожі внутрішні 

соціально-економічні проблеми. В обох країнах відбувається перехід до 

ринкової економіки, відчувається прагнення до політики відкритості. Обидві 

є сусідами Росії і перебувають у колі інтересів Сполучених Штатів Америки. 

Зовнішньополітичний курс обох країн ґрунтується на реалістичному 

врахуванні їх національних інтересів. Україна є важливим чинником 

європейської та світової політики. Вона з повагою ставиться до зростаючої 

ролі КНР у сучасних міжнародних відносинах. Україна й КНР послідовно 

працюють і координують свою політику в ООН, інших міжнародних 

організаціях. 

Економіка Китаю - одна з найбільш динамічних економік світу. 

Незважаючи на кризу, Китай рік від року показує стабільне зростання ВВП. 
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Так, у 2010 році економіка КНР займала друге місце в світі за величиною 

номінального ВВП, обігнавши Японію, і друге місце за ВВП, розрахованим 

за паритетом купівельної спроможності. За прогнозом економістів, вже в 

2025 році Китай стане найбільшою економічною державою на планеті. Тому 

якщо Україна буде підтримувати і розвивати економічне, політичне, 

культурно - гуманітарне співробітництво з Китаєм, то це допоможе нашій 

країні швидше вирватися з кризи і вийти на більш новий прогресивний рівень 

розвитку. Розширення зв’язків із КНР є одним із важливих напрямів 

зовнішньої політики України. 

Обидві країни володіють величезним науково-технічним та культурним 

потенціалом. Китай враховує зростаючу роль України у сучасному світовому 

розвитку. Він виходить з того, що Україна має чималий економічний 

потенціал, світові досягнення в деяких галузях науки й техніки, культурі і 

вважає, що розвиток відносин з молодою українською державою відповідає 

національним інтересам держави і має неабияку перспективу. Взаємне 

розуміння цих реалій і стало головним з передумов становлення та розвитку 

українсько-китайських правовідносин. 

Метою статті є проаналізувати особливості двостороннього 

співробітництва між Україною та КНР в гуманітарній, економічній, 

соціальній, політичній та ін.. галузях та визначити перспективи таких 

взаємовідносин. 

Теоретичну основу для написання статті становлять праці вітчизняних 

та зарубіжних фахівців, зокрема: Гайдуков Л.А., Іванченка О.П., Кіпцар І.П., 

Нартов Н.А., Урусов В.Б.. 

Виклад основного матеріалу. Варто відзначити, що до проголошення 

незалежності у 1991 р. Україна, перебуваючи в складі СРСР, будувала свої 

відносини з Китайською Народною Республікою у рамках загальносоюзної 

зовнішньополітичної доктрини. Тільки після розпаду СРСР та проголошення 
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своєї незалежності вона отримала можливість проводити самостійну 

політику. 

Історія правовідносин між Китаєм і Україною, як повноправною 

суверенною державою, починається 27 грудня 1991 р., коли уряд КНР одним 

із перших визнав її незалежність. 4 січня 1992 р. у Києві було підписано 

спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною 

й КНР. [1]. З цієї миті почалась дуже кропітка праця між міністерствами та 

відомствами обох країн. Друга після Росії, за кількістю населення й 

економічним потенціалом, Україна становить особливий інтерес для Китаю 

як у політичному та в економічному сенсі. І все ж, торгівля між двома 

державами залишалася обмеженою через слабку економічну ситуацію в 

Україні і нездатність підняти її на належний рівень [2]. 

Якщо уважно придивитись до ситуації яка склалась в Україні, та 

порівняти її з ситуацією яка склалась у Китаї перед початком реформування, 

ми побачимо як багато український уряд може взяти корисного для себе на 

шляху виведення держави з кризи. Спроби уряду України залучити інвестиції 

китайських бізнесменів стикаються з деякими проблемами, тому що 

український уряд у інвестиційній політиці робить ставку на важку 

промисловість та енергетику, що погано діє на залучення інвестицій з Китаю. 

Для покращення цієї ситуації потрібно відкрити для східних інвесторів не 

тільки важку промисловість та енергетику, а дати можливість вкладати 

інвестиції у сільське господарство, легку промисловість, та галузі високих 

технологій. 

Що стосується торгівельних відносин, то на цьому етапі потрібно 

розширити спектр товарів які надходять до Китаю, так як у цей час товарна 

структура носить напівсировинний характер. Ще гірше те, що в останній час 

китайська сторона значно зменшила закупівлю основних груп товарів які 

становили більшу частину українського експорту в Китай [3]. 
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Крім цього потрібно не зациклюватися лише на господарських 

відносинах з Китаєм. Як було згадано вище, з Китаєм потрібно розвивати 

різноманітне співробітництво, особливо у політичній сфері, використовуючи 

вигідне геополітичне положення України, тобто на перехресті сходу - заходу 

та півдня - півночі. Розумне використання цих умов дозволить не тільки 

витягти країну з кризи та ще стати дуже впливовою державою на 

Євразійському континенті, в чому зацікавлений і уряд Китаю [4]. 

Переорієнтація на східний вектор зовнішньої політики дозволить 

Україні скоріше зайняти гідне місце у світовому співтоваристві, та підняти 

свій статус у міжнародному рейтингу. 

У березні 1993 року було засноване Посольство України в КНР. 

Надзвичайний і Повноважний Посол України в КНР - Михайло Борисович 

Рєзник (вручив Вірчу грамоту - 8.11. 2001 р.). Посольство КНР в Україні 

функціонує з 1992 року. Посол КНР в Україні – Яо Пейшен (вручив Вірчу 

грамоту у грудні 2003 р.) [5]. 

Україна і Китай надають важливого значення взаємодії у рамках 

міжнародних організацій. Існує чимало питань, з яких позиції сторін близькі, 

або збігаються: протидія гегемонізму і політиці сили у міжнародних 

відносинах, ядерне роззброєння, реформа системи ООН, боротьба з 

міжнародною злочинністю і тероризмом тощо. Дві країни надають підтримку 

одна одній у роботі комітетів і комісій ООН. Свідченням високого рівня 

двосторонньої співпраці стала підтримка Китаєм кандидатури України на 

виборах до непостійних членів РБ ООН на 2000-2001 роки. 

Активно розвивається міжпарламентське співробітництво між двома 

країнами. У Верховній Раді України та Всекитайських Зборах народних 

представників створені і функціонують групи Дружби, які очолюють 

відповідно М. Павловський і Гань Цзиюй. 
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Регулярність політичного діалогу забезпечується консультаціями між 

зовнішньополітичними відомствами України і КНР на рівні заступників 

міністрів закордонних справ двох країн. На сьогоднішній день відбулося сім 

раундів двосторонніх консультацій: два у Києві (березень 1996 р., квітень 

1997 р. та лютий 2002 р.) та п'ять у Пекіні (квітень і грудень 1994 р., грудень 

1996 р., грудень 1997 р. та листопад 1999 р.) [6]. 

Відбулося два раунди консультацій між консульськими та договірно- 

правовими департаментами МЗС. Під час офіційного візиту до КНР міністра 

закордонних справ України А. М. Зеленка у січні 2002 р. досягнуто 

домовленості про регулярне проведення консультацій між територіальними 

департаментами, департаментами політичного аналізу та інформації. 

Між двома країнами задекларовані відносини конструктивного 

партнерства. У квітні 2001 року під час візиту до Києва міністр закордонних 

справ КНР Тан Цзясюань підкреслив, що двосторонні відносини набули 

характеру стратегічного партнерства. Китай був першою країною, яка надала 

Україні гарантії ядерної безпеки у зв'язку з відмовою нашої держави від 

ядерної зброї [5]. 

У липні 2001 року під час другого державного візиту  Голови  КНР 

Цзян Цземіня лідерами двох країн підписана Спільна декларація про дружбу 

і всебічне співробітництво  у ХХІ  столітті,  в якій  китайська сторона 

підкреслила,  що гарантії ядерної безпеки Україні не мають часових 

обмежень. Цю позицію було ще раз підтверджено в ході візиту в КНР 

міністра закордонних справ України А.М. Зеленка у січні 2002 р. Тоді ж 

сторони домовилися розпочати роботу щодо укладання великого політичного 

Договору про дружбу і співробітництво[7]. 

Отже, 5 грудня 2013 р. був підписаний Договір про дружбу і 

співробітництво між Україною і Китайською Народною Республікою. 

Договір є ключовим політичним документом та відображає основні засади і 
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принципи розвитку українсько-китайських відносин і співробітництва як на 

двосторонній основі, так і в рамках багатосторонніх механізмів. Глави 

держав також підписали Спільну декларацію України і Китайської Народної 

Республіки про подальше поглиблення відносин стратегічного партнерства, у 

якій ідеться про основні домовленості стосовно подальшого співробітництва. 

Зокрема, йдеться про розвиток відносин стратегічного партнерства між 

Україною та Китаєм, активізацію міждержавного політичного діалогу на 

вищому рівні. Крім того, у документі зафіксовано факт  затвердження 

главами двох держав Програми розвитку відносин стратегічного партнерства 

між Україною та КНР на 2014-2018 роки. Договір є ключовим політичним 

документом та відображає основні засади і принципи розвитку українсько- 

китайських відносин і співробітництва як на двосторонній основі, так і в 

рамках багатосторонніх механізмів. 

Глави  держав також підписали  Спільну  декларацію  України і 

Китайської Народної  Республіки про подальше   поглиблення відносин 

стратегічного партнерства, у якій ідеться про основні домовленості стосовно 

подальшого  співробітництва.  Зокрема,  йдеться про розвиток відносин 

стратегічного  партнерства між  Україною та    Китаєм, активізацію 

міждержавного політичного діалогу на вищому рівні. Крім того, у документі 

зафіксовано факт затвердження главами двох держав Програми розвитку 

відносин стратегічного партнерства між Україною та КНР на 2014-2018 роки. 

Досить швидкими темпами розвиваються українсько-китайські 

відносини в гуманітарній сфері. Україна й КНР добре розуміють необхідність 

вивчення культурної спадщини та розвитку культурних взаємозв’язків між 

українським та китайським народами. Так, дослідження класичного та 

сучасного Китаю здійснюються в Інституті сходознавства ім. А. Кримського 

Національної Академії Наук України. У 1999 р. в інституті започатковано 

громадсько-політичне видання, присвячене сучасним проблемам розвитку 
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українсько-китайських     відносин,     ―Україна     -     Китай:     інформаційно- 

аналітичний огляд‖. В інших наукових та науково-освітніх закладах України 

також проводяться дослідження Китаю, насамперед його сучасного 

політично-соціального та економічного розвитку. У вищих навчальних 

закладах засновуються кафедри викладання китайської мови [2]. 

Одним із головних принципів двосторонніх зв’язків у науково- 

технічній та гуманітарній сферах є співробітництво на регіональному рівні 

провінцій Китаю й областей України. У рамках розвитку двостороннього 

міжрегіонального співробітництва варто звернути увагу на підписану 11 

грудня  1994  р.  в  місті  Харбіні  ―Угоду  про  торгово-економічне,  науково- 

технічне і культурне співробітництво між провінцією Хэйлунцзян (КНР) і 

Луганською областю (Україна)‖ [8]. 

Про неабиякий інтерес до Китаю свідчить створення в Україні значної 

кількості громадських установ: Українського центру розвитку зв’язків з 

Китаєм,  Фонду  ―Далекий  Схід‖,  ―Китай  -  клубу‖  та  ін.  Продовжує  свою 

активну  діяльність  створене  ще  за  радянських  часів  Товариство  ―Україна  – 

Китай». 

Початок формування договірно-правової бази українсько-китайської 

співпраці у сфері культури було покладено підписанням у 1992 р. «Угоди про 

культурне співробітництво». У період з 1993 по 2002 р. відбувся обмін 

виставками, зокрема, в Китаї у 1995 р. було презентовано виставку виробів з 

колекції Державного музею українського народного декоративного 

мистецтва, а в Україні побували виставки китайського живопису (1994 р.) і 

виробів декоративно-ужиткового мистецтва (1995 р.) Ці виставки викликали 

значний громадський інтерес. Крім цього, у цей період Україну відвідали 

Ансамбль національного мистецтва Китаю, китайський театр ляльок. З 23 

по30 квітня 2002 року в КНР проходили Дні культури України. Вони 

характеризувалися широкомасштабними заходами з пропаганди культурних 
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надбань України, сприяли поглибленню культурного співробітництва між 

Україною й КНР[9]. 

В освітній сфері є багато прикладів співпраці між Міністерством освіти 

і науки України і Міністерством освіти Китаю. Існує обмін науковцями та 

студентами вищих навчальних закладів, зокрема, спільно досліджуються 

проблеми розвитку історичної науки в обох країнах. Таким чином, 

українсько-китайські відносини в науково-технічній та гуманітарній сферах 

характеризуються широкоформатною наповненістю і відзначаються 

тенденціями до поступального розвитку [10]. 

Відносини стратегічного партнерства, засновані на першому етапі 

становлення дружніх двосторонніх зв'язків, заклали фундамент для успішної 

співпраці в різних  областях. Саме  у 50-ті роки  було започатковане 

співробітництво наших країн у політичній, економічній, науково-технічній та 

культурно-гуманітарній сферах. Цей напрям політики України є одним з 

найважливіших зовнішніх складових   економічного потенціалу України. 

Українсько-китайські  відносини за своїм змістом   і характером 

виходять далеко за межі простого мирного співіснування. Вони позначені 

взаєморозумінням і  взаємною  підтримкою,  щирою приязню. Після 

проголошення Україною незалежності, культурні зв'язки між Україною і 

Китаєм поглибились. Правові підвалини співпраці у цих сферах заклали 

угоди «Про науково-технічне співробітництво» від 27 квітня 1992 р., та «Про 

наукове співробітництво між Національною Академією наук України та 

Академією наук Китаю» від 29 вересня 1992 р., а також «Про 

співробітництво в галузі охорони здоров’я і медичної науки» від 31 жовтня 

1992 р. [11]. 

Головною подією українсько-китайських відносин на нинішньому етапі 

став державний візит Президента України В.Ф. Януковича до Китайської 
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Народної Республіки та офіційний візит до Спеціального адміністративного 

району КНР Сянган (Гонконг), який відбувся 2-5 вересня 2010 року. 

У ході візитів було підписано 22 двосторонні документи, 

найважливішими з яких є Спільна заява України та КНР щодо всебічного 

підвищення рівня українсько-китайських відносин дружби і співробітництва, 

Основні напрямки розвитку українсько-китайських відносин на 2010-2012 

рр., Програма співробітництва в галузі дослідження і використання 

космічного простору на 2011-2015 рр., а також Угода між КМУ та Урядом 

САР Сянган про взаємне скасування віз [12]. 

Історичне значення підписаної Главами двох держав Спільної заяви 

полягає, зокрема, у наступному: 

1. готовність сторін до продовження активної роботи з наповнення 

двосторонньої взаємодії стратегічним змістом з метою встановлення між 

двома країнами відносин стратегічного партнерства; 

2. згода сторін підтримувати інтенсивний міждержавний політичний 

діалог на найвищому рівні; 

3. підтвердження незмінності позицій обох сторін з «чутливих» 

питань, в тому числі щодо політики «одного Китаю» (Україна) та гарантій 

безпеки Україні (КНР); 

4. Пекіну до проведення консультацій щодо посилення і конкретизації 

гарантій ядерної безпеки України; 

5. прийняття політичного рішення щодо підвищення рівня українсько- 

китайської Міжурядової комісії з питань ТЕС до міждержавної (зі 

співголовами у ранзі віце-прем’єр-міністрів) та створення у її складі низки 

профільних підкомісій, що дозволить суттєво підвищити ефективність 

двосторонньої співпраці в усіх сферах. 

Висновки та рекомендації. Китайсько-українські відносини 

характеризуються взаємною зацікавленістю, а також планами підтримувати і 
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розвивати динаміку співробітництва у різних сферах. Доказом цього є 

активні переговори двох сторін, і підписання українсько-китайських 

договорів на спільну співпрацю в економічних, політичних, наукових, 

культурно-гуманітарних та інших галузях. Тому, на сьогоднішній день  

можна з упевненістю говорити, що вже створено всі необхідні передумови 

для взаємовигідного двостороннього співробітництва. Україна і Китай стали 

стратегічними партнерами і переживають найкращий період своєї взаємодії 

за всю 20 - річну історію з моменту встановлення дипломатичних відносин. 

України та КНР готові спільно з міжнародним  співтовариством 

сприяти поглибленню політичних, економічних, наукових, культурно- 

гуманітарних правовідносин, щоб спільно протистояти глобальним і 

регіональним викликам, просувати створення більш справедливого і 

раціонального міжнародного порядку. А також є всі умови для обох країн 

розвивати багаторівневе політичне, економічне, гуманітарне  

співробітництво, посилювати обміни та співробітництво в таких областях, як 

економіка, культура, освіта, наука, туризм, медицина, охорона здоров'я і 

спорт, розширювати неурядові контакти та молодіжні обміни для зміцнення 

взаєморозуміння і дружби двох народів, а також поглиблення багаторічної 

дружби двох держав. Найголовніше це конвертувати високий рівень 

політичного співробітництва між обома країнами в реальні результати, які 

працюватимуть на кожного громадянина. 

Отже, є необхідність поглибленого дослідження найрізноманітніших 

напрямів правовідносин України й КНР, що допоможе зрозуміти основні 

тенденції розвитку правових взаємозв’язків між державами, надаст 

можливість запропонувати рекомендації щодо здійснення всебічної 

співпраці, зі свого боку, тому що Україна для КНР також є зоною значних 

політичних, економічних та культурно-гуманітарних інтересів і КНР 

зацікавлена у партнерських відносинах з Україною з погляду розвитку 
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вітчизняної промисловості, експорту новітніх технологій, наукового та 

культурно-гуманітарного співробітництва. Китай є одним із лідерів світу як в 

політичному, так і в економічному середовищі, і Україна розуміє, що 

відносини з Китаєм є дуже важливими на сьогоднішній день. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗА 

ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

 

В статті здійснюється спроба розгляду та впорядкування національного 

законодавства України в сфері регулювання міжнародних перевезень. Увага приділяється 

сучасному стану регламентації перевезень різними видами транспорту та його 

нормативним особливостям. 

 

Ключові слова: міжнародні перевезення, правова регламентація, транспорт. 

 

В статье предпринимается попытка рассмотрения и упорядочивания 

национального законодательства Украины в сфере регулирования международных 

перевозок. Внимание уделяется современному состоянию регламентации перевозок 

различными видами транспорта и его нормативным особенностям. 

Ключевые слова: международные перевозки, правовая регламентация, транспорт. 

The national legislation of Ukraine on the regulation of international transportation 

This article attempts to review and put in order the national legislation of Ukraine in the 

sphere of regulation of international transportation. Attention is paid to the current state of 

regulation of transportation by various modes of transport and its regulatory features. 

 

Keywords: international transportation, legal regulation, transport. 

 

Постановка проблеми. На тлі активного розвитку міжнародної 

торгівлі та світової глобалізації економічні відносини між державами та їх 

юридичними й фізичними особами є неможливими без застосування 

транспорту. У більшості держав прийнято спеціальні нормативно-правові 

акти для регулювання міжнародних перевезень. Вони здебільшого 

ґрунтуються на конвенційних нормах, задля гармонізації законодавства з 
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міжнародним правом. Або акти, у яких частина норм регулює міжнародні 

перевезення. 

 

Тому Україна в свою чергу, як активний учасник міжнародної 

співпраці у різних галузях суспільного виробництва і соціальній сфері, а 

також держава, що знаходиться на перехресті важливих транспортних шляхів 

Євразійського континенту, має ретельно підходити до регламентації даної 

проблеми. У цьому контексті важливим і актуальним є визначення та 

упорядкування ряду актів, що прийняті в нашій країні з питання 

міжнародних перевезень. 

 

Мета статті полягає у здійсненні всебічного аналізу національного 

законодавства України з питань нормативного регулювання міжнародних 

перевезень різними видами транспорту. 

 

Виклад основного матеріалу. Правове регулювання міжнародних 

перевезень в Україні здійснюється під керівництвом Міністерства транспорту 

України, в особі Державного департаменту авіаційного транспорту України, 

Державного департаменту морського і річкового транспорту України, 

Державної адміністрації залізничного транспорту України, Державного 

департаменту автомобільного транспорту України. 

 

У правовому регулюванні міжнародних перевезень беруть участь 

також Авіаційне страхове бюро, Морське страхове бюро, Комісія з питань 

морської політики при Президентові України, Державна митна служба 

України. 

 

Головне місце серед джерел внутрішньодержавного транспортного 

права України займає Цивільний Кодекс України, зокрема глава 64 
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«Перевезення» (статті 908-928), де визначено загальні стандарти щодо 

договорів про перевезення пасажирів і вантажів [1; С. 982]. 

 

Матеріально-правові норми, що більш детально спрямовані на 

організацію міжнародних перевезень містяться у кодексах окремих видів 

транспорту та правилах, прийнятих у встановленому порядку. Зокрема це: на 

водному транспорті - Водний кодекс України від 6 червня 1995 р., та Кодекс 

торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 р., на повітряному - 

Повітряний кодекс України від 19 травня 2011 р., на залізничному - Закон 

України «Про залізничний транспорт» від 4 липня 1996 р., та Статут 

залізниць України від 1998 р., на автомобільному - Закон України «Про 

дорожній рух» від 30 червня 1993 р., Закон України "Про автомобільний 

транспорт" від 5 квітня 2001 р., Статут автомобільного транспорту 

Української PCP, затверджений Постановою Ради Міністрів УРСР від 27 

червня 1969 p., та спеціальні нормативні акти, а також основний 

узагальнюючий Закон України «Про транспорт» від 10 листопада 1994 р. 

 

Для здійснення міжнародних перевезень перевізник повинен отримати 

від уповноваженого органу спеціальний дозвіл (ліцензію). Таку вимогу 

містить, Закон України «Про підприємництво». Він вказує, що міжнародні 

перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, 

залізничним та автомобільним видами транспорту здійснюються за наявності 

ліцензії, виданої уповноваженим органом [2; С. 272]. 

 

Також це питання регулює Закон України «Про транспорт» [3; С. 156], 

постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок ліцензування 

підприємницької діяльності» від 3 липня 1998 p., Порядок обслуговування 

громадян залізничним транспортом, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 19 березня 1997 p., Указ Президента України «Про 
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запровадження ліцензування діяльності господарюючих суб'єктів у сфері 

природних монополій» від 17 листопада 1998 р. Відповідно до зазначеного 

Указу з 1 січня 1999 р. ліцензуванню підлягають: надання послуг з 

користування залізничними коліями та визначеними згідно з переліком 

Кабінету Міністрів України іншими об'єктами інфраструктури залізничного 

транспорту загального користування; міжнародні (у межах країн СНД) 

перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом; надання за 

переліком, який визначає Кабінет Міністрів України, спеціалізованих послуг 

транспортних терміналів, портів, аеропортів. 

 

Питання ліцензування перевезень регулюють Інструкція про порядок 

видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на здійснення 

внутрішніх й міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним 

транспортом, та Умови і правила ліцензійної діяльності по здійсненню 

внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним 

транспортом та контроль за їх дотриманням, затверджені наказом 

Міністерством транспорту України 19 липня 1993 р. 

 

У законодавстві України встановлено порядок видачі спеціальних 

дозволів на ввезення, транзит через їх територію певних видів вантажів; 

встановлено тарифи за проїзд, дорожні оплати тощо. 

 

Повітряний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 19 

травня 2011 p., регулює діяльність користувачів повітряного простору 

України з метою задоволення інтересів України та її громадян і забезпечення 

безпеки авіації. Дія Кодексу поширюється на всіх користувачів повітряного 

простору України в частині, що їх стосується, як на території України, так і 

за її межами [4; С. 27]. 
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Закон України «Про транзит вантажів», прийнятий Верховною Радою 

України 20 жовтня 1999 р., визначає засади організації та здійснення 

транзиту вантажів авіаційним, автомобільним, залізничним, морським і 

річковим транспортом через територію України. Закон не поширюється на 

транзит пошти, багажу, зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин, 

небезпечних і шкідливих відходів, продукції подвійного призначення, 

експорт та імпорт товарів, переміщення товарів з використанням 

трубопровідного транспорту та ліній електропередачі [5; С. 4]. 

 

Особливості міжнародних автоперевезень регулюють міжнародні 

договори, основний зміст яких спрямований на регламентацію митного 

проходження вантажів. Наприклад, митний режим при перетині кордонів 

європейських держав автотранспортом регулює Митна конвенція про 

міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП від 14 

листопада 1975 p. Вона є обов'язковою для України як однієї з 

правонаступниць колишнього Союзу РСР, що було підтверджено у 1994 році 

[6; С. 184]. 

 

Статут автомобільного транспорту Української PCP, затверджений 

Постановою Ради Міністрів УРСР від 27 червня 1969 p., основні умови 

перевезень автомобільним транспортом вантажів, пасажирів, багажу і пошти, 

а також взаємовідносини автотранспортних підприємств і організацій, 

розташованих на території України, з підприємствами і організаціями інших 

видів транспорту щодо здійснення автомобільних перевезень. 

 

Закон України «Про дорожній рух», прийнятий Верховною Радою 

України 30 червня 1993 p., визначає правові та соціальні основи дорожнього 

руху з метою захисту життя і здоров’я громадян, створення безпечних і 
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комфортних умов для учасників руху та охорони навколишнього середовища 

[7; С. 187]. 

 

Закон України «Про залізничний транспорт», прийнятий Верховною 

Радою України 4 липня 1996 р., визначає основні правові, економічні та 

організаційні засади діяльності залізничного транспорту загального 

користування, його роль в економіці та соціальній сфері України, 

регламентує його відносини з органами державної виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування, іншими видами транспорту, 

пасажирами, відправниками та одержувачами вантажів, багажу, 

вантажобагажу і пошти [8; С. 132]. 

 

Статут залізниць України (1998 p.) визначає обов’язки, права і 

відповідальність залізниць, а також підприємств, організацій, установ і 

громадян, які користуються залізничним транспортом. Регламентує порядок 

укладання договорів, організацію та основні умови перевезення вантажів, 

пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти, основні положення експлуатації 

залізничних під’їзних колій, а також взаємовідносини залізниць з іншими 

видами транспорту [9; С. 150]. 

 

Водний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 6 

червня 1995 p., регулює правові відносини з метою забезпечення збереження, 

науково обґрунтованого, раціонального використання вод для потреб 

населення і галузей економіки, відтворення водних ресурсів, охорони вод від 

забруднення, засмічення та вичерпання, запобігання шкідливим діям вод та 

ліквідації їх наслідків, поліпшення стану водних об’єктів, а також охорони 

прав підприємств, установ, організацій і громадян на водокористування 
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Кодекс торговельного мореплавства України, прийнятий Верховною 

Радою України 23 травня 1995 p., регулює відносини з торговельного 

мореплавства. Тобто діяльність, пов’язану з використанням суден для 

перевезення вантажів, пасажирів, багажу та пошти, рибних та інших 

морських промислів, розвідки та видобування корисних копалин, виконання 

буксирних, криголамних і рятувальних операцій, прокладання кабелю, а 

також для інших господарських, наукових і культурних цілей [10; С. 349]. 

 

В останні роки все більшої популярності набувають змішані 

перевезення. Вони являють собою перевезення вантажів, використовуючи 

тільки один транспортний документ, за участі не менше двох різновидів 

транспорту в якості перевізників. Отже виникає необхідність ефективного 

міжнародного співробітництва стосовно узгодження діяльності різних видів 

транспорту. Про це свідчить транспортне використання міжнародної ріки 

Дунай, зокрема Українським Дунайським пароплавством, діяльність 

Іллічівськом паромної переправи, створеної на підставі міжурядової угоди  

ще у період існування колишнього СРСР. Та Україна поки що містить обмаль 

норм, які регулюють змішане перевезення вантажу в міжнародному 

сполученні. 

 

Висновки: Таким чином, підсумовуючи все вище викладене, можна 

сказати, що правова регламентація міжнародних перевезень в законодавстві 

України здійснена за допомогою як загальних актів, зокрема, Цивільного 

Кодексу України та Закону України «Про транспорт», а також спеціальних 

галузевих кодексів та нормативно-правових актів, що стосуються повітряних, 

залізничних, морських та автомобільних сполучень. Варто особливо 

зазначити, що все національне законодавство побудовано у відповідності з 
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діючими міжнародними конвенціями щодо міжнародних перевезень 

вантажів, пасажирів та багажу. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМНОЇ ПРАВОВОЇ 

ДОПОМОГИ У ЦИВІЛЬНИХ, СІМЕЙНИХ ТА КРИМІНАЛЬНИХ 

СПРАВАХ У ВІДНОСИНАХ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КНР 

 
У статті розглядається зміст міжнародних договорів України та КНР про 

правову допомогу. Договори про правову допомогу в основному регулюють такі питання, 

як екстрадиція, виконання іноземного судового рішення, виконання окремого 

процесуального доручення, а також питання колізійного права. . 

Ключові слова: міжнародні договори, взаємна правова допомога, національне 

законодавство, ратифікація договору, колізійні норми договорів, співвідношення норм. 

 

В статье рассматривается содержание международных договоров Украины и 

КНР о правовой помощи. Договоры о правовой помощи в основном регулируют такие 

вопросы, как экстрадиция, исполнение иностранного судебного решения, выполнение 

отдельного процессуального поручения, а также вопросы коллизионного права. . 

Ключевые слова: международные договоры, взаимная правовая помощь, 

национальное законодательство, ратификация договора, коллизионные нормы договоров, 

соотношение норм. 

 

The article deals with the content of international agreements of Ukraine and China on 

Mutual Legal Assistance. Agreements on legal assistance mainly regulate issues such as 

extradition, enforcement of foreign judgment, execution of some procedural instruction, and the 

question of conflicts of law. . 

Keywords: international treaties, mutual legal assistance, the national legislation, the 

ratification of a treaty conflict rules contracts, correlation rules. 

 

Постановка проблеми. Останнім часом міжнародна співпраця держав 

у гуманітарній сфері характеризується поглибленням взаємодії 

правоохоронних і судових органів у боротьбі зі злочинністю. Розширюються 

географічні рамки міжнародного співробітництва, удосконалюються форми 

взаємодії і зростають її об’єми. 
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Вказані процеси не залишаються поза увагою науковців, що 

виявляється у посиленій увазі до вивчення правових проблем надання 

міжнародної правової допомоги у кримінальних справах. 

Саме відсутність єдиного наукового бачення цієї проблеми спонукало 

нас висловити свої міркування з цього приводу. Окрім того, важливість 

дослідження змісту поняття "міжнародна правова допомога" зростає з огляду 

на підготовку проекту нового Кримінально-процесуального кодексу України, 

який покликаний врегулювати процесуальні питання співробітництва 

українських органів з іноземними колегами в ході здійснення кримінального 

судочинства. 

Метою цієї статті є здійснити ґрунтовний аналіз регулювання надання 

взаємної правової допомоги між Україною та КНР у цивільних, сімейних та 

кримінальних справах. 

Аналіз досліджень та публікацій. Теоретичну основу дослідження 

склали праці М.М.Богуславського, Л.А.Лунца, В.М.Корецького, 

А.А.Рубанова, Н.О.Садікова, Н.І.Маришевої, Л.М.Галенської, Н.В.Орлової, 

І.К.Городецької та інших. В цілому робота грунтується на працях 

вищезгаданих юристів та працях вчених, присвячених розвитку загальної 

теорії і практики міжнародного приватного та міжнародного публічного 

права. Зокрема, йдеться про праці І.С.Перетерського, С.Б.Крилова, 

С.С.Алексєєва, В.Г.Буткевича, І.І.Лукашука, О.Г. Волеводза, В.М. 

Волженкіна, Г.К.Дмітриєвої, Р.А.Мюллерсона, С.Б. Черниченка, Е.Т. Усенка, 

В.А.Василенка, Г.І.Тункіна 

Виклад основного матеріалу. Міжнародна правова допомога є 

офіційною діяльністю державних органів, яка здійснюється на підставі 

міжнародних договорів. Випадки надання міжнародної правової допомоги 

без укладання договорів є рідкими та пов’язані з прийняттям рішення у 

конкретній справі на рівні центрального органу виконавчої влади. Договори 
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про правову допомогу забезпечують найбільш повне здійснення національної 

юрисдикції й уникнення конфлікту юрисдикцій — саме з цією метою 

держави їх укладають. Останнім часом з появою міжнародних судових 

органів міжнародні договори можуть передбачати можливість надання 

правової допомоги для здійснення міжнародної кримінальної юрисдикції. 

Міжнародна правова допомога охоплює також правову допомогу в цивільних 

і сімейних справах. 

Серед міжнародних нормативних актів про правову допомогу слід 

зазначити двосторонні договори між державами. В окремих випадках, за 

умови наявності певних інтеграційних відносин, питання правової допомоги 

вирішують на підставі багатосторонніх угод. 

Прикладом є Договір між Україною та КНР про правову допомогу в 

цивільних та кримінальних справах і Договір між Україною та КНР про 

екстрадицію. 

Відповідно до Договору громадяни однієї договірної сторони на 

території іншої договірної сторони користуються таким самим правовим 

захистом, як і громадяни цієї договірної сторони. Громадяни однієї 

договірної сторони можуть звернутися до установ юстиції іншої договірної 

сторони на тих самих умовах, як і громадяни цієї договірної сторони. 

Принцип національного правового режиму. Принцип національного 

правового режиму встановлено Конституцією України, ст. 26 якої 

передбачає, що іноземці та особи без громадянства, що перебувають в 

Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і 

свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, за 

винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними 

договорами України. 

Принцип взаємності. З правовими режимами в МПрП часто пов'язаний 

правовий інструмент взаємності. Але умова взаємності може висуватися не 
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тільки до обсягу прав (обмежень) іноземних суб'єктів (позитивна і негативна 

форма взаємності), але з інших питань, зокрема, з питання про застосування 

іноземного права. З приводу правового інструменту "взаємності" в науці 

МПрП не має одностайності. Можна виділити такі позиції: 1) взаємність як 

прояв міжнародної ввічливості; 2) взаємність щодо встановлення правових 

режимів; 3) взаємність щодо правового статусу суб'єктів; 4) взаємність щодо 

застосування іноземного права, В доктрині визначено підхід, згідно з яким 

проблема взаємності належить лише до міжнародного публічного права. 

На думку багатьох дослідників, інститут взаємності загалом є 

інститутом публічно-правового характеру. Тому те, що стосується взаємності 

як прояву міжнародної ввічливості, взаємності щодо встановлення правових 

режимів та щодо правового статусу суб'єктів, хоча і здійснює вплив на 

розвиток приватноправових відносин з іноземним елементом, радше 

безпосередньо стосується міжнародного публічного права. Щодо взаємності 

в МПрП, якщо і можна про це говорити, то тільки в контексті застосування 

іноземного права на території країни суду. 

В Законі України про МПрП питання взаємності розглядається лише в 

контексті проблеми застосування судами іноземного права. Зокрема, ст. 11 

передбачає, що суд чи інший орган застосовує право іноземної держави 

незалежно від того, чи застосовується у відповідній іноземній державі до 

подібних правовідносин право України, крім випадків, якщо застосування 

права іноземної держави на засадах взаємності передбачене законом України 

або міжнародним договором України. Таким чином, законодавець у принципі 

відмовляється від взаємності при застосуванні іноземного права. Навіть якщо 

така умова колись "проскоче" в законі чи договорі, вона нейтралізується 

презумпцією наявності взаємності. 

Договори про правову допомогу в основному регулюють такі питання, 

як екстрадиція, виконання іноземного судового рішення, виконання окремого 
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процесуального доручення, а також питання колізійного права. Інколи це 

можуть бути інші питання, наприклад обмін інформацією. Перелік напрямів 

правової допомоги, які включено до конкретного договору, залежить від 

домовленості між державами: це може бути екстрадиція, причому окремої 

групи осіб, правова допомога лише у цивільних справах, правова допомога і  

в цивільних, і у кримінальних справах. Питання правової допомоги можуть 

бути включені до міжнародних договорів про уніфікацію кримінального 

законодавства. Прохання про надання правової допомоги може бути 

відхилено, якщо надання такої допомоги може зашкодити суверенітету чи 

безпеці або суперечить законодавству держави, що робить запит. 

Екстрадицією називають видачу однією державою іншій осіб, яких 

підозрюють у скоєнні злочину або яких засуджено за скоєння злочину. У 

міжнародній практиці розповсюджені міжнародні договори про екстрадицію. 

Зазвичай у них вказують: правопорушення, скоєння яких є підставою для 

екстрадиції; підстави для відмови в екстрадиції; порядок направлення вимоги 

про екстрадицію; документи, які мають супроводжувати вимогу про 

екстрадицію; організаційно-правові засоби забезпечення екстрадиції. 

Екстрадиція, як і інша правова допомога, є офіційною діяльністю, яку 

здійснюють лише спеціально уповноважені органи держави. В Україні 

такими повноваженнями наділена Генеральна прокуратура України. 

Виконання іноземних судових рішень у цивільних справах. Забезпечення 

за допомогою міжнародного договору виконання іноземного судового 

рішення є важливою гарантією права особи на судовий захист. Питання про 

умови та процедуру виконання іноземного судового рішення є обов’язковою 

складовою міжнародних договорів про правову допомогу в цивільних 

справах. Найбільш поширеним в Україні є виконання іноземного судового 

рішення відповідно до процедур, передбачених у Конвенції про правову 

допомогу у правових відносинах із цивільних, сімейних і кримінальних справ 
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1993 р. Клопотання про визнання та дозвіл на примусове виконання рішень 

розглядаються судами держави, на території якої має бути здійснене 

примусове виконання. Порядок примусового виконання визначається згідно 

із законодавством держави, на території якої має бути здійснене примусове 

виконання. 

У визнанні судових рішень і у видачі дозволу на примусове виконання 

може бути відмовлено у випадках, визначених у міжнародному договорі [6]. 

У дослідженнях міжнародна правова допомога розглядається з різних 

точок зору – як окрема форма міжнародного співробітництва чи міжгалузеве 

утворення, що охоплює собою декілька форм взаємодії держав у сфері 

боротьби зі злочинністю. Відзначимо, що дискусії навколо змісту і об’єму 

міжнародної правової допомоги у кримінальних справах розгорнулись ще в 

радянській юридичній науці. 

Останнім часом з’ясуванню змісту поняття "міжнародна (взаємна) 

правова допомога" у кримінальних справах значна увага також приділялась 

російськими правниками О.Г. Волеводзом, В.М. Волженкіною. 

У вузькому розумінні термін "правова допомога у кримінальних 

справах" розглядається як проведення процесуальних дій чи створенні умов 

для цього компетентними правоохоронними і судовими органами однієї 

держави на офіційне прохання відповідних установ іншої, що має на меті 

сприяти останнім у виконанні покладених на них завдань у сфері 

кримінального судочинства щодо розслідування чи розгляду кримінальних 

справ [1, 2]. 

Так, на думку М.І. Пєшковського, під цим терміном слід розуміти 

"передбачену національним кримінально-процесуальним законодавством, 

міжнародними нормативно-правовими актами (договорами, конвенціями, 

пактами, протоколами, регламентами, угодами і таке інше), підписаними 

Україною, або учасницею яких є Україна, або права і обов’язки по яких 
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перейшли до України в порядку правонаступництва, систему процесуальних 

принципів, засобів та процедур, спрямованих на реалізацію завдань 

кримінального судочинства України або іноземної держави за межами їх 

національної юрисдикції, шляхом вчинення (або створення можливостей для 

вчинення) за межами території держави, в провадженні органів якої 

знаходиться кримінальна справа, процесуальних дій із встановлення певного 

статусу за суб’єктами кримінального судочинства; по збиранню, перевірці 

доказів; розшуку та арешту майна; наданню інформації про іноземне та 

міжнародне право та практику його застосування; забезпечення захисту та 

представництва інтересів іноземців, іноземних держав і юридичних осіб, 

міжнародних організацій в кримінальному судочинстві" [9,с. 25]. 

Колізійному праву України відомі різні колізійні прив'язки, спрямовані, 

зокрема, на вибір законодавства у випадках реєстрації шлюбів між 

громадянами України з іноземцями та між іноземцями. Переважно це 

прив'язки до закону місця реєстрації шлюбу та громадянства особи. Водночас 

колізійні норми можуть регулювати вибір законодавства щодо матеріальних 

умов оформлення шлюбу; умов форми шлюбу та стосовно перешкод до 

реєстрації шлюбу. 

Шлюби, які реєструються в Україні між громадянами України з 

іноземцями чи між іноземцями, регулюються законодавством України. Це 

стосується як матеріальних, так і формальних умов реєстрації шлюбу, а 

також перешкод до його реєстрації, які випливають зі статей 22-26 та 38 

Сімейного Кодексу України. Мова йде про необхідність взаємної згоди осіб, 

які одружуються; досягнення ними шлюбного віку; про заборону реєстрації 

шлюбу між особами, з яких хоча б одна вже перебуває в іншому шлюбі, між 

родичами по прямій висхідній та низхідній лініях, повнорідними і 

неповнорідними братами та сестрами, усиновителями і усиновленими, між 

особами, з яких хоча б одна визнана судом недієздатною внаслідок душевної 
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хвороби або недоумства; про недійсність фіктивного шлюбу [10, ст. ст. 22-26, 

38]. 

Значна частина договорів про правову допомогу за участю України, а 

саме з Китаєм не містять колізійних норм щодо реєстрації шлюбу. У всіх 

договорах, які передбачають колізійні норми щодо матеріальних умов 

шлюбу, містяться й колізійні норми щодо форми шлюбу. Форма шлюбу 

визначається законодавством тієї договірної держави, на території якої шлюб 

реєструється, також крім прив'язки до закону громадянства щодо 

матеріальних умов та закону місця укладення шлюбу стосовно перешкод до 

реєстрації шлюбу, передбачає застосування закону постійного місця 

проживання до умов реєстрації шлюбу з участю осіб без громадянства. 

Висновки та пропозиції. Отже, в ході дослідження цієї проблематики 

нами зроблені наступні висновки. 

По-перше, на підставі аналізу двосторонніх міжнародних договорів між 

Україною та КНР в галузі сімейних, цивільних та кримінальних справ, нами 

з’ясовано, що вони ґрунтуються на наступних принципах: 

- принцип надання національного правового режиму фізичним та 

юридичним особам Договірних сторін; 

- принцип взаємності, який передбачає надання сприятливого режиму 

для громадян України та КНР перебуваючи у Договірній державі. 

По-друге, дослідивши особливості правового регулювання шлюбно- 

сімейних відносин у договорах про взаємну правову допомогу між Україною 

та КНР ми дійшли висновку, що останнім часом значно зростає кількість 

шлюбів, укладених з іноземцями, все більш актуальними стають проблеми 

регулювання особистих немайнових та майнових відносин подружжя, батьків 

та дітей, членів сім'ї, в яких є наявність іноземного елементу. В центрі 

суспільної уваги перебуває і проблема міждержавного усиновлення. Значна 
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кількість громадян України укладають шлюби, стають суб'єктами сімейних 

відносин      за      кордоном.      Набуває       поширення       таке       явище,   

як трансформація шлюбу та сім'ї з національного сімейного права до 

міжнародного приватного права, коли в певних сімейних відносинах 

"з'являється" іноземний елемент. Для цих правовідносин характерним є 

особливе регулювання. Воно виявляється у тому, що право, яке необхідно 

застосувати до правовідносин, визначається колізійною нормою; підсудність 

спорів залежить від застосування правил міжнародної підсудності. 

По-третє, на підставі дослідження питання основи правового 

співробітництва між Україною та КНР у цивільних і кримінальних справах, 

ми зіткнулися з тим що, у юридичній літературі висвітлені різноманітні 

думки стосовно об’єму правової допомоги у кримінальних справах. На нашу 

думку не всі з виділених видів відповідають характеру правової допомоги. 

Зокрема, передача засуджених осіб для відбування покарання в країні їхнього 

громадянства не може охоплюватись сферою міжнародної правової 

допомоги, оскільки відсутні перешкоди для виконання вироку у державі його 

шкоди для виконання вироку у державі його винесення, а передача особи 

здійснюється лише з погляду на кращі можливості її ресоціалізації. 

Ми вважаємо, що не слід розглядати як окремі види правової допомоги 

передачу предметів і надання інформації, що здійснюється в наслідок 

виконання процесуальних дій чи сприяння у їх проведенні. 

Разом з тим, як надання правової допомоги у кримінальних справах 

повинно розглядатись виконання вироків, які постановлені іноземними 

судами. Зокрема, мова йде про приведення до виконання іноземних вироків 

стосовно осіб, які не можуть бути видані Україною. В цьому випадку 

іноземна держава позбавлена можливості самостійно покарати особу за 

вчинений нею злочин, відтак виконати завдання кримінального судочинства. 
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ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ИХ ЗАЩИТЫ ОТ ЖЕСТОКОГО 

ОБРАЩЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

 

У статті досліджуються актуальні питання правової регламентації добробуту 

сільськогосподарських тварин та захисту їх від жорстокого поводження у 

Європейському Союзі. Увага зосереджується на правових засадах поводження з 

тваринами, що розводяться на фермах, під час транспортування та забою. 

Ключові слова: добробут тварин, захист тварин від жорстокого поводження, 

сільськогосподарські тварини, Європейський Союз. 

 

В статье исследуются актуальные вопросы правовой регламентации благополучия 

сельскохозяйственных животных и защиты их от жестокого обращения в Европейском 

Союзе. Внимание сосредотачивается на правовых принципах обращения с животными, 

содержащихся на фермах, при транспортировке и забое. 

Ключевые слова: благополучие животных, защита животных от жестокого 

обращения, сельскохозяйственные животные, Европейский Союз. 

 

The articleexplorescurrent issues oflegal regulation ofthe welfareof farmanimals and 

protection of themfrom abusein the European Union. Attentionfocuses on thelegalprinciples 

oftreatment of animalskept on farms, during transport andslaughter. 

Key words: animal welfare, protection of animals from abuse, farm animals, European 

Union. 

 

Постановка проблемы. Становление международно-правового 

регулирования сферы обращения с животными произошло далеко не сразу. 

Изначально в наиболее прогрессивных в аспекте гуманизации общественных 

отношений государствах стали приниматься законодательные акты об 

обращении с животными, защите их от жестокого обращения. Затем, с целью 

приведения к единообразию национального законодательства, многие 

государства стали приводить свою законотворческую практику к единому 
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образцу. Это явление стало основной тенденцией регионализации правового 

регулирования. 

Типичным образцом регионального правового регулирования 

обеспечения благополучия животных и защиты их от жестокого обращения 

является практика Европейского Союза. Остановимся подробнее на 

освещении данного аспекта. 

Источники права Европейского Союза включают нормы первичного 

права, нормы вторичного права, прецедентное право, международные 

договоры. На основе первичного права органы Европейского Союза создают 

нормы вторичного права, а прецедентное право и международные договоры 

входят в самостоятельные группы. 

Компетенция Европейского Союза в области обращения с животными 

базируется на ст. 13 Договора о функционировании Европейского Союза 

2004 г. (Лиссабонский договор, вступил в силу в 2009 г.), которая утверждает 

основные принципы формирования политики Европейского сообщества в 

аграрной сфере, в сфере исследований и т. д: «При разработке и 

осуществлении политики Союза в сферах сельского хозяйства, рыболовства, 

транспорта, внутреннего рынка, научных исследований, технологического 

развития и космоса, Союз и государства-члены в полной мере учитывают 

потребности благополучия животных как чувствующих существ, уважая при 

этом законодательные или административные положения и обычаи 

государств-членов, в частности, по вопросам религиозных обрядов, 

культурных традиций и регионального наследия» [1].Согласно ст. 36 

указанного Договора, должны применяться необходимые меры для 

сохранения здоровья людей, а также животных и растений. Протокол о 

защите и благополучии животных к Амстердамскому договору 1997 г. 

(вступил в силу в 1999 г.), является предшественником ст. 13 Договора и 

предопределяет ее содержание [2]. 
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Кроме положений учредительных договоров, касающихся 

непосредственно обращения с животными, другие нормы, закрепленные в 

них, также применяются к указанной сфере. Сюда входят и цели 

Европейского Союза, и принципы, применяющиеся ко всем отраслям права, 

и порядок создания и функционирования институций Европейского Союза, 

играющих непосредственную роль в разработке и реализации политики 

Европейского Союза в сфере обращения с животными. 

На основе первичного права органы Европейского Союза принимают 

нормы вторичного права. К ним принадлежат: директивы, регламенты, 

решения, рекомендации и заключения. 

К актам вторичного права Европейского Союза принадлежат 

директивы, регламенты, решения, рекомендации и выводы, что 

предусмотрено ст. 249 Договора об основании Европейского Сообщества. 

Директивы - основной по объему источник, где закреплены нормы 

права Европейского Союза по обращению с животными. Директивы своими 

нормами закрепляют минимальные стандарты, которые следует соблюдать, 

поэтому государства-члены Европейского Союза могут принимать более 

строгие меры, нежели предусмотрено. Директивы используются для 

гармонизации национального права, то есть для введения общих основ 

правового регулирования в конкретных сферах общественных отношений. 

Директивы определяют цели и результаты, которых необходимо достичь, а 

уже государства-члены ЕС самостоятельно избирают способ достижения 

данных целей. В зависимости от предмета директивы и от правовой системы 

конкретного государства, имплементация директивы осуществляется путем 

внесения дополнений или изменений в национальное право или принятия 

новых законов и подзаконных актов [3]. На практике обычно директивы 

обязательны для всех государств-членов Европейского Союза. 
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В Европейском Союзе приняты директивы относительно ферм и 

содержания животных на фермах (отдельно по различным видам 

животных)[4]; директивы в отношении порядка транспортировки 

животных[5, 6]; существует специальная регламентация в отношении диких 

животных; организации зоопарков [7]; регламентация экспериментов над 

животными [8]. 

Отдельного внимания заслуживает недавно одобренная Стратегия 

благополучия животных на 2012 – 2015 гг. [9]. Основные ее положения 

включают: унификацию и упрощение правил обращения с животными; 

создание условий для обучения владельцев животных, а также для 

работников фермерских хозяйств; поддержание инициатив государств- 

членов по улучшению правил, разработанных ЕС; организация 

международного сотрудничества в области поддержания благополучия 

животных; создание систем информирования общественности в данной 

сфере. Одним из заданий Стратегии было создание организационной базы 

для принятия единого нормативно-правового акта Европейского Союза об 

обращении с животными, которое было выполнено в 2014 г. 

15 апреля 2014 года Европейский Парламент проголосовал по 

предложению Комиссии Европейского Союза за новый всеобъемлющий 

закон по охране здоровья животных (Animal Health Law) [10]. Это важный 

шаг в отношении благополучия животных, позволяющий сказать о 

прогрессивном развитии права Европейского Союза в сторону упрощения 

законодательства. 

Исторически на территории Европы были распространены семейные 

фермы. Сегодня в разведении сельскохозяйственных животных преобладают 

промышленные объекты (все еще называемые фермами, однако уже с иным 

значением), деятельность которых направлена на максимизацию прибыли, 
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разведение животных не как живых и чувствующих существ, но как 

производственных единиц. 

На сегодняшний день ферма представляет собой скопление тысяч 

животных в едином месте, в стесненных условиях животные не могут даже 

нормально передвигаться. Такое производство, по общему мнению 

владельцев ферм, удешевляет продукцию. Однако такое удешевление 

обходится дорого как непосредственно самим животным, так и в целом 

окружающей среде, земледелию, человеческому здоровью и качеству 

продуктов питания и безопасности. 

Жизненный цикл сельскохозяйственных животных включает 

разведение, содержание, транспортировку и убой. Каждая фаза дает 

возможность для проявления, как жестокости, так и гуманности по 

отношению к животному. Для каждого аспекта промышленного 

производства возможны альтернативные методы, которые являются 

одновременно гуманными и экономичными. 

Проблема благополучия животных все чаще появляется в повестке дня 

потребителей и неправительственных организаций, а также в проектах 

законов. С 2005 года одним из ключевых показателей устойчивого ведения 

сельского хозяйства является благополучие животных. Европейский Союз 

призывает частные компании-производителей продуктов питания 

участвовать в разработке инициатив по выработке методов поддержания 

благополучия животных и в программах по улучшению ситуации в тех 

странах и/или регионах, где они получают, перерабатывают и продают 

продукты животного происхождения. Методы поддержания благополучия 

животных должны быть направлены на такие проблемы, как условия 

содержания, гигиена, кормление и качество корма, контроль здоровья и 

система принятия антибиотиков, обеспечение водой, нанесение увечий, 

транспортировка, практика убоя и оперативный контроль. 
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Метод контроля и улучшения благополучия животных должен 

опираться на пять так называемых «свобод»: 

Свобода от жажды, голода и некачественного питания 

Свобода от дискомфорта 

Свобода от боли, увечий и болезней 

Свобода вести себя в соответствии с общепринятыми нормами 

Свобода от страха и страданий. 

На сегодняшний день разрабатываются критерии благополучия 

животных в программах устойчивого ресурсообеспечения, основываясь на 

опыте программы устойчивого сельского хозяйства и учитывая особенности 

регионального восприятия и объем предложения. Программы внедрения 

практики благополучия животных могут быть основаны на добровольно 

принятых отраслевых стандартах и/или на стандартах, разрабатываемых 

профильными организациями / институциями. 

В 1998 году была принята Директива 98/58/ЕС по защите животных, 

содержащихся для сельскохозяйственных целей [11], которая установила 

общие правила защиты животных всех видов, которые содержатся для 

производства пищевых продуктов, шерсти, кожи, меха или иных целей 

сельского хозяйства. Данные правила основаны на положениях Европейской 

конвенции о защите содержащихся на фермах животных 1976 г. 

Директива 98/58/ЕС отражает в первую очередь пять основных свобод, 

принятых Советом по благополучию сельскохозяйственных животных (Farm 

Animal Welfare Council): 

1. Свободу от голода и жажды — путем предоставления доступа к воде 

и еде, которые поддерживают хорошее здоровье и активность. 

2. Свободу от дискомфорта — путем предоставления соответствующей 

среды для проживания, включая жилище и место для сна и отдыха. 
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3. Свободу от боли, травм или болезни — путем предоставления 

превентивных мер или ранней диагностики и лечения. 

4. Свободу естественного поведения — путем предоставления 

достаточного места, соответствующих благоприятных условий и 

приспособлений, а также компании себе подобных. 

5. Свободу от страха и стресса — путем обеспечения соответствующих 

условий и отношения, которые исключают моральные страдания. 

Данная Директива содержит нормативное определение 

сельскохозяйственного животного: любое животное (включая рыб, рептилий 

и амфибий), которое разводится или содержится для производства пищевых 

продуктов, шерсти, кожи, меха или иных сельскохозяйственных нужд. 

Право Европейского Союза в отношении условий благосостояния 

сельскохозяйственных животных устанавливает минимальные стандарты. 

Национальные правительства могут принять более строгие правила при 

условии, что они совместимы с положениями Учредительных Договоров. 

Особые правила применяются к разведению и содержанию таких животных: 

куры-несушки; бройлеры; крупный скот; свиньи. 

Государства-члены Европейского Союза должны гарантировать 

условия, в соответствии с которыми животные будут разводиться и 

содержаться с учетом их вид и уровень развития, адаптацию и 

доместикацию, на их физиологические и этологические потребности. 

Директива 1999/74/ЕС о установлении минимальных стандартов 

содержания кур-несушек, принятая в 1999 году, провела различие между 

тремя типами содержания кур-несушек [12]. Из них, неусовершенствованные 

клетки (пространство менее 550 см2 были запрещены с 1 января 2012 года 

Регламентом ЕС № 806/2003 от 14 апреля 2003 г.[13], а остаются в 

использовании: усовершенствованные клетки, где куры-несушки 

размещаются по крайней мере на 750 см²; альтернативные системы, где 
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плотность посадки не превышает 9 кур-несушек на квадратный метр. Какая 

бы не использовалась система, место для кур должно вмещать гнездо и так 

называемое полезное пространство, а также неограниченный доступ к 

кормушке. 

Директива также предусматривает, что вся продукция должна быть 

зарегистрированы компетентными органами в государствах-членах и иметь 

свою собственную маркировку, которую можно использовать для выяснения 

происхождения продукта. 

Директива 2007/43/СЕ от 28 июня 2007 устанавливает минимальные 

правила содержания кур для производства мяса [14]. Данный документ 

направлен на сокращение переполненности ферм путем установления 

максимальной плотности посадки и обеспечения защиту животных, указав 

конкретные требования, такие как освещение, подстилки, кормление и 

вентиляция. Правила, установленные директивой, должны уделять внимание 

особенно вопросам благополучия животных при системе интенсивного 

разведения. 

Данная Директива стала первым документом, в котором показатели 

благополучия были включены в законодательство о благополучии животных 

как средства научной оценки. Акт был создан по предложению Европейской 

Комиссии, которое было основано на консультациях с заинтересованными 

сторонами и экспертами государств-членов и мнении Научного комитета по 

охране здоровья и благополучия животных. 

Директива Совета 2008/119/EC [15] с поправками, с 1 января 2007 года 

запрещает использование ограниченных индивидуальных загонов для скота 

возрастом более восьми недель. Директива, среди прочего, устанавливает 

минимальные размеры индивидуальных загонов и для телят, содержащихся в 

группах. Телята не должны быть привязаны (за исключением очень 

специфических условий) и должны быть размещены в соответствии с их 
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физиологическими потребностями. В частности, их пища должна содержать 

достаточное количество железа и должна быть предоставлена минимальным 

дневным рационом. 

Директива Совета 2008/120/ЕС [16] вносит изменения в Директивы 

Совета 91/630/ЕС, 2001/88 и 2001/93, устанавливает минимальные стандарты 

для защиты свиней и направлена, в частности на: 

• запрет использования индивидуальных загонов для беременных 

свиноматок и подсвинков в период начиная с 4 недель и до 1 недели до 

ожидаемого времени опороса, а также использования привязей; 

• улучшение качество напольных покрытий, 

• увеличение жизненного пространства, доступного для свиноматок 

подсвинков, 

• установление высокого уровня подготовки и компетентности по 

вопросам социального обеспечения для скотоводов и ответственного 

персонала, 

• создание запросов на новые научные рекомендации в отношении 

некоторых вопросов свиноводства. 

Дополнительные поправки предусмотрены для всех категорий свиней. 

Постоянный ветеринарный комитет поддержал предложение Комиссии, 

направленное на создание более совершенных стандартов, касающихся 

следующих вопросов: 

- требования к освещению и максимальному уровню шума; 

- постоянный доступ к материалам для рытья и игр; 

- постоянный доступ к свежей воде; 

- дополнительные ограничения на нанесение увечий свиньям; 

- минимальное отлучение от свиноматки в возрасте 4 недель. 
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Несколько иная регламентация в Европейском Союзе представлена для 

обеспечения благополучия сельскохозяйственных животных во время их 

перевозки (транспортировки). 

Первая Директива в указанной области была принята в 1977 г. сразу 

после принятия первой Директивы по защите животных в 1974 г. [17]. 

Современные (действующие) документы были приняты в 1991 и в 1995 гг. 

На сегодняшний день регулирование обеспечения благополучия 

животных во время перевозки осуществляет Директива 91/628/ЕЕС [18] с 

поправками Директивы 95/29/ЕС [19]. Дополняют и детализируют 

Директивы Регламенты ЕС 97/1255 [20], 98/411[21] и 2005/1[22]. 

Директива 91/628/ЕЕС утвердила правила перевозки животных с целью 

устранения препятствий торговле животными и бесперебойной работе 

рыночных механизмов, а также обеспечения надлежащего уровня защиты 

животных, вовлеченных в данные процессы. Директива 95/29/ЕС внесла 

некоторые поправки, например, об ответственности перевозчика за условия 

перевозки животного, о составлении «плана маршрута» для длинных 

дистанций перевозки и т.д. 

Регламент ЕС 1/2005 о защите животных во время перевозки и 

сопутствующих действий [23] охватывает существующие правила ЕС о 

перевозке животных, определения ответственности всех участников 

транспортной цепочки, для эффективного обеспечения соблюдение правил. 

Акт предлагает более эффективные инструменты контроля, например, 

проверку транспортных средств через спутник с 2007 года, и более строгие 

правила для поездок, длящихся более 8 часов, в том числе значительной 

модернизации стандартов для транспортных средств. Однако стоит снова 

упомянуть, что регламент не носит обязательного характера, что означает 

лишь то, что государства могут ориентироваться на данный документ, не 

имплементируя его в собственное право. 
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Право ЕС об убое животных стремится свести к минимуму боль и 

страдания животных путем использования утвержденного оглушающего 

метода, на основе научных знаний и практического опыта. Он применяется 

для сельскохозяйственных животных. В 2009 году ЕС принял новое 

положение о защите животных во время убоя, который заменил предыдущий 

акт ЕС по этому вопросу. Он применяется с 1 января 2013 года. Однако 

данный документ не опровергает действие Директивы 93/119/ЕС от 22 

декабря 1993 года о защите животных во время убоя или умерщвления [24]. 

Директива впервые выразила мнение государств-членов ЕС о 

необходимости установления общих минимальных стандартов защиты 

животных во время убоя или умерщвления в целях обеспечения 

рационального развития производства и содействия внутреннему рынку 

продуктов животного происхождения. Директива также утверждает, что во 

время убоя или умерщвления животных следует избегать причинения любых 

необоснованных боли и мучений. 

Директива установила некоторые требования к производству убоя или 

умерщвления: 

- по возможности избежание боли или мучения животного; 

- убой посредством оглушения; 

- лица, вовлеченные в процесс убоя или умерщвления, должны 

обладать знаниями и навыками для гуманного выполнения данной задачи; 

- в процессе убоя должны использоваться только разрешенные (в том 

числе и непосредственно в государстве-члене) методы, а лица, производящие 

убой – обладать лицензией (разрешением) на данный вид деятельности. 

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы: 

- право Европейского Союза в области обеспечения благополучия 

животных и защиты их от жестокого обращения направлено в первую 
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очередь на гуманизацию отношения к животному, которое, по сути, является 

частью промышленного цикла; 

- в Европейском Союзе регламентация обращения с 

сельскохозяйственными животными довольно разнообразна, при этом особое 

место занимают директивы; 

- Европейский Союз в отношении домашних животных полностью 

полагается на внутреннее право государств, за исключением лишь вопросов 

транспортировки, ветеринарного контроля животных, торговли. Все иные 

аспекты благополучия домашних животных и их защиты от жестокого 

обращения рассматриваются в рамках национального законодательства 

государств-членов Европейского Союза. 
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ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО 
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРЕЦЕДЕНТУ В ДІЯЛЬНОСТІ 

МІЖНАРОДНОГО СУДУ ООН 
У статті досліджуються роль та значення прецеденту в системі джерел 

міжнародного права, зокрема, в контексті діяльності Міжнародного суду ООН. 

Ключові слова: судовий прецедент, Міжнародний Суд ООН, правозастосовна 

практика, судова правотворчість тощо. 

В статье исследуются роль и значение прецедента в системе источников 

международного права, в частности, в контексте деятельности Международного суда 

ООН. 

Ключевые слова: судебный прецедент, Международный Суд ООН, 

правоприменительная практика, судебное правотворчество и др. 

Постановка проблеми. Нині для України характерною є тенденцією 

розформалізації системи джерел національного права. Така тенденція 

потребує з’ясування питання про можливість суддівського нормотворення, 

функціонування такого джерела як прецедент, його юридичну природу. 

Разом з тим, вбачається, що проведення комплексного і всебічного аналізу 

теоретичних та практичних питань судового тлумачення та правотворення в 

Україні є не можливим без належного врахування позитивного міжнародного 

та європейського досвіду. Нині тлумачення норм міжнародного права 

міжнародними судовими установами набуває особливо актуального 

значення. 

Даючи правову оцінку певним фактам під час розгляду справ по суті, 

такі судові установи виконують значний обсяг роботи з усунення недоліків  

та прогалин, що були допущені при створенні договірних норм. 

Важливість вивчення інтерпретаційної, правотворчої та 

правозастосовної діяльності міжнародних юрисдикційних органів 

обґрунтовується й тим, що подальша європейська інтеграція нашої держави 

передбачає сприйняття та застосування на рівні судової влади практики 



ПРАВОВІ СИСТЕМИ 

Науковий електронний журнал 2 ● 2014 

64 

 

 

Європейського Суду з прав людини, Суду Європейського Союзу, інших 

джерел європейського права, а також доктрини, що, в свою чергу, як слушно 

зауважують М.І.Козюбра[8], С.В.Шевчук[27] та деякі інші науковці, 

сприятиме якісно новому розумінню права, ніж воно склалось історично в 

Україні за радянських часів. Таким чином, вивчення специфіки прецедентної 

практики міжнародних судових установ, насамперед, Міжнародного Суду 

ООН (далі – МС ООН), вбачається актуальним завданням вітчизняної 

юридичної науки. 

Мета статті. Метою цієї статті є дослідити та визначити місце та роль 

прецеденту в системі джерел міжнародного права, зокрема, в контексті 

діяльності Міжнародного Суду ООН. 

Стан дослідження проблематики. Серед українських вчених, які 

досліджують юридичну природу рішень міжнародних судових інстанцій у 

своїх працях слід назвати М.О. Баймуратова, В.Г. Буткевича, Ю.Ю. Зайцева, 

О.В. Касинюк, М.В. Мазур, В.Т. Маляренко, С.Р. Тагієв та інші. 

Значна увага даній проблематиці приділяється й в працях російських 

вчених, зокрема: І. П. Бліщенка, М.Л. Ентіна, Т.М. Ковальової, Ф.І. 

Кожевнікова, М.І. Костенка, С. Б. Крилова, В.І. Маргієва, М.М.Марченка, Г.І. 

Тункіна та інших. Проблематику судової правотворчості та суддівського 

права вивчали такі українські фахівці, як М.І. Козюбра, О.О. Мережко, С.П. 

Погрібняк, О. Ф. Скакун, Л.Д. Тимченко, С.В. Шевчук та ін. 

Проте, на жаль, у вітчизняній науці малодослідженим залишається 

питання юридичної природи судових актів як результатів міжнародної 

судової правотворчості, а також питання інтерпретаційної (правотлумачної) 

практики міжнародних судових установ. 

Виклад основного матеріалу. На нашу думку, міжнародне судове 

тлумачення і правотворення найбільш яскраво та всебічно проявляється, 

насамперед, в діяльності Міжнародного Суду ООН. 
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В міжнародно-правовій доктрині правозастосовна та інтерпретаційна 

функції міжнародних судів є загальновизнаними, проте, правотворча функція 

цих установ викликає гостру критику з боку деяких науковців. [28, с. 15; 29, 

с.161]. Як відомо, у юридичній літературі радянської доби стверджувалось, 

що з позиції загального міжнародного права рішення міжнародних судових 

установ не є засобом створення або зміни його норм. В цілому, радянська 

доктрина міжнародного права заперечувала нормотворчу роль МС ООН. 

Так, в одному із авторитетних джерел з міжнародного права радянського 

періоду відзначалось, що рішення цього Суду лише «впливають на процес 

формування норм міжнародного права». [11, с. 217; 29, с. 156]. Західна 

доктрина міжнародного права (Х.Лаутерпахт, У.Дженкс), навпаки, 

перебільшують нормотворчу роль Міжнародного Суду[14; с.35]. Г.І. Тункін, 

досліджуючи Статут ООН, дійшов висновку, що рішення МС виступають 

елементом процесу нормотворення як частина міжнародної практики в тому, 

що стосується констатації наявності норм міжнародного права або їх 

тлумачення. У цій якості рішення МС можуть вплинути на завершення 

процесу нормотворення шляхом визнання їх державами й бути закріпленими 

в міжнародному праві [21; с.208]. Це означає, що МС ООН не виконує 

самостійної правотворчої функції, а лише здійснює допоміжну роль у процесі 

нормотворення. 

Напроти, Верещагін В.С. вважає, що Міжнародний Суд спричиняє 

значний вплив на розвиток норм і інститутів сучасного міжнародного 

права[5; с.75]. Таку ж думку поділяють й Ю.Я. Баскін, В.В. Забігайло,Ф. І. 

Кожевніков, С. Л. Лазарєв, В. О. Лихачов, Д. І. Фельдман, Г. В. 

Шармазанашвілі та інші [7; с.134]. Вищезазначені науковці вважають, що 

попереднє рішення МС може використовуватися повністю або частково при 

обґрунтуванні подальших рішень, а також одержати своє оформлення у 

звичаєвій або договірній нормі. Таким чином, на їх думку, рішення МС 
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спроможне відіграти важливу, а інколи й визначальну роль у формуванні 

норми міжнародного права, але саме по собі правовою нормою воно не є. 

Вважаємо, що для встановлення наявності у рішеннях МС ООН ознак, 

властивих прецеденту, треба спочатку встановити, чи включають вони 

загальнообов’язкову правову норму міжнародного рівня, тобто чи є вони 

джерелом міжнародного права. Досліджуючи проблематику юридичної 

природи рішень міжнародних судових установ, насамперед, слід визначити 

місце і роль прецеденту в системі джерел міжнародного права. 

Як відомо, існують різноманітні доктринальні точки зору щодо 

визнання або не визнання судового рішення в якості джерела міжнародного 

права, які, в цілому, зводяться до визначення кола джерел міжнародного 

права. Зазначимо, що в міжнародно-правовій доктрині перелік джерел 

міжнародного права, як, власне, поняття «джерело міжнародного права», 

залишається дискусійним. Така ситуація пояснюється, насамперед, 

суперечливістю та складністю самої категорії «джерело права», однозначної 

відповіді на яке вчені загальної теорії права так й не віднайшли. Не вдаючись 

до ґрунтовного аналізу доктринальних позицій щодо специфіки джерел 

(форм) міжнародного права, оскільки це питання не входить до кола завдань, 

що стоять перед даним дослідженням, відзначимо лише те, що в науці 

міжнародного права і нині робляться спроби розкрити цю правову категорію 

та віднайти її найоптимальніший зміст [4; с. 228-264; 12; 15]. 

На думку деяких юристів-міжнародників, рішення міжнародних та 

національних судів теж охоплюється поняттям «прецедент» у міжнародному 

праві. Водночас, як зазначає авторитетний російський юрист-міжнародник 

І.П.Бліщенко, прецедент у міжнародному праві – це не лише судове рішення, 

яке прийнято вважати у доктрині низки держав, це більш широке поняття[3; 

с.12]. Під прецедентом у міжнародному праві розуміється вирішення того чи 
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іншого конкретного питання міжнародних відносин у рамках і на основі 

міжнародного права будь-якими способами і засобами. [3; с.11-12]. 

Як бачимо, міжнародні судові рішення мають різні сфери впливу і тому, 

коли йдеться про питання прецеденту у міжнародному праві, слід з’ясувати, 

про яку саме сферу впливу йдеться в цьому випадку. Відзначимо, що багато 

науковців заперечують проти визнання рішень міжнародних судів джерелами 

міжнародного права. 

Так, П.М. Бірюков вважає, що судові рішення не є джерелами 

міжнародного права з таких підстав: 1. міжнародні суди своїми статутними 

документами не наділені правом створювати міжнародно-правові норми; 2. 

судові рішення у міжнародному праві не мають характеру прецеденту і 

становлять акти застосування міжнародних норм у конкретній справі. 

Рішення МС ООН є обов’язковим для сторін у справі, але не може бути 

підставою для винесення аналогічного рішення у наступній справі схожого 

змісту, хоча, безумовно, беруться до уваги і сторонами спору, і Судом; 3. 

Суд, який виносить рішення з конкретної справи, виступає у міжнародних 

відносинах як одиничний суб’єкт, його воля ні з чиєю волею не погоджується 

і держави не повинні надавати цьому рішенню юридичної сили міжнародно- 

правової норми [2; с.40]. 

 

М.В.Буроменський, стверджуючи, що судове рішення повинно мати 

силу тільки у тій справі, в якій воно було прийнято, звертається до Статуту 

МС ООН. Він переконує, що суди застосовують право, а не творять його. 

Саме таке положення міститься у статті 59 Статуту Міжнародного Суду ООН 

[17; с.49]. М.О. Ушаков вважає джерелом міжнародного права рішення 

міжнародних арбітражів або судів, юридично обов’язкові для сторін у справі, 

що розглядається[23; с.27]. На думку вченого, індивідуальні норми, що 

визначають поведінку у конкретному одиничному випадку чи декількох 

одиничних випадках, за логікою речей і відповідно до міжнародно-правової 
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дійсності не є загальним міжнародним правом[24; с.50]. Ф.І. Кожевников 

також вважає рішення міжнародних судових й третейських органів актами 

застосування норм права, оскільки міжнародні суди не створюють нових 

норм, а тільки оперують нормами чинного міжнародного права при 

вирішенні конкретних питань[6; с.33]. 

 

Л.П. Онуфрієва та К.О. Бекяшев доводять, що МС ООН, (як і будь-яка 

судова установа взагалі) є не правотворчим, а правозастосовчим органом, 

внаслідок чого його рішення не створюють нових норм міжнародного права. 

Рішення цього Суду не є (та й не можуть бути) джерелами міжнародного 

права, але вони обов’язкові для застосування тими державами, чий спір 

розглядався. Держави, як основні суб’єкти міжнародного права, ніколи у 

своїх діях не керуватимуться судовими рішеннями[15; с.26]. Водночас, 

вищеназвані вчені роблять висновок про істотний вплив судових рішень на 

розвиток міжнародного права в контексті його принципів і становлення норм 

у конкретній галузі[3; с.13-15]. 

 

Відповідно до статті 38 Статуту МС ООН судові рішення визнані як 

допоміжне  джерело  права.  Зокрема,  в  цій  статті  йдеться  про  таке:  ―1.  Суд, 

який зобов’язаний вирішувати передані йому спори на основі міжнародного 

права, застосовує: d) із застереженням, вказаним у статті 59, судові рішення 

та доктрину найбільш кваліфікованих спеціалістів з публічного права різних 

націй як допоміжного засобу для визначення норм права‖ [22; Ст.92]. З 

аналізу цієї статті випливає, що використання судових рішень МС ООН 

обумовлене дотриманням статті 59 Статуту, відповідно до якої „рішення 

Суду є обов’язковим лише для сторін, що беруть участь у справі, та лише по 

даній справі‖[22; Ст.92]. 

Як слушно зауважує С.В.Шевчук, поширення такого порядку на 

вирішення спорів міжнародними судовими органами призводить до 
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виникнення багатьох запитань. З самого початку своєї діяльності МС ООН не 

став методологічно та практично брати за основу своєї діяльності механізм 

дії прецедентного права, як це прийнято у країнах англо-саксонського права, 

тобто ідея обов’язковості прецеденту в міжнародному праві була відкинута 

[26]. Як наголошує Ян Броунлі, хоча МС ООН не керується доктриною 

прецеденту, він тим не менш намагається забезпечити послідовність судової 

практики[16; с.103]. Стаття 38 Статуту МС обмежує посилання на судовий 

прецедент як на джерело права, а термін „судові рішення‖ стосується лише 

додаткових засобів для визначення норм права, як й наукові дослідження 

видатних вчених у галузі публічного права. Аналогічного висновку можна 

дійти в результаті аналізу статті 59 Статуту, оскільки її буквальний зміст 

свідчить про те, що вона слугує запобіжним чинником від використання 

судом при прийнятті рішень англо-американської доктрини stare decisis [26]. 

Це, безперечно, пов’язано з тим, що всі держави-члени ООН автоматично 

визнають обов’язковою для себе юрисдикцію МС ООН, у більшості з яких не 

визнається англо-американська доктрина прецедентного права. Хоча, слід 

відзначити, що деякі вчені вважають, що в практичній діяльності МС 

спостерігається зближення з умовами судової наступності, що характерна для 

анголосаксонської традиції[18; с.241]. 

Сам Суд ООН спочатку категорично заперечував проти прецедентної 

природи своїх актів. Так, 26 травня 1961 р. у рішенні у справі про храм 

Преах-Віхеар (Камбоджа проти Таїланду) він заявив: «Суд не вважає, що 

його рішення від 1959 р. має ті наслідки, про які заявляє Таїланд. Це рішення 

не має обов’язкової сили ні для кого, окрім сторін, що беруть участь у 

справі». Проте, коли як обґрунтовування своєї заяви у справі, що стосується 

сухопутного та морського кордону між Камеруном і Нігерією (Камерун 

проти Нігерії), перший послався на раніше розглянуту справу про право 

проходу через територію Індії (Португалія проти Індії), заявивши, що немає 
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підстав не слідувати цьому прецеденту, не ризикуючи підірвати систему 

обов’язкової юрисдикції, передбаченою Факультативною клаузулою, а 

Нігерія заперечила, кажучи, що це рішення було винесено у відсутності 

прецедентів, що воно застаріле, є одиничним і що відповідно до ст. 59 

Статуту зазначене рішення обов’язково res judicata лише для сторін і лише 

щодо цієї справи. 

МС ООН у рішенні від 11 червня 1998 р., нагадавши, що його рішення 

у справі «Право проходу через індійську територію», було підтверджено у 

подальших справах, зазначив, що «справді, як стверджує Нігерія, рішення 

Суду відповідно до ст. 59 Статуту обов’язкові лише для сторін, що беруть 

участь у справі, і лише у цій справі. Немає питання про те, щоб зв’язувати 

Нігерію рішеннями, винесеними Судом у попередніх справах. Справжнє 

питання полягає у тому, чи є підстави не дотримуватися у цій справі 

обґрунтовувань і висновків попередніх справ», фактично настоявши на 

обов’язковості своїх попередніх рішень [19; п.28]. 

Про прецедентний характер практики Міжнародного Суду ООН 

говорить суддя В.С. Верещетін в особливій думці щодо постанови у справі 

стосовно правомірності застосування сили (Югославія проти Бельгії) від 2 

червня 1999 р.: «Відмова належним чином врахувати намір держави, що 

робить заяву про визнання юрисдикції Суду, несумісна також з 

прецедентним правом Суду…», а суддя Креча в особливій думці до тієї ж 

постанови Суду ООН говорить про її «послідовну судову практику», яка у 

принципі є синонімом практики прецедентної [10; с.6]. 

Істотне значення мають акти МС ООН в контексті рішень 

внутрішньодержавних судів у міжнародному праві. Так, в окремій думці 

судді Постійної палати міжнародного правосуддя (яка є попередником МС 

ООН) М. Мура, що була висловлена у справі «Lotus» (Франція проти 

Туреччини) від 11.04.1927 р., зазначається таке: «Міжнародні суди не 
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повинні розглядати рішення судів однієї держави з питань міжнародного 

права як обов’язкові для інших держав, однак, визнаючи такі рішення як 

підтвердження існування норм права судом конкретної країни, мають 

слідувати їм як джерелу права тільки тоді, коли такі рішення відповідають 

міжнародному праву, спільному для всіх держав» [31; P. 60-94]. Ця позиція 

зберігає свою актуальність в міжнародному праві й сьогодні. Цікавою з точки 

зору юридичної природи рішень МС є думка, що була ним сформульована у 

Консультативному висновку від 8 липня 1996 року про законність загрози 

або застосування ядерної зброї. Зокрема, йдеться про те, що будь-який 

судовий орган, навіть МС «тлумачить існуюче право, а не диктує закони. Цей 

постулат зберігає свою справедливість, навіть, якщо Суд при тлумаченні і 

застосуванні права повинен обов’язково вказувати сферу його застосування, 

а іноді й констатувати його зміни» [18; с.242]. 

Висновки. Отже, на підставі вищезазначеного, можна дійти наступних 

висновків. Наразі в міжнародно-правовій доктрині немає однозначного 

загальноприйнятого підходу до питання про правотворчу функцію 

міжнародних судових установ. Разом з тим, більшість науковців не 

заперечують нормативний зміст актів міжнародних юрисдикційних органів і 

фактично визнають обов’язковість судового прецеденту в якості джерела 

міжнародного права. 

До основних характеристик (ознак) судового прецеденту як джерела 

міжнародного права належить: 1. судовий прецедент та його обов’язковість 

не встановлені формально у міжнародних договорах; 2. сфера міжнародних 

відносин має свої особливості, позаяк тільки частково регулюється 

міжнародним правом, коли на перше місце виходить не судова практика як, 

скажімо, практика конституційних судів у національних правових системах 

деяких країн, а практика міжнародних відносин; 3. міжнародне правосуддя 

характеризується субсидіарним характером та покладається на взаємодію з 
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національними судовими та правовими системами залежно від предмета та 

сфери правового регулювання; 4. попри відсутність нормативного 

закріплення, судовий прецедент діє фактично й впливає на діяльність як 

самих міжнародних юрисдикційних органів, так й на суб’єктів міжнародного 

права, а також на національні правові системи. Причому міжнародні суди не 

тільки частково визнають доктрину stare decisis, а й більше покладаються на 

її функціональний еквівалент у країнах континентального права — доктрину 

усталеної судової практики. 

У міжнародному праві судові рішення відіграють особливо важливу 

роль, і мають істотне значення для прогресивного розвитку та кодифікації 

норм міжнародного права. Так, наприклад, МС ООН не тільки застосовує 

існуючі норми міжнародного права, але й стає активним учасником 

створення нових міжнародно-правових норм. Судова практика МС ООН 

охоплює майже всі галузі сучасного міжнародного права (міжнародне 

морське право, право зовнішніх зносин, право міжнародних договорів та ін.). 

При цьому, слід мати на увазі, що кожне рішення МС і кожний його 

консультативний висновок унікальні в аспекті правотворення і потребують 

ретельного дослідження. 

З огляду на це, позитивістська теза про те, що рішення міжнародних 

судів не є джерелом міжнародного права, виглядає дещо категоричною. Як 

зазначає англійський вчений М. Шоу, «рішення Міжнародного Суду можуть 

створювати право так само, як судді національних судів формулюють нові 

норми права в процесі інтерпретації обов’язкового права».  [16;  с.103]. 

Таким чином, з огляду на вищезазначене, є підстави вважати, що практика 

МС ООН має ознаки прецедентної: і сам Суд і судді, висловлюючи особисту 

думку і, навіть, сторони у справі розглядають рішення зазначеного Суду саме 

як прецеденти. У зв’язку з цим, цілком погоджуємось з думкою Х.Т. 

Аділкарієва, який зазначає, що в останні часи відношення до судового права 
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почало змінюватись і наразі існує необхідність у перегляді статусу судових 

рішень в ієрархії джерел права[1; с.14]. 
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ПРАВА СЕКСУАЛЬНИХ МЕНШИН У СУЧАСНОМУ СВІТІ: 

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 
Стаття присвячена дослідженню процесу становлення та реалізації прав сексуальних 

меншин у сучасному світі у контексті глобалізації. Стверджується, що глобалізація як 

об’єктивний і неминучий процес для будь-якої з країн зумовлює орієнтацію й України на 

інтеграцію до міжнародної спільноти та включення в глобалізаційні процеси 

загальнопланетарного масштабу в усіх сферах життєдіяльності суспільства. Виділено 

основні сутнісні аспекти процесу глобалізації з точки зору інституціоналізації та 

конституювання прав сексуальних меншин. 

Ключові слова: глобалізація, універсалізація, права людини, сексуальні меншини. 

Батанов А. В., Товпеко Я. К. Права сексуальных меньшинств в современном 

мире: проблемы становления и реализации 

Статья посвящена исследованию процесса становления и реализации прав 

сексуальних меньшинств в современном мире в контексте глобализации. Утверждается, 

что глобализация как объективный и неизбежный процесс развития социума 

предопределяет ориентацию Украины на интеграцию с международным сообществом и 

включение в глобализационные процессы общепланетарного масштаба во всех сферах 

жизнедеятельности общества. Выделены основные сущностные аспекты процесса 

глобализации с точки зрения институционализации и конституирования прав сексуальных 

меньшинств. 

Ключевые слова: глобализация, универсализация, права человека, сексуальные 

меньшинства. 

 

Batanov O., Tovpeko Y. Rights of sexual minorities in the modern world: problems of 

formation and realization 

The article is devoted research of becoming and realization of rights for sexual minorities 

in the modern world in the context of globalization. It becomes firmly established that 

globalization as an objective and inevitable process for any of countries predetermines the 

orientation of Ukraine on integration with international association and including in the global 

processes of planetary scale in all spheres of vital functions of society. The basic essence aspects 

of process of globalization are selected from point of institutionalizations and 

constitutionalizations of rights for sexual minorities. 

Key words: globalization, universalization, human rights, sexual minorities. 
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Права та свободи людини як найвищий критерій рівня та розвиненості 

сучасної людської цивілізації виражають найбільш сутнісне у 

взаємовідносинах як людини з людиною, так і людини зі всіма соціальними 

спільнотами, в яких вона природним чином перебуває – від сім’ї, нації і 

народності, соціально-класової належності, професійно-трудової групи, 

політико-державного об’єднання до людства. У цих правах та свободах 

втілені політичні, економічні, соціальні, духовно-ідеологічні, культурні та 

екологічні основи життєдіяльності людей не тільки в окремих суспільствах та 

державах, а і в масштабах загальнолюдських. 

Права людини сьогодні є однією з ключових проблем, які 

досліджуються з самих широких та різноманітних позицій – з філософсько- 

гуманістичної точки зору, в аспекті сутності публічної влади, принципів 

модернізації політичної та правової системи, проведення соціально- 

економічної та культурної політики, боротьби з екологічними загрозами, 

злочинністю тощо. 

Однією з найскладніших у теорії та практиці прав людини є проблема 

прав меншин. Втім було б помилкою розглядати питання меншин 

визначально як проблеми, що неодмінно загрожує конфліктами та 

нестабільністю. Навпаки, повноправна і повноцінна участь меншин у житті 

суспільства є важливою умовою розвитку будь-якої країни, а також 

важливим фактором в міжнародному співробітництві. Питання меншин – 

масштабна та складна галузь теоретичних дискусій та практичної політики. 

Більш того, вона не може бути відокремлена від інших тематичних галузей, 

таких як громадянська інтеграція, мультикультуралізм, подолання та 

ліквідація дискримінації, розвиток міжкультурного діалогу та толерантності. 

Необхідність у розумінні та повазі культурної, етнічної та мовної 

неоднорідності населення виникає та усвідомлюється практично у будь-якій 

країні, а вміння знаходити та проводити в життя стратегії, які гарантують 
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співіснування людей різного походження, кольору шкіри, мови або релігії, є 

об’єктивною вимогою, яке сучасне життя пред’являє будь-якому 

суспільству1. 

У світовій практиці інституціоналізація та конституювання прав меншин 

протягом всієї еволюції соціально-політичної організації являє собою 

суперечливий та неоднозначний процес, який породжує численні стереотипи, 

комплекси, негативні установки та конфліктогенні ситуації. Конституційно- 

правова регламентація прав відповідних соціальних груп носила 

фрагментарний та вкрай суперечливий характер, переважно методом 

тотального ігнорування або через призму їх протиставлення правам 

більшості. По суті, десь до XIX ст. меншини репрезентувалися у 

конституційно-правовому вимірі з позиції прав більшості, виключно за 

логікою ворожих, асоціальних, девіантних явищ та процесів, яких офіціальні 

інституції ігнорували та цілеспрямовано відкидали на позиції соціальних 

аутсайдерів та підпорядкованих суб’єктів, відмовляючи, тим самим, у праві 

на самобутність та громадянську, політичну та соціально-культурну 

самоідентифікацію. 

Як правило, демонізація меншин державою супроводжувалася 

використанням широкого спектру дискримінаційних механізмів – від 

психологічного впливу до фізичного насилля – інквізиція, сексизм, расизм, 

андроцентризм и т. п. Однак, в середині ХIХ ст. в ряді західних держав 

можна спостерігати активізацію меншин, які почали заявляти про прагнення 

до автономізації від більшості та захисті своїх прав у фарватері 

емансипаторського руху, який став одночасно й інструментом, і суб’єктом 

поступової інституціоналізації та конституювання прав міноритарних груп 

(англ. minority; нім. Minderheit – менше половини будь-якої сукупності) – 

соціально значущих частин населення, які відрізняються за національністю, 

 

1 Вопросы меньшинств в Республике Беларусь, Европе и мире / Европейский центр по вопросам 

меньшинств ; сост., авт. предисл. А. Осипов, А. Василевич. – Минск : Медисонт, 2012. – С. 6. 
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релігійними, мовними та іншими ознакам від домінуючої більшості або 

частини населення, яка незалежно від її чисельності зазнає дискримінації. 

У якості основної стратегії цими соціальними групами був обраний курс 

на формування позитивної ідентичності та зняття з себе негативних ярликів – 

«чужинець», «ворог», «перверс», «маргінал», «недолюдина» тощо, за 

допомогою суспільно-політичної боротьби у вигляді різних тактичних 

моделей – від мирних маніфестацій, зборів, походів, парадів до 

неконвенційних форм протесту. Прагнення меншин до інституціоналізації та 

конституювання своїх прав, активній публічній участі у суспільно- 

політичному житті веде їх до легітимації свого статусу, можливості 

самовираження, визнання, закріплення, реалізації та захисту групових 

інтересів, поряд з більшістю. 

Особливий розмах деміфологізація меншин набуває у XX ст. – в період 

розквіту націй-держав, масштабної боротьби за деколонізацію, 

демократизації патриархатних укладів, трансформації авторитарних 

політичних режимів в Латинський Америці, Північній та Східній Європі. В 

умовах сучасних глобальних трансформацій, за ініціативою провідних 

західних держав, центральне місце в публічній політиці починають займати 

гуманістичні цінності, які акцентують увагу на індивіді як вищій соціальній 

цінності, яка володіє невідчужуваними громадянськими правами та 

незалежною від держави приватною сферою. 

У цьому контексті своєрідним мега-трендом стає принцип толерантності 

щодо меншин та соціальних груп, консолідованих за ознакою мови, раси, 

віросповідання, гендеру або сексуальної орієнтації. Соціальна толерантність 

(від лат. tolerantia – терпіння, витривалість) – це соціологічний термін, який 

означає терпимість до іншого світогляду, образу життя, поведінці, традиціям 

та звичаям, віросповіданню, національності. Соціальна толерантність полягає 

в усвідомленні та наданні іншим їх права жити відповідно до власного 
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світогляду та служити цінностям їх самобутньої культури. Соціальна 

толерантність означає прийняття, правильне розуміння та повагу інших 

культур, способів самовираження та прояву людської індивідуальності, в 

тому числі в етнонаціональній та конфесіональній сфері, сфері гендерних та 

міжстатевих відносин. Саме тому толерантне відношення розглядається як 

соціальна цінність, яка забезпечує права людини, свободу і безпеку, а 

формування даного поняття часто пов’язують з гуманістичними ідеалами. 

Роль і значення толерантності у суспільстві витікає із її сутності. Вона є 

однією із основних універсальних цінностей сучасного суспільства, 

універсальність якої пов’язана з посиленням глобалізаційних тенденцій, з 

одного боку, та прагненням до збереження національної ідентичності, з 

іншого. Толерантність об’єктивно необхідна як обов’язковий регулятивний 

засіб, як багатопланово діюча «організуюча сила» у розвитку суспільства та 

соціальної свідомості, що дозволяє розглядати її як структуроутворюючий 

компонент в організації суспільства. Отже, істинним має бути розуміння 

того, що толерантне ставлення один до одного, солідарність, діалог та 

взаєморозуміння мають стати нормою поведінки і дій усіх без винятку 

людей, політичних партій, громадських організацій і рухів, держав та їх 

інститутів2. 

В епоху глобалізації, нівелювання економічних, соціально-культурних, 

етнічних та інших кордонів, в умовах посилення мобільності, міграції, 

швидкого розвитку комунікацій, урбанізації та інтеграційних процесів 

необхідні нові підходи до розуміння толерантності, відкрите та розуміюче 

співтовариство. Як нова проблема глобального світу толерантність сьогодні 

перестала бути проблемою тільки однієї будь-якої сфери суспільного життя 

(релігії, освіти, національних, гендерних та міжстатевих, у т. ч. сексуальних, 

 
 

2 Кушніренко І. Ю. Міжнаціональна толерантність в політичному процесі сучасної України : автореф. 

дис.  на  здобуття  наук.  ступеня  канд.  політ.  наук :  спец. 23.00.02  «Політичні  інститути  та  процеси»  /  

І. Ю. Кушніренко. – О., 2008. – С. 7. 
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відносин тощо), вона набула статус глобальної політичної та соціокультурної 

проблеми, яка проявляється у всіх сферах життєдіяльності людини, 

суспільства і держави. 

 

Толерантність є не тільки важливішим принципом, але й необхідною 

умовою миру і соціально-економічного та культурного розвитку всіх народів. 

У зв’язку з посиленням крос-культурної комунікації між різними народами, 

регіонами, які далеко не однорідні, необхідно зміцнювати дух толерантності 

та формувати відносини відкритості, уваги один до одного та солідарності не 

тільки у відносинах між окремими людьми, але й у відносинах на рівні сім’ї, 

територіального або трудового колективу, етнічної, расової, релігійної або 

лінгвістичної спільності або групи, інших соціальних утворень та інститутів. 

 

Емансипаторські рухи другої половини ХХ ст. відкрили принципово 

нові горизонти інституціоналізації меншин. По-перше, вони 

продемонстрували «ідентифікаційну зрілість» спільнот меншин, які 

сформували більш чітку концепцію завойовування суспільно-політичних 

позицій та входження в інституціональне поле політики (про що свідчить 

національне законодавство, яке скасовує сегрегацію в США або легалізує 

одностатеві партнерства – Данія, Швеція, Нідерланди тощо), долаючи 

дискримінаційні бар’єри без втрати автентичності. По-друге, розширили 

науковий спектр за допомогою кристалізації «галузевих» студій – гендерних, 

етнічних, квір, що стало альтернативою офіційному дискурсу більшості та 

сконцентрувало зусилля на зміцненні громадянських та соціокультурних 

позицій3. 

У той же час, в умовах демократичного транзиту, тобто руху у напрямку 

до демократичної системи, різного роду фобії (антисемітизм, етно- та 

 

3 Горшков А. С. Институционализация меньшинств в поле публичной политики : автореф. дисс. на 

соискание учен. степени канд. полит. наук : спец. 23.00.02 «Политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии» / А. С. Горшков ; Пермский 

государственный университет. – Пермь, 2009. – С. 27–28. 
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релігійна фобії (наприклад, ісламофобія,), мігрантофобія, гомофобія) стали 

проявлятися більш рельєфно, в окремих випадках агресивно. Збереження 

ксенофобських тенденцій можна пояснити недосконалістю демократії в 

окремих суверенних державах, регіонах і континентах, відсутністю 

ліберальних традицій, нормального громадянського суспільства, якому 

притаманна терпимість і в якому діють механізми попередження ксенофобії 

та протистояння ній. 

Так, як зазначається у Вступі до Джок’якартських принципів4, 

«порушення прав осіб за ознакою їх дійсної або уявної сексуальної орієнтації 

або гендерної ідентичності є загальносвітовою або укоріненою практикою, 

яка викликає серйозну занепокоєність. Такі порушення включають 

позасудові розправи, катування та недозволене поводження, сексуальні 

посягання та зґвалтування, втручання у приватне життя, свавільне 

затримання, позбавлення можливості отримання роботи та освіти, а також 

серйозну дискримінацію у користуванні іншими правами і свободами. Ці 

порушення нерідко ускладнюються іншими формами насилля, ненависті, 

дискримінації та відторгнення, в тому числі за ознакою раси, віку, релігії, 

інвалідності, економічного або соціального положення або іншої обставини. 

У багатьох державах та суспільствах норми у галузі гендерної 

ідентичності і сексуальної орієнтації нав’язуються людям за допомогою 

звичаїв, законів та насилля, та здійснюються спроби контролювати 

міжособистісні відносини та самоідентифікацію. Поліцейське відношення до 

сексуальності залишається одним із головних факторів насилля, що 

продовжується за гендерною ознакою та гендерної нерівності, що 

зберігається». 

 

 

 

 

4 Джокьякартские принципы. Принципы применения международно-правовых норм о правах 

человека в отношении сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Приняты группой профильных 

экспертов в Джокьякарте, Индонезия 6–9 ноября 2006 года. – 2007. – С. 6. 
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Таким чином, актуалізація прав меншин опосередкована стурбованістю 

міжнародного співтовариства новим спалахом ескалації в ряді держав 

дискримінаційних практик – расизму, ксенофобії, сексизму, віктимізації 

жінок, ейджизму, андроцентризму, гетеросексизму, інших форм 

дискримінації, які підривають демократичні устої та межують із загрозою 

людському життю. 

 

Однією з найбільш складних, суперечливих та таких які вкрай 

неоднозначно сприймаються та вирішуються у сучасному світі є проблема 

прав сексуальних меншин. Причин тому багато. Адже протягом століть, з 

моменту деформації античної цивілізації та популяризації християнства, 

гомосексуали піддавалися перманентній дискримінації (інквізиція, 

кримінальні переслідування «содомітів» тощо) з боку офіційних інституцій, 

детермінованих конформізмом більшості. Первинно ідеологічне 

обґрунтування такої стигматизації культивували теологи, та, з часом, юристи 

и медики (особливо, психіатри), які відносили представників гей-спільноти 

до асоціальних, маргінальних, деградаційних елементів, які є політичними 

аутсайдерами. Як і практика сегрегації афроамериканців у США, або 

результати расових війн в Африці, дискримінація гомосексуалів повною 

мірою розкриває дію механізмів виключення «чужинців» – «не таких, як ми», 

а, слід, «ворогів», з якими необхідно боротися. 

Однак, по мірі посилення емансипаторського мейнстриму у XIX – 

початку XX ст. ст., сексуальні меншини поступово включаються у 

«політичний   конфлікт»   (за   К. Шмиттом),   насамперед,   у    Німеччині  

(К. Ульрихс, М. Хиршфельд), вимагаючи скасувати кримінальне 

переслідування  на  основі  сексуальної   орієнтації,   та   Англії   (Х. Елліс,   

Е. Карпентер, В. Вулф та ін.), де інтелектуали та представники богеми встали 
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В   опозицію   вікторіанському   пуританізму,   декларуючи   свободу   інтимної 

сфери5. 

Втім, попри те, що майже усе ХХ ст. пройшло під прапором боротьби 

сексуальних меншин за свої права, й сьогодні залишається чимало проблем у 

даній сфері. Досить часто, проти лесбіянок, геїв, бісексуалів і транссексуалів 

різного віку у різних країнах грубо порушують фундаментальні права 

людини через глибоко вкорінені гомофобні та трансфобні настрої, що 

поєднуються із відсутністю достатнього правового захисту проти 

дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації та статевої приналежності. 

Ці люди відчувають дискримінацію на ринку праці, у школах та лікарнях, 

жорстокому поводженні, а іноді і повному відреченні своїми близькими. 

Вони піддаються фізичним атакам – побиттю, сексуальним зґвалтуванням, 

катуванню та вбивствам. У багатьох країнах, кримінальне законодавство 

забороняє одностатеві шлюби шляхом арешту, судового переслідування, 

ув’язнення, а щонайменше у п’яти країнах діє смертна кара. 

 

Занепокоєння про ці та інші споріднені порушення прав людини були не 

однократно виражені механізмом ООН з прав людини ще із початку 90-х 

років ХХ ст. Ці механізми передбачають договірні органи, створені для 

контролю за дотриманням державою міжнародних договорів з прав людини, 

а також спеціальних доповідачів та інших незалежних експертів, 

призначених Радою ООН з прав людини для розслідування та доповіді про 

нагальні потреби у галузі захисту прав людини6. 

 

 

 
 

5 Горшков А. С. Институционализация меньшинств в поле публичной политики : автореф. дисс. на 

соискание учен. степени канд. полит. наук : спец. 23.00.02 «Политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии» / А. С. Горшков ; Пермский 

государственный университет. – Пермь, 2009. – С. 25–26. 
6 ООН закликає протидіяти дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації та статевої 

приналежності [Електронний ресурс] // Організація Об’єднаних Націй в Україні. – Режим доступу: 

http://www.un.org.ua/ua/information-centre/news/1626 

http://www.un.org.ua/ua/information-centre/news/1626
http://www.un.org.ua/ua/information-centre/news/1626
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Починаючи з 2003 року 17 травня офіційно відзначається як 

Міжнародний день боротьби з гомофобією. Цей день було обрано для 

захисту прав представників нетрадиційної сексуальної орієнтації в зв’язку з 

тим, що 17 травня 1990 року Генеральна асамблея Всесвітньої організації 

охорони здоров’я виключила гомосексуальність зі списку психічних 

захворювань. Головним ідеологом Міжнародного дня боротьби з гомофобією 

був французький письменник і вчений Луї-Жорж Тен. Основним завданням 

цього мало стати привернення суспільної уваги до геїв, лесбійок, бісексуалів 

і транссексуалів, особливо в тих країнах, де питання сексуальності досі 

перебуває під забороною, а сексуальні меншини зазнають дискримінації. Для 

заснування Міжнародного дня боротьби з гомофобією була підписана 

петиція до ООН і всіх держав. Протягом останніх років Міжнародний день 

протистояння гомофобії офіційно було визнано у Великобританії, Франції, 

Мексиці, Бельгії, Бразилії, Коста-Ріці, Люксембурзі та інших країнах. 

 

Попри ці тенденції, у ряді африканських країн одностатеві сексуальні 

стосунки досі криміналізовані відповідно до чинного законодавства. Більш 

того, серед представників органів державної влади спостерігається тенденція 

закликів до посилення кримінальної відповідальності за дані дії. Так, 14 

жовтня 2009 р. член парламенту Уганди Давід Бахаті запропонував 

законопроект Антигомосексуального Білю7. Відповідно до вступної частини 

Білю (Memorandum, п. 1.1. «Принципи»), його метою є формування 

спрямованого на захист традиційної сім’ї консолідованого законодавства 

шляхом встановлення заборони будь-яких стосунків між особами однієї  

статі, заборони заохочення чи визнання таких сексуальних стосунків 

публічними чи іншими інституціями за підтримки будь-якої владної 

 

 
 

7 The Anti Homosexuality Bill, 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.publiceye.org/publications/globalizing-the-culture-wars/pdf/uganda-bill-september-09.pdf 

http://www.publiceye.org/publications/globalizing-the-culture-wars/pdf/uganda-bill-september-09.pdf
http://www.publiceye.org/publications/globalizing-the-culture-wars/pdf/uganda-bill-september-09.pdf
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структури в Уганді чи будь-якої недержавної громадської організації на 

території чи за межами країни. 

Доцільність прийняття Білю обґрунтовується необхідністю державного 

захисту культури і законних, релігійних, традиційних сімейних цінностей 

суспільства від спроб гомо-активістів нав’язати сексуальне розбещення 

населенню Уганди. В Білі зазначено, що метою документу є захист дітей і 

молоді, що є вразливими перед сексуальним насильством чи соціальними 

девіаціями (відхиленням певних особистостей від традиційних у суспільстві 

нормативів поведінки), які є результатом культурних змін в суспільстві, 

поширення інформації без цензури, позбавлення дітей батьківського 

піклування та збільшення спроб гомосексуальними парами домогтися 

здійснення права на усиновлення. 

Як зазначено в Білі, запропонований нормативно-правовий акт 

спрямований на подолання законодавчих прогалин Кримінального кодексу 

Уганди8. Так, пункт 3.0. вступної частини встановлює перелік цілей Білю: 

a) визначення шлюбу в Уганді виключно як союзу між чоловіком і жінкою; 

b) заборона та криміналізація гомосексуальної поведінки та подібних дій в 

Уганді як таких, що становлять загрозу традиційній сім’ї; c) заборона 

ратифікації будь-яких міжнародних договорів, конвенцій, протоколів, угод та 

декларацій, які не відповідають чи суперечать положенням даного Акту; 

d) заборона ліцензування організацій, що заохочують гомосексуальність. 

Угандійський законодавець оперує термінами «злочин 

гомосексуальності (the offence of homosexuality)» та «злочин 

гомосексуальності тяжкого ступеню (aggravated homosexuality)». Ч. 1 ст. 2 

Білю закріплює перелік дій, які становлять об’єктивну сторону складу 

злочину гомосексуальності (проникнення особою будь-яким органом чи 

предметом до органів іншої особи тієї самої статі; стимулювання статевих 

 

8 The Penal Code Act, 1950 [Електронний ресурс] / Free Access to Ugandan Law. – Режим доступу: 

http://www.ulii.org/ug/legislation/consolidated-act/120 

http://www.ulii.org/ug/legislation/consolidated-act/120
http://www.ulii.org/ug/legislation/consolidated-act/120
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органів особи тієї самої статі будь-яким предметом; дотики, здійснювані з 

метою вчинення злочину гомосексуальності). Ч. 2 ст. 2 Білю передбачає 

довічне позбавлення волі за дані дії. 

Ч. 1 ст. 3 Білю містить перелік дій, які визнаються злочином 

гомосексульності тяжкого ступеню: a) вчинення злочину щодо особи, яка не 

досягла 18 років; b) вчинення злочину особою-носієм вірусу імунодефіциту 

людини; c) вчинення злочину щодо особи, яка є дитиною чи усиновленим 

винного; d) вчинення злочину щодо особи, яка перебуває в службовій 

залежності від винного; e) вчинення злочину щодо особи з обмеженими 

фізичними можливостями; f) вчинення злочину повторно; g) надання чи 

використання будь-яких лікарських засобів, речей чи предметів з метою 

схилення чи примушення людини до вступу у незаконні стосунки з особою 

однієї статі. Ч. 2 ст. 3 Білю передбачає, що злочин гомосексуальності тяжкого 

ступеню карається смертною карою. 

Президент Уганди Йовері Мусевені висловив підтримку 

Антигомосексуальному Акту. Проте реакція міжнародної спільноти щодо 

невідповідності акту міжнародним стандартам прав людини та погрози 

деяких західних країн, зокрема США, припинити фінансову допомогу Уганді 

стали причиною перегляду документу. В 2013 р. до парламенту Уганди був 

представлений Антигомосексуальний Акт зі змінами, в якому покарання у 

виді смертної кари за вчинення тяжкого гомосексуального злочину було 

замінене на довічне позбавлення волі. 20 грудня 2013 р. парламент Уганди 

проголосував за прийняття Акту. 14 лютого 2014 р. президент Йовері 

Мусевені висловив намір підписати закон для набуття ним чинності, 24 

лютого закон було підписано9. 

 

 

 
 

9 The Anti-Homosexuality Act, 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://wp.patheos.com.s3.amazonaws.com/blogs/warrenthrockmorton/files/2014/02/Anti-Homosexuality-Act- 

2014.pdf 

http://wp.patheos.com.s3.amazonaws.com/blogs/warrenthrockmorton/files/2014/02/Anti-Homosexuality-Act-2014.pdf
http://wp.patheos.com.s3.amazonaws.com/blogs/warrenthrockmorton/files/2014/02/Anti-Homosexuality-Act-2014.pdf
http://wp.patheos.com.s3.amazonaws.com/blogs/warrenthrockmorton/files/2014/02/Anti-Homosexuality-Act-2014.pdf
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Проте рішенням Конституційного Суду Уганди від 1 серпня 2014 р. по 

справі № 08 of Feb.10 Антигомосексуальний Акт був визнаний 

неконституційним через порушення процедури розгляду та  ухвалення 

законів та невідповідність деяких положень Акту нормам Конституції 

Уганди11 про права людини. Відповідно до ч. 1 ст. 88 Конституції Уганди 

закон вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала не менш як 

третина від складу Парламенту, уповноважена голосувати. За пунктом «а» 

рішення Конституційного Суду Уганди по даній справі вимога щодо кворуму 

при голосуванні не була дотримана. 

Згідно з пунктом «b» рішення Конституційного Суду Уганди 

криміналізація добровільних сексуальних стосунків між особами однієї статі 

є порушенням ст. 2, ч. 1, 2, 4 ст. 21 та ст. 27 Конституції. Так, положення ст. 

21 гарантують рівність та свободу від дискримінації. Ч. 1 ст. 21 встановлює, 

що всі люди є рівними перед законом в усіх сферах політичного, 

економічного, соціального і культурного життя. Ч. 2 ст. 21 закріплює перелік 

ознак, на підставі яких не може здійснюватись дискримінація (до речі, не 

зазначено такі ознаки, як сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність). Ч. 

3 ст. 21 передбачає, що ніщо не повинно перешкоджати прийняттю 

Парламентом Уганди законів щодо політики та програм, спрямованих на 

вирішення соціальних, економічних, освітніх чи інших проблем суспільства; 

а також забезпеченню прийняття по будь-якому питанню рішень, які б 

відповідали вимогам вільного і демократичного суспільства. Ст. 27 

Конституції Уганди закріплює право кожного на приватність, 

недоторканність житла та іншого володіння. За ч. 1 ст. 2 Конституція є 

 

 

 

10 At Kampala in the Constitutional Court of Uganda/ Constitutional petition № 08 OF Feb. [Електронний 

ресурс] / Free Access to Ugandan Law. – Режим доступу: http://www.ulii.org/ug/judgment/constitutional- 

court/2014/14 
11 The Constitution of the Republic of Uganda, 1995 [Електронний ресурс] / Parliament of the Republic of 

Uganda. – Режим доступу: 

http://www.parliament.go.ug/new/images/stories/constitution/Constitution_of_Uganda_1995.pdf 

http://www.ulii.org/ug/judgment/constitutional-court/2014/14
http://www.ulii.org/ug/judgment/constitutional-court/2014/14
http://www.parliament.go.ug/new/images/stories/constitution/Constitution_of_Uganda_1995.pdf
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Основним Законом Уганди та її дія поширюється на всі державні органи 

та на всіх осіб в межах території Уганди. 

Положення Акту про криміналізацію дотиків до особи тієї ж статі було 

визнано Конституційним Судом Уганди таким, що не відповідає принципу 

законності, закріпленому в ст. 2, а також ст. 42, п. «с» ст. 44. За ст. 22 кожна 

особа, що звертається до посадової особи чи органів державної влади, має 

право на справедливе і рівне ставлення та право на звернення до суду для 

оскарження будь-якого адміністративного рішення, прийнятого щодо неї для 

захисту її прав. Пункт «с» ст. 44 Конституції Уганди гарантує кожному право 

на справедливий суд. 

За рішенням Конституційного Суду Уганди (пункт «d»), максимальний 

строк ув’язнення – довічне позбавлення волі – за вчинення гомосексуального 

злочину не є справедливою мірою покарання, адже ст. 2, ст. 24, п. а ст. 44 

Конституції гарантуються право на рівність та захист від жорстоких, 

негуманних та таких, що принижують гідність, покарань. 

Відповідно до пункту «f» рішення Конституційного Суду Уганди, 

криміналізація добровільних одностатевих стосунків між особами, що 

досягли віку статевої згоди, за умови, що одна з осіб є носієм ВІЛ, 

суперечить принципу свободи від дискримінації, гарантованому ч. 1 ст. 2 

Конституції Уганди. 

Таким чином, за пунктом «і» рішення Конституційного Суду Уганди, 

Антигомосексуальний Акт 2014 від 20 грудня 2013 р. за відсутності кворуму 

і через невідповідність ст. 2 і ст. 88 Конституції Республіки Уганда від 1995 

р. та Правилу 23 Регламенту Парламенту Республіки Уганда визнається 

неприйнятим. 
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Пізнавальним у цій сфері є й досвід Франції. 17 травня 2013 р. було 

прийнято Закон № 2013-40412, який надав право вступати в шлюб 

одностатевим парам, що проживають у Франції, включаючи іноземців за 

умови, що хоча б один з партнерів має місце постійного проживання у 

Франції чи є резидентом Франції. Також визнаються одностатеві шлюби, 

укладені за кордоном до прийняття Закону. 

Результатом прийняття даного закону стали зміни до Цивільного 

кодексу Франції, відповідно до стаття 143 якого шлюб може бути укладений 

між двома особами протилежної статі чи однієї статі. Також Закон № 2013- 

404 надав право одностатевим парам усиновлювати одну і ту ж дитину, а 

також усиновлювати дитину, батьком, матір’ю, усиновлювачем якої є другий 

із подружжя. 

Відповідно до ст. 61 Конституції Франції Закон № 2013-404 було 

направлено до Конституційної Ради. За ст. 61, органічні закони до їх 

промульгації і законопроекти, передбачені ст. 11, до їх винесення на 

референдум і регламенти палат Парламенту до початку їх застосування 

мають бути представлені в Конституційній раді, котра висловлює позицію 

щодо їх відповідності Конституції. 

На підставі звернення членів Парламенту Франції Конституційною 

Радою було розглянуто положення Закону, що легалізував одностатеві 

шлюби, з метою визначення конституційності способу прийняття статей 14, 

22 Закону і відповідності статей 1, 7, 8, 11, 14, 19 і 21 Конституції Франції. 

Так, у пункті 15 рішення Конституційної Ради no. 2013-669 DC of 17 

MAY 201313 міститься посилання на статтю 6 Декларації прав людини і 

 
12 Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe 

[Електронний ресурс] / Legifrance.gouv.fr. – Режим доступу: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027414540&categorieLien=id 
13 Law providing for same-sex marriage : Decision no. 2013-669 DC of 17 May 2013 [Електронний ресурс] 

/ Web site of the Constitutional council of the French Republic. – Режим доступу: http://www.conseil- 

constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/english/case-law/sample-of-decisions-in-relevant-areas- 

dc/decision/decision-no-2013-669-dc-of-17-may-2013.137411.html 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027414540&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027414540&categorieLien=id
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/english/case-law/sample-of-decisions-in-relevant-areas-dc/decision/decision-no-2013-669-dc-of-17-may-2013.137411.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/english/case-law/sample-of-decisions-in-relevant-areas-dc/decision/decision-no-2013-669-dc-of-17-may-2013.137411.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/english/case-law/sample-of-decisions-in-relevant-areas-dc/decision/decision-no-2013-669-dc-of-17-may-2013.137411.html
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громадянина 1789 р. Відповідно до ст. 6, закон є вираженням загальної волі; 

всі громадяни мають право брати участь особисто або через своїх 

представників у його створенні; повинен бути рівним для всіх, захищає він 

чи карає. 

У пункті 16 рішення Конституційна Рада посилається на десятий 

параграф преамбули Конституції Франції 1946 р., який закріплює, що «нація 

гарантує особистості та родині всі належні умови для розвитку». В пункті 49 

рішення зазначено, що «той факт, що стать усиновлювачів є однаковою, не є 

перешкодою для усиновлення. Установлення різниці між одностатевими 

парами і двостатевими – не компетенція Конституційної Ради». 

Ілюстративним та повчальним у контексті захисту прав сексуальних 

меншин є досвід Колумбії та Південно-Африканської Республіки. Так, як 

зазначається в рішенні Конституційного Суду Колумбії № C-075/2007, 

незважаючи на можливі відмінності між гетеросексуальними та 

одностатевими парами, і ті, й інші є рівними в гідності і правах та 

забезпечуються однаковим захистом. Рішенням Конституційного Суду 

Республіки Колумбія від 28 січня 2009 р. № C-029 of 200914 визнаються 

неконституційними будь-які форми дискримінації за ознакою сексуальної 

орієнтації. Гомосексуальним парам було надано усі права, що надаються 

гетеросексуальним парам (право на отримання колумбійського громадянства 

після двох років перебування у шлюбі, право не свідчити проти близьких 

родичів та членів сім’ї, право на державні виплати в рамках програм охорони 

здоров’я тощо). 

Щодо досвіду Південно-Африканської Республіки, звернемо на 

ситуацію, яка стала предметом конституційного провадження. Ms Marié 

Adriaana Fourie та Ms Cecelia Johanna Bonthuys, які протягом багатьох років 

 
 

14 Colombian Constitutional Court Decision C-029 of 2009, January 28th, 2009 [Електронний ресурс] // 

Corte Constitucional de Colombia. – Режим доступу: http://english.corteconstitucional.gov.co/sentences/C-029- 

2009.pdf 

http://english.corteconstitucional.gov.co/sentences/C-029-
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перебувають в одностатевих стосунках, звернулись до Конституційного Суду 

ПАР. Пункт 4 рішення Конституційного Суду15 встановлює, що в 

переддемократичний період одностатеві пари не захищались державою, такі 

стосунки визнавались аморальними. Одностатеві стосунки між чоловіками 

могли стати підставою ув’язнення. Проте з набуттям чинності Конституції 

1994 р.16 ситуація змінилась. Ч. 1 ст. 9 Конституції Південно-Африканської 

Республіки закріплює рівність всіх перед законом, рівність у праві на захист. 

У пункті 5 цього рішення порушується питання: «Чи є неможливість 

укладення одностатевого шлюбу несправедливою дискримінацією за 

ознакою сексуальної орієнтації? І якщо так, то які засоби правового захисту 

застосує суд для відновлення порушених прав?». 

Вирішуючи справу, Конституційний Суд ПАР пішов наступним шляхом. 

Згідно із ч. 3 ст. 9 Конституції, державі забороняється дискримінація за 

однією чи декількома ознаками такими як: раса, стать, вагітність, майновий 

стан, етнічне чи соціальне походження, колір шкіри, сексуальна орієнтація, 

обмеженість фізичних можливостей, релігія, віросповідання, переконання, 

культура, мова і походження. 

Відповідно до пункту 15 рішення Конституційного Суду ПАР, стабільні 

одностатеві пари мають право на стосунки, що відповідають їх сексуальній 

орієнтації та не повинні бути суб’єктами несправедливої дискримінації. 

Згідно пункту 17 цього рішення, визначення шлюбу як виключно союзу між 

чоловіком і жінкою не є правомірним щодо геїв та лесбійок, адже таке 

визначення засуджує їх, не надаючи їм можливості відчути рівноправність, 

яка гарантується Конституцією для всіх. Позивачі просять не обмежувати 

інших у якихось правах, а лише надати їм без обмежень той обсяг прав, 

якими користуються всі інші. 

 

15 Case CCT 60/04, 1 December 2005 [Електронний ресурс] // To the Constitutional Court of South 

Africa’s website. – Режим доступу: http://www.constitutionalcourt.org.za/Archimages/5257.PDF 
16 Constitution of the Republic of South Africa, 1996 [Електронний ресурс] // South Africa Government 

Online. – Режим доступу: http://www.gov.za/documents/constitution/index.html 

http://www.constitutionalcourt.org.za/Archimages/5257.PDF
http://www.gov.za/documents/constitution/index.html
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Конституційний Суд ПАР дійшов висновку, що традиційне поняття 

шлюбу як союзу між чоловіком і жінкою не відповідає Конституції, адже 

воно позбавляє одностатеві пари того державного захисту і тих прав, які 

надаються гетеросексуальним парам. Заборона на укладення одностатевих 

шлюбів була визнана неконституційною і Конституційний Суд доручив 

парламенту внести зміни до законодавства. 

Щодо вітчизняного досвіду, то гомосексуали в Україні займають 

маргінальне положення не тільки у політичній та соціально-культурній сфері, 

але й сучасному академічному дискурсі. В Україні інтерес до даної тематики 

особливо загострився в останній час, набуваючи особливого звучання в 

політичній сфері, в аспекті законодавчих ініціатив (наприклад, 

законопроектів № 0945 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів» 

(щодо   захисту   прав   дітей   на   безпечний   інформаційний   простір)»17  та 

№ 10290 «Про заборону спрямованої на дітей пропаганди 

гомосексуалізму»)18, взаємовідносин між різними політичними силами, 

громадськими організаціями та рухами19. Водночас, як свідчать соціологічні 

дослідження, існує високий рівень дискримінаційного фону в Україні, і 

випадкам дискримінації можуть бути піддані не лише представники ЛГБТ- 

спільноти, а і все інше населення. Українське суспільство демонструє 

високий рівень гомофобії по відношенню до представників ЛГБТ-спільноти – 

 

17 Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо захисту прав дітей на 

безпечний інформаційний простір)», внесений народними депутатами України Є. Царьковим, К. Лук’яновою, 

П. Унгуряном, Ю. Ковалевською, Т. Чорноволом, Л. Григорович. Реєстраційний № 0945 від 12.12.2012 

[Електронний ресурс] // Сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=40734 
18 Проект Закону України «Про заборону спрямованої на дітей пропаганди гомосексуалізму», внесений 

народним депутатом України В. В. Колесніченком. Реєстраційний № 10290 від 30.03.2012 [Електронний 

ресурс] // Сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=43007 
19 Дутчак О. Заборона пропаганди  гомосексуалізму.  5  років  за  п’єси  Шекспіра  і  фільми  Лінча  / 

О. Дутчак [Электронный ресурс] // Корреспондент.net. – Режим доступа: 

http://blogs.korrespondent.net/celebrities/blog/tytzaraz/a79146; Казаки Украины протестуют против гей-парада в 

Киеве [Электронный ресурс] // Мыслитель. – Режим доступа: http://myslitel.org.ua/2012/03/kazaki-ukrainyi- 

protestuyut-protiv-gey-parada-v-kieve/; Капустин А. Гомосексуальный тупик Украины / А. Капустин 

[Электронный ресурс] // Корреспондент.net. – Режим доступа: http://app.korrespondent.net/blogs/a79903; 

Нардепы решили, что гомосексуализм угрожает национальной безопасности [Электронный ресурс] // ForUm 

– самое цитируемое Интернет-издание. Главные новости Украины и мира. – Режим доступа: http://for- 

ua.com/politics/2011/06/23/084540.html;  Пропаганда  гомосексуализма:  а  что  это?  [Электронный  ресурс] 

// ForUm – самое цитируемое Интернет-издание. Главные новости Украины и мира. – Режим доступа: 

http://for-ua.com/comments/2012/10/04/093052.html та ін. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=40734
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=40734
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=43007
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=43007
http://blogs.korrespondent.net/celebrities/blog/tytzaraz/a79146
http://blogs.korrespondent.net/celebrities/blog/tytzaraz/a79146
http://myslitel.org.ua/2012/03/kazaki-ukrainyi-protestuyut-protiv-gey-parada-v-kieve/
http://myslitel.org.ua/2012/03/kazaki-ukrainyi-protestuyut-protiv-gey-parada-v-kieve/
http://app.korrespondent.net/blogs/a79903
http://for-ua.com/politics/2011/06/23/084540.html
http://for-ua.com/politics/2011/06/23/084540.html
http://for-ua.com/politics/2011/06/23/084540.html
http://for-ua.com/comments/2012/10/04/093052.html
http://for-ua.com/comments/2012/10/04/093052.html
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у переважної більшості громадян залишається упереджене стереотипне 

сприйняття сексуальних меншин. Негативне ставлення населення зумовлене 

стереотипним мисленням, що гомосексуальність – протиприродне явище, 

браком поінформованості, релігійною пропагандою20. 

Отже, інтерпретація прав людини у відношенні сексуальної орієнтації в 

логіці прав меншин у сучасному світі є вкрай неоднозначною і залежить від 

конкретної політичної і соціально-культурної ситуації в конкретній державі. 

Однак в цілому проблема сексуальних меншин у конституційному праві 

традиційно розглядається саме в такому контексті та не викликає будь-яких 

сумнівів, як з точки зору своєї практичної актуальності, так і науково- 

пізнавального значення. 

Ці та інші методологічні та прикладні проблеми інституціоналізації та 

конституювання меншин в цілому та сексуальних меншин, зокрема, які 

існують у сучасній Україні, як у контексті конституційно-правового 

забезпечення прав окремих видів таких соціальних груп та спільнот, так і, 

особливо, прав людини у відношенні сексуальної орієнтації, на жаль ще не 

стали предметом уваги вітчизняних вчених-конституціоналістів. Враховуючи 

серйозні виклики та загрози, які виникають у сфері реалізації та захисту прав 

людини в цілому, наукова громадськість має висловлювати свою виважену 

позицію щодо актуальних проблем інституціоналізації та конституювання 

прав меншин в цілому та сексуальних меншин зокрема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Звіт за результатами дослідження: «Опитування громадської думки для визначення суспільного 

сприйняття ЛГБТ та шляхів його поліпшення» / Центр соціальних експертиз Інституту соціології НАН 

України. Виконаний на замовлення Всеукраїнської громадської організації «ГЕЙ-АЛЬЯНС УКРАЇНА». – К., 

2013. – 50 с. 
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д.ю.н., професор, завідувач сектору розвитку парламентаризму 

відділу проблем національного законодавства 

Інституту законодавства Верховної Ради України 

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ 

 
У статті визначено адміністративно-правові механізми забезпечення правового режиму 

тимчасово окупованих територій. Охарактеризовано форми нормотворчості органів 

державної влади з питань окупованих територій та адміністративні заходи впливу у цій 

сфері. Досліджено національне законодавство, що встановлює відповідні механізми, вказано на 

його недоліки та перспективи розвитку. 

Ключові слова: адміністративний вплив, внутрішньо переміщені особи, держава-агресор, 

захист інтересів України; тимчасово окуповані території. 

 

Babin B.V. Administrative Legal Mechanisms of Providing the Legal Regime of the Temporal 

Occupied Territories. 

Article defines the administrative legal mechanisms of the providing the legal regime of the 

temporal occupied territories. The forms of organization and normative activity of state power bodies 

in issues of the temporal occupied territories also as administrative tools of influence in this area are 

determined at. National legislation establishing the coherent mechanisms is researched; its 

deficiencies and perspectives of development are lighted at 

Key words: administrative responsibility, aggressor state, internal replaced persons, movement 

of foreigners, temporal occupied territories. 

 

Бабин Б.В. Административные правовые механизмы обеспечения правового режима 

временно оккупированных территорий. 

В статье определены административно-правовые механизмы обеспечения правового 

режима временно оккупированных территорий. Охарактеризованы формы нормотворчества 

органов государственной власти по вопросам оккупированных территорий и 

административные меры воздействия в этой сфере. Исследовано национальное 

законодательство, устанавливающее соответствующие механизмы, указано на его 

недостатки и перспективы развития. 

Ключевые слова: административное влияние, внутренне перемещенные лица, временно 

оккупированных территории, государство-агрессор, защита интересов Украины. 

 

Постановка проблеми. Аспекти ефективної реалізації механізмів 

адміністративного забезпечення правового режиму тимчасово окупованих 

територій сьогодні є вкрай важливою у контексті протидії російській агресії в 

Україні. 
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Мета та завдання статті. Метою даної статті є встановлення ефективної 

моделі адміністративно-правового забезпечення правового режиму тимчасово 

окупованих територій. Відповідно завданнями роботи встановлено дослідження 

передумов та наслідків запровадження відповідних адміністративних механізмів, 

практики їх застосування та перспектив розвитку. 

Аналіз останніх публікації та досліджень. Відповідне питання у 

вітчизняній науці адміністративного права раніше не підіймалося; аспектами 

адміністративно-правового регулювання у сфері режиму окремих територій 

обіймалися низка вітчизняних авторів, зокрема А.І. Берлач, Є.В. Додін, А.Т. 

Комзюк, Х.П. Ярмаки тощо. 

Виклад основного матеріалу. Російська агресія, що знайшла своє втілення у 

окупації Криму військами РФ та наступній анексії півострову зумовила схвалення 

низки законів України, якими було запроваджено певні механізми 

адміністративно-правового реагування на ситуацію, що склалася. Першим з цих 

актів було затверджено закон України від 15 квітня 2014 р. № 1207-VII «Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій 

території України» [3]. 

Цей закон визначає статус території України, тимчасово окупованої 

внаслідок збройної агресії РФ, встановлює особливий правовий режим на цій 

території, визначає особливості діяльності державних органів, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього режиму, 

додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також прав і 

законних інтересів юридичних осіб. Для цілей цього закону тимчасово 

окупованою територією визначається: сухопутна територія АРК та міста 

Севастополя, внутрішні води України цих територій; внутрішні морські води і 

територіальне море України навколо Кримського півострова,  територія 

виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського 

півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, на які 
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поширюється юрисдикція органів державної влади України; повітряний 

простір над цими територіями. 

На тимчасово окупованій території на строк дії цього закону за його ст. 4 

поширюється особливий правовий режим перетину меж тимчасово окупованої 

території, вчинення правочинів, проведення виборів та референдумів, реалізації 

інших прав і свобод людини і громадянина. Правовий режим тимчасово 

окупованої території передбачає особливий порядок забезпечення прав і свобод 

громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території. Правовий 

режим тимчасово окупованої території може бути визначено, змінено чи 

скасовано виключно законами України. Можна побачити, що ключовою 

адміністративно-правовою складовою такого режиму стає особливий правовий 

режим перетину меж тимчасово окупованої території. 

Водночас, за ст. 5 цього закону Україна зобов’язується підтримувати і 

забезпечувати економічні, фінансові, політичні, соціальні, інформаційні, 

культурні та інші зв’язки з громадянами України, які проживають на тимчасово 

окупованій території. Відповідальність за порушення прав і свобод людини і 

громадянина на тимчасово окупованій території при цьому покладається на РФ як 

на державу-окупанта відповідно до норм і принципів міжнародного права. 

Додатково відзначається, що примусове автоматичне набуття громадянами 

України, які проживають на тимчасово окупованій території, громадянства РФ не 

визнається Україною та не є підставою для втрати громадянства України. 

За ст. 6 вказаного закону № 1207-VII оформлення документів, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус, громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території, здійснює 

Державна міграційна служба України у порядку, передбаченому Кабінетом 

Міністрів України. Для внесення відомостей до такого паспортного документа 

про місце проживання або місце перебування громадян може використовуватися 

інформація з Державного реєстру виборців [3]. 
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За зверненням громадян України, які проживають на тимчасово окупованій 

території або переселилися з неї, за місцем їх перебування Державна міграційна 

служба України має оформляти і видавати довідки, що підтверджують місце їх 

перебування. Такі довідки видаються громадянам у день звернення на підставі 

паспорта громадянина України чи іншого документа, до якого вносяться 

відомості про реєстрацію місця проживання, та письмової заяви, в якій 

зазначається адреса, за якою громадянину може бути вручена офіційна 

кореспонденція. При цьому відомості (відмітка) про місце перебування такої 

особи не вносяться до її паспорта. Зразок та порядок видачі довідки, що 

підтверджує місце перебування, зразок письмової заяви, яка подається 

громадянином для одержання довідки, затверджуються Державною міграційною 

службою України. 

За ст. 7 закону № 1207-VII особи, які перебувають на тимчасово окупованій 

території, мають право на соціальний захист відповідно до законодавства 

України. За ст. 9 закону № 1207-VII державні органи та органи місцевого 

самоврядування, утворені відповідно до Конституції та законів України, їх 

посадові та службові особи на тимчасово окупованій території діють лише на 

підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України. Будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово 

окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи 

або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом. 

Будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, 

передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових 

наслідків [3]. 

Встановлення зв’язків та взаємодія органів державної влади України, їх 

посадових осіб, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб з 

незаконними органами (посадовими особами), створеними на тимчасово 

окупованій території, допускається виключно з метою забезпечення національних 
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інтересів України, захисту прав і свобод громадян України, виконання 

міжнародних договорів України, сприяння відновленню в межах тимчасово 

окупованої території конституційного ладу України. 

Варто вказати на спеціальні механізми забезпечення режиму тимчасово 

окупованих територій заходами адміністративної юстиції. Так, за ст. 12 закону № 

1207-VII у зв’язку з неможливістю здійснювати правосуддя судами на тимчасово 

окупованих територіях, було змінено територіальну підсудність судових справ, 

підсудних розташованим на цих територіях судам, та забезпечити розгляд 

адміністративних справ, підсудних місцевим загальним судам як 

адміністративним судам, розташованим на окупованій території – місцевими 

загальними судами міста Києва, що визначаються Київським апеляційним 

адміністративним судом; адміністративних справ Окружного адміністративного 

суду АРК – Київським окружним адміністративним судом, адміністративних 

справ Окружного адміністративного суду міста Севастополя – Окружним 

адміністративним судом міста Києва; Севастопольського апеляційного 

адміністративного суду – Київським апеляційним адміністративним судом. 

Варто вказати, що на розвиток закону № 1207-VII було схвалено низку 

підзаконних актів, що регламентували окремі аспекти правового режиму 

окупованих територій. До цих актів варто віднести наступні: 

- Порядок оформлення документів, що підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, громадянам, які 

проживають на тимчасово окупованій території України, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів від 4 червня 2014 р. № 289; 

- Порядок виплати пенсії та надання соціальних послуг громадянам України, 

які проживають на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 234; 

- Порядок приватизації військовослужбовцями військових формувань та 

правоохоронних органів України жилих приміщень, розташованих на території 
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Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, схвалений постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 424; 

- Порядок надання (розміщення) додаткових місць державного замовлення на 

підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів для громадян 

України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з 

неї, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. 

№ 450 

- постанову Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 226 про 

надання повноважень у сфері Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно щодо нерухомого майна, яке розташоване в межах окупованих території 

органам державної реєстрації прав Херсонської та Запорізької областей; 

- наказ Фонду державного майна України від 19 серпня 2014 р. № 2167 про 

тимчасове делегування повноважень Регіонального відділення та Представництва 

Фонду державного майна України в АРК та місті Севастополі Регіональному 

відділенню Фонду по Херсонській області; 

- Порядок видачі довідки, що підтверджує місцеперебування громадян 

України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з 

неї, та зразка письмової заяви, затверджений наказом МВС України від 26 

вересня 2014 р. № 997; 

- Тимчасовий порядок переведення на навчання студентів, аспірантів і 

докторантів з вищих навчальних закладів та наукових установ, розташованих на 

тимчасово окупованій території України, затверджений наказом МОН  України 

від 7 травня 2014 р. № 556; 

- Порядок обліку та видачі документів про загальну середню освіту 

державного зразка особам, які здобули загальну середню освіту у навчальних 

закладах на тимчасово окупованій території України у 2014 році, затверджений 

наказом МОН України від 12 травня 2014 р. № 570; 
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- Порядок замовлення та видачі документів про вищу освіту державного 

зразка та додатків до них випускникам вищих навчальних закладів, розташованих 

на тимчасово окупованій території України, у 2014 році, затверджений наказом 

МОН від 28 травня 2014 р. № 655; 

- Порядок замовлення, обліку і видачі дублікатів та виправлених документів 

про загальну середню освіту державного зразка особам, які здобули загальну 

середню освіту у навчальних закладах на тимчасово окупованій території України 

та у навчальних закладах окремих населених пунктів Донецької та Луганської 

областей, схвалений наказом МОН України від 8 серпня 2014 р. № 917. 

Водночас можна стверджувати, що вказані механізми були певною мірою 

трансформовані після схвалення закону України від 12 серпня 2014 р. № 1636-VII 

«Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення 

економічної  діяльності  на  тимчасово  окупованій  території  України»  [4]. Закон 

№ 1636-VII створив ВЕЗ «Крим», та врегулював аспекти правових відносин між 

фізичними і юридичними особами, які знаходяться на тимчасово окупованій 

території або за її межами. За законом № 1636-VII територія ВЕЗ «Крим» не 

поширюється на виключну морську економічну зону України, на територіальне 

море України і прилеглі зони, протоки, що використовуються для міжнародного 

судноплавства, континентальний шельф, відкрите море, режим островів та 

міжнародний район морського дна, а також на повітряний простір над 

півостровом Крим. 

У ст. 4 закону № 1636-VII органом господарського розвитку та управління 

ВЕЗ «Крим» визначено Керуючу компанія ВЕЗ «Крим», яка має бути юридичною 

особою і перебувати у державній власності. Протягом строку дії ВЕЗ 

«Крим»Керуюча компанія не може бути корпоратизована або приватизована. 

Функції та повноваження Керуючої компанії, а також порядок контролю за її 

діяльністю визначаються Кабінетом Міністрів України. Водночас за вказаними 

нормами закону № 1636-VII уряд України може відмовитися від утворення 
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Керуючої компанії або делегувати її функції та повноваження визначеному 

ним центральному органу виконавчої влади України або державному 

підприємству. 

Окремі підзаконні акти були схвалені на реалізацію закону № 1636-VII; це 

насамперед: 

- порядок припинення підприємницької діяльності та незалежної професійної 

діяльності особами, які переселилися з тимчасово окупованої території, за їх 

рішенням, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 

2014 р. № 541; 

- постанова Національного банку України від 3 листопада 2014 р. № 699 про 

застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової 

окупації на території ВЕЗ «Крим»; 

- рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 

листопада 2014 р. № 1512 про особливості провадження депозитарної діяльності  

у зв'язку з тимчасовою окупацією території АРК та міста Севастополя. 

Додамо, що за ч. 2 ст. 18 закону № 1207-VII [3] гарантії прав, свобод та 

законних інтересів осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території 

України та перебувають на території України на законних підставах, 

визначаються Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» від 20 жовтня 2014 р. № 1706-VII [2]. Дійсно, закон 

№ 1706-VII визначає внутрішньо переміщену особу як громадянина України, 

який постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув 

своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків 

збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, 

масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи 

техногенного характеру. 

За цим актом (ст. 4) задля отримання довідки про свій статус внутрішньо 

переміщена особа має звернутися до структурного підрозділу місцевої державної 



ПРАВОВІ СИСТЕМИ 

Науковий електронний журнал 2 ● 2014 

102 

 

 

адміністрації з питань соціального захисту населення за місцем фактичного 

проживання із заявою про отримання довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи. Вказана норма є недосконалою, адже минає питання 

звернення до органів соціального захисту населення, що існують у складі 

виконавчих органів місцевого самоврядування у містах обласного 

підпорядкування та районах міст. 

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи має видаватися 

вказаним структурним підрозділом в день подання заяви, підписується та 

засвідчується уповноваженою посадовою особою цього структурного підрозділу 

без сплати будь-яких платежів та зборів, включаючи як першу видачу такої 

довідки, так і в разі повторної її видачі у випадку втрати, пошкодження або з 

метою продовження її дії. Термін дії такої довідки становить шість місяців з 

моменту її видачі. З метою належної організації роботи з внутрішньо 

переміщеними особами та здійснення перевірки наданої інформації вказані 

структурні підрозділи взаємодіють в порядку, визначеному урядом України, з 

органами виконавчої влади з урахуванням вимог закону України "Про захист 

персональних даних". 

Порядок збору та обробки даних, оформлення і видачі довідки та форма її 

зразка затверджуються урядом України. У день подання заяви заявнику видається 

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або в той же день 

видається рішення про підстави відмови за підписом керівника такого органу 

соціального захисту, що здійснює облік внутрішньо переміщеної особи. У 

випадку відмови у продовженні терміну дії такої довідки або скасування її дії 

заявнику письмово повідомляються підстави такої відмови. Особа має право 

звернутися із заявою повторно, якщо в неї з’явилися відповідні підстави, або 

оскаржити таке рішення про відмову до суду. У разі неотримання довідки або 

письмово оформленого рішення про відмову протягом одного дня з такого 
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звернення особа має право звернутися до суду щодо оскарження протиправних 

дій чи бездіяльності такого органу та його посадових осіб [2]. 

За ст. 5 вказаного закону № 1706-VII метою обліку внутрішньо переміщених 

осіб створюється Єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених 

осіб. Органи виконавчої влади, які здійснюють покладені на них повноваження 

(взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, забезпечення їх житлом, 

необхідним харчуванням, реєстрацію їх фактичного місця перебування, виплату 

передбаченої законодавством державної допомоги), вносять в межах компетенції 

відомості про внутрішньо переміщених осіб до Єдиної інформаційної бази. 

Порядок створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази 

визначається Кабінетом Міністрів України, який визначає й центральний орган 

виконавчої влади, відповідальний за забезпечення формування та ведення Єдиної 

інформаційної бази. 

За ст. 5 закону № 1706-VII довідка про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи засвідчує її місце проживання. Державна міграційна служба 

проставляє у довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відмітку 

про реєстрацію місця проживання. При цьому відмітка про реєстрацію місця 

проживання внутрішньо переміщеної особи не вноситься до її паспортного 

документа. У випадку зміни фактичного місця проживання внутрішньо 

переміщена особа повідомляє про це у найближчий територіальний підрозділ 

ДМС України протягом 10 днів. Уповноважена особа ДМС України вносить 

відомості про фактичне місце проживання внутрішньо переміщеної особи до 

Єдиної інформаційної бази даних. Реєстрація або перереєстрація місця 

проживання внутрішньо переміщеної особи здійснюється територіальними 

підрозділами ДМС України, є безкоштовною та не передбачає сплати суми 

державного мита, інших платежів та зборів [2]. 

Органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

України, їх посадові та службові особи, підприємства, установи та організації 
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будь-яких організаційно-правових форм чи відносин власності для забезпечення 

реєстрації та надання місця проживання внутрішньо переміщеної особи, крім 

паспортного документа, не вправі вимагати довідки або будь-які інші документи, 

що мають видаватися на території, яку внутрішньо переміщена особа покинула. У 

разі необхідності перевірки окремих відомостей про особу такі органи влади та 

самоврядування, їх посадові та службові особи мають право безоплатно 

користуватися відомостями відповідних державних реєстрів (у тому числі – з 

Державного реєстру виборців), а у разі обробки персональних даних про таких 

осіб після отримання від них заяв про згоду на доступ та обробку персональних 

даних відповідно до законодавства. За ст. 6 закону № 1706-VII оформлення 

документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, 

внутрішньо переміщених осіб здійснює ДМС України за місцем фактичного 

проживання внутрішньо переміщеної особи. 

Варто вказати, що на відміну від законів № 1207-VII та № 1636-VII закон № 

1706-VII визначає повноваження органів влади та самоврядування у сфері 

внутрішньо переміщених осіб. Так, за ст. 10 закону № 1706-VII Кабінет Міністрів 

України координує і контролює діяльність органів виконавчої влади в цій сфері, 

забезпечує проведення відповідного моніторингу, спрямовує діяльність органів 

виконавчої влади на усунення обставин (умов), що сприяли внутрішньому 

переміщенню осіб, захист прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, сприяння 

поверненню таких осіб до залишеного місця проживання та їх реінтеграції. При 

цьому спеціально вказується, що за умов, коли відбулося масове (більше 100 

тисяч осіб) переміщення громадян України, уряд протягом 6 місяців має 

затвердити комплексні державні цільові програми щодо підтримки та соціальної 

адаптації цих осіб із визначенням джерел та обсягів фінансування, контролює їх 

виконання [2]. 
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У ст. 11 закону № 1706-VII визначено повноваження інших органів 

виконавчої влади, та органів місцевого самоврядування з питань внутрішньо 

переміщених осіб. Зокрема, ДМС України має компетенцію щодо: 

- перевірки внесеної до довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної 

особи інформації; 

- реєстрації місця перебування внутрішньо переміщеної особи та внесення 

відомостей про цих осіб до Єдиної інформаційної бази; 

- сприяє возз’єднанню сімей внутрішньо переміщених осіб шляхом надання 

їм відповідної інформації; 

- повідомляє протягом одного робочого дня орган, що видав довідку про 

взяття на облік внутрішньо переміщеної особи про відповідне порушення цією 

особою законодавства або про її виїзд на постійне місце проживання за кордон 

для прийняття рішення щодо дії довідки; 

- здійснення ідентифікації внутрішньо переміщеної особи у разі відсутності 

відповідних документів; забезпечує оформлення, видачу, обмін, продовження 

строку дії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство 

України для таких осіб. 

На Мінсоцполітики України вказаними нормами було покладено функцію 

забезпечення інформування внутрішньо переміщених осіб про можливості 

працевлаштування у відповідних населених пунктах, а також сприяння у 

працевлаштуванні цим особам, які отримали статус безробітного, організація 

підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації таких осіб. На Міністерство 

охорони здоров’я було покладено реалізацію державної політики у сфері охорони 

здоров’я, забезпечення організації надання медичної допомоги та медичного 

обслуговування, здійснення комплексних заходів щодо санітарно- 

епідеміологічної безпеки населення та карантинних заходів за місцем фактичного 

перебування внутрішньо переміщених осіб [2]. 

На Міністерство освіти та науки законом № 1706-VII було покладено: 
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- створення умов для здобуття громадянами усіх форм освіти з урахуванням 

відомостей щодо внутрішнього переміщення осіб; 

- координацію діяльності органів управління освітою місцевих державних 

адміністрацій та органів місцевого самоврядування з метою забезпечення права 

на освіту для вказаних осіб та формування оптимальної мережі навчальних 

закладів (крім вищих) з урахуванням потреб внутрішньо переміщених осіб; 

- надання щорічних пропозицій та державного замовлення до 

підпорядкованих навчальних закладів на підготовку, підвищення кваліфікації та 

перепідготовку фахівців та кадрів для державних потреб з урахуванням кількості 

внутрішньо переміщених осіб. 

За ч.ч. 6-7 ст. 11 закону № 1706-VII центральні органи виконавчої влади 

здійснюють аналіз стану реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб та 

подають уряду України відомості щодо витрат та заходів, необхідних для 

реалізації вимог цього закону. Крім того вказані органи мають обмінюватися 

інформацією на безоплатній основі в порядку, що визначається урядом України, а 

також взаємодіяти з громадськими об’єднаннями, волонтерськими, благодійними 

організаціями, іншими юридичними та фізичними особами з питань забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. 

Закон № 1706-VII у ч. 8 ст. 11 визначив повноваження місцевих 

держадміністрацій у цій сфері, зокрема, до них було віднесено: 

- прийом громадян та надання їм безоплатної первинної правової допомоги з 

питання взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, взяття на облік цих осіб; 

- надання інформації внутрішньо переміщеним особам про можливі місця і 

умови для їх тимчасового проживання/перебування з урахуванням пропозицій 

органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, волонтерських, 

благодійних організацій, інших юридичних та фізичних осіб, про стан 

інфраструктури, довкілля у таких місцях; 

- надання у разі необхідності таким особам медико-психологічної допомоги; 



ПРАВОВІ СИСТЕМИ 

Науковий електронний журнал 2 ● 2014 

107 

 

 

- безоплатне харчування внутрішньо переміщених осіб на період до 

отримання такими особами статусу безробітних або їх працевлаштування, але не 

більше одного місяця; 

- надання у тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам 

житлового приміщення або соціального житла, придатного для проживання, за 

умови оплати цими особами вартості житлово-комунальних послуг; 

- внесення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених 

осіб відомостей про взяття на облік, у тому числі місце її фактичного 

перебування, та про надані послуги; 

- набуття за місцем їх фактичного перебування прав на земельну ділянку із 

земель державної власності; 

- допомогу за клопотанням внутрішньо переміщеної особи у переміщенні 

рухомого майна під час залишення особою місця проживання, та поверненні до 

такого залишеного місця проживання; 

- влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади 

державної форми власності; 

- одержання гуманітарної та благодійної допомоги; 

- організацію роботи медичних закладів з надання необхідної допомоги 

населенню з урахуванням тимчасового проживання/перебування на відповідній 

території внутрішньо переміщених осіб; 

- безоплатний проїзд залізничним, автомобільним транспортом внутрішньо 

переміщених осіб до залишеного місця проживання в порядку, встановленому 

урядом України. 

На органи місцевого самоврядування законом № 1706-VII було покладено 

такі функції: 

- інформування місцевих держадміністрацій про можливі місця і умови для 

тимчасового проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб, про стан 

інфраструктури, довкілля у таких місцях; 



ПРАВОВІ СИСТЕМИ 

Науковий електронний журнал 2 ● 2014 

108 

 

 

- надання у тимчасове безоплатне користування внутрішньо переміщеним 

особам з комунальної власності житлові приміщення на вищевказаних умовах; 

- вирішують питання щодо набуття внутрішньо переміщеними особами прав 

на земельну ділянку із земель комунальної власності за місцем перебування тощо. 

За ст. 16 закону № 1706-VII органи державної виконавчої влади та місцевого 

самоврядування в межах своїх повноважень забезпечують додержання прав 

громадських об’єднань, що надають допомогу внутрішньо переміщеним особам. 

Ці органи можуть залучати громадські об’єднання до процесу формування і 

реалізації державної політики щодо вирішення питань внутрішньо переміщених 

осіб та здійснювати державний нагляд та контроль за дотриманням законодавства 

такими громадськими об’єднаннями [2]. 

Варто вказати, що механізми закону № 1706-VII, на відміну від закону № 

1207-VII були схвалені вже з урахуванням поточного кількамісячного 

управлінського досвіду щодо облаштування внутрішньо переміщених осіб. Так,  

за офіційними відомостями Державної служби з надзвичайних ситуацій загальна 

кількість громадян України, які станом на 14 серпня 2014 р. були переселені з 

АРК та міста Севастополь до інших регіонів, складала 16 тис. 808 осіб, у тому 

числі 4 тис. 4677 дітей, 1 тис. 194 інваліда та особи похилого віку. На вказану 

дату за сприянням у працевлаштуванні до центрів зайнятості звернулися 1 145 

осіб з тимчасово окупованих територій, з них було працевлаштовані 268, 

отримали статус безробітного 757;  соціальну допомогу на той  момент отримали 

1 447 осіб з тимчасово окупованих територій [1]. 

Крім того, до схвалення закону № 1706-VII постановами Кабінету Міністрів 

України від 1 жовтня 2014 р. № 505 та № 509 було схвалено відповідно Порядок 

надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, 

для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово- 

комунальних послуг та Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік 
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особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району 

проведення антитерористичної операції. Фактично організаційні та управлінські 

моделі цих постанов було потім враховано у законі № 1706-VII. 

Також у розвиток приписів закону № 1706-VII постановою правління Фонду 

втрати працездатності від 26 грудня 2014 р. № 37 було затверджено Порядок 

надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності особам, які переміщуються з 

тимчасово окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції. Додатково постановою правління Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 

України від 11 грудня 2014 р. № 20 було затверджено Порядок надання страхових 

виплат, фінансування витрат на медичну та соціальну допомогу, передбачених 

загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання для осіб, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення 

антитерористичної операції. 

Висновки, рекомендації та пропозиції. Дослідивши вказану проблематику, 

варто прийти до наступних висновків. На сьогодні правову основу для  

визначення адміністративного режиму тимчасово окупованих територій 

складають закони України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий 

режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 р. № 1207- 

VII, «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості 

здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» 

від 12 серпня 2014 р. № 1636-VII та «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» від 20 жовтня 2014 р. № 1706-VII, підзаконні акти, схвалені з 

питань тимчасово окупованих територій у розвиток вказаних законів або у 

форматі їх спрямування. Адміністративно-правовий режим  тимчасово 

окупованих територій має відмінності залежно від застосування законів № 1207- 
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VII та № 1636-VII, які мають відмінну територіальну дію. Істотним фактором 

визначення правового режиму тимчасово окупованих територій є статус 

внутрішньо переміщених осіб та діяльність органів влади з його забезпечення. 

Важливою проблемою застосування адміністративних заходів забезпечення 

статусу режим тимчасово окупованих територій є неповна імплементація вимог 

законів № 1207-VII та № 1706-VII у нормах підзаконних актів, незастосування 

заходів публічного програмного регулювання у форматі державних цільових та 

бюджетних програм, відсутність спеціальних органів виконавчої влади, що мали 

би домінантну компетенцію з питань забезпечення режиму окупованих територій. 

Пошук шляхів вирішення низки вказаних факторів має бути підґрунтям для нових 

наукових досліджень. 

Список використаних джерел: 

1. Внутрішньо переміщені особи у місцях тимчасового проживання забезпечені роботою, 

житлом та отримують всі належні виплати : повідомлення прес-служби Державної служби з 

надзвичайних ситуацій та Міжвідомчого координаційного штабу від 21 серпня 2014 р. ; URL : 

http://www.kmu.gov.ua/ control/ru/publish/article?art_id=247537534&cat_id=244277212 

2. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : Закон України від 20 

жовтня 2014 р. № 1706-VII ; URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1706-18 

3. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій 

території України : Закон України від 15 квітня 2014 р. № 1207-VII ; URL : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1207-18 

4. Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення 

економічної діяльності на тимчасово окупованій території України : Закон України від 12 

серпня 2014 р. № 1636-VII ; URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1636-18 

http://www.kmu.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1207-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1636-18


ПРАВОВІ СИСТЕМИ 

Науковий електронний журнал 2 ● 2014 

111 

 

 

 

 

Миськів Леся Ігорівна, 
кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри міжнародного права 
та порівняльного правознавства 

Київського міжнародного університету 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА СКЛАДОВА ВПРОВАДЖЕННЯ 

ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

В статті автором наведено статистичні дані на користь економічної доцільності 

впровадження інклюзивної освіти. Охарактеризовано світові фінансові моделі 

впровадження інклюзії в освітні системи країн. Визначено поняття матеріально- 

технічного забезпечення інклюзивної освіти та окреслено його особливості. 

Ключові слова: інклюзивна освіта, матеріально-технічне забезпечення, особливості, 

фінансування. 

В статье изложены статистические данные в пользу экономической 

целесообразности внедрения инклюзивного образования. Охарактеризовано мировые 

финансовые модели внедрения инклюзивного образования в образовательные системы 

стран. Определено понятие материально-технического обеспечения инклюзивного 

образования. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, материально-техническое обеспечение, 

особенности, финансирование. 

 

In the article the author provides statistical data arguing for economic efficiency of inclusive 

education implementation. World financial models of implementation of the inclusion into 

educational systems of the countries have been characterised. The concept and of the 

procurement of inclusive education has been determined and its peculiarities have been 

identified. 

 

Key words: inclusive education, procurement, peculiarities of financing. 

 

 

 
Постановка проблеми. Матеріально-технічна складова впровадження 

освіти для осіб з особливими потребами в Україні знаходиться у повній 

залежності від державних видатків. Прихильники збереження сегрегаційної 

системи освіти апелюють економічною недоцільністю впровадження 

інклюзії. Ми не погоджуємось із зазначеним підходом. Хоча зауважимо, що 

відсутність керівних принципів фінансування та обмеження бюджетних 

асигнувань, відсутність бюджетних зобов’язань та існуюча система 
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інвестування сегрегаційної системи –– породжує хибну думку про 

економічну недоцільність інклюзивної освіти. 

Вивчаючи світовий досвід впровадження інклюзії, ми звертаємо увагу на 

дослідження, які вказують на користь та економічні переваги освіти для осіб 

з особливими потребами[1], [2], [3], [4]. Так, 60 % дітей з особливими 

освітніми потребами мають змогу навчатись без будь-яких адапційих заходів, 

80-90 % –– навчатись в звичайних школах при проведенні незначних 

адапційних заходів. Організація економічної співпраці та розвитку у своєму 

докладі вказує на те, що середні витрати з перебування дітей у спеціальних 

навчальних закладах в 7-9 разів перевищують витрати з перебуванням дітей у 

загальноосвітніх навчальних закладах. Витрати з розрахунку на одну особу 

на спеціальну освіту приблизно в 2,5 рази перевищують аналогічні витрати 

на звичайну освіту. Основна витратна частина це –– професійна підготовка 

персоналу та вчителів; вдосконалення інфраструктури; перегляд та 

оновлення навчальних планів, навчальних матеріалів. 

На користь впровадження інклюзивної освіти, свідчать дані дослідження 

Всесвітнього Банку, де зазначається, що «обмеження життєдіяльності 

асоціюються з довготривалою бідністю, діти з особливими потребами майже 

не мають шансів здобути досвід та знання –– людський капітал, який 

дозволить їм отримувати більш високі доходи. Освіта для осіб з особливими 

потребами –– це інвестиція, яка дозволяє скоротити видатки на соціальні 

витрати»[3]. Загальна вартість ВВП втраченого внаслідок інвалідності 

складає 1,4млрд.-1,9 млрд. дол. США. Такі втрати можливо зменшити, 

шляхом скорочення об’ємів втрат людського потенціалу на виробництві. 

ЮНЕКО у своїй доповіді зазначає, що втрати від непрацездатної частини 

населення Європи та Центральної Азії складають не менше ніж 35,6 % 

загальносвітового ВВП. Результати дослідження проведеного в Канаді, які 
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вказують на те, що в ситуації, коли непрацездатне населення не є учасниками 

ринку праці –– виробничі втрати досягають 7,7 % ВВП (55,8 млрд. дол.). 

Разом із тим, як зазначає Л. Л. Антонюк Л, сьогодні в Україні 

спостерігається парадоксальна, але, в цілому, типова для трансформаційного 

періоду ситуація, що характеризується наявністю законодавства, яке 

декларує права осіб з особливими освітніми потребами на розвиток, здобуття 

освіти, соціальну інтеграцію, і, водночас, не вказує практичних механізмів їх 

реалізації[5]. Законодавством України нібито й передбачається можливість 

спільного навчання осіб з особливими освітніми потребами з їхніми 

здоровими ровесниками. Втім воно має декларативний характер, не визначає 

механізм фінансування, не передбачає підготовку кадрового потенціалу та 

розробку психолого-педагогічного супроводу [6]. Незважаючи на те, що в 

Україні законодавчо закріплено рівне право людей з інвалідністю на освіту та 

передбачено цільове бюджетне фінансування, в країні досі не вироблено 

вимог до навчальних закладів, до яких вступають особи з інвалідністю, не 

розроблена процедура вступу, не визначено переліку спеціальних умов 

навчання. Останні зміни законів «Про вишу освіту» та «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні» так і не вирішили існуючих 

проблем у повному обсязі [7]. Таким чином, особливого значення набувають 

питання матеріально-технічного забезпечення впровадження інклюзивної 

освіти в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Під матеріально-технічним 

забезпеченням інклюзивної освіти в Україні слід розуміти сукупність дій 

суб’єктів впровадження інклюзивної освіти, яке здійснюється на основі та на 

виконання законів та інших нормативно-правових актів, з метою здійснення 

заходів зі створення сприятливих умов для реалізації осіб з особливими 

освітніми потребами права на отримання доступної та якісної освіти. 
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Правники зазначають, що матеріально-технічне забезпечення освіти осіб 

з особливими освітніми потребами повинно відповідати не тільки загальним, 

але й особливим освітнім потребам групи осіб з вадами здоров’я в цілому та 

кожної категорії окремо. У зв’язку з цим в структурі матеріально-технічного 

забезпечення впровадження інклюзивної освіти виокремимо наступні 

особливості: 

–– до організації простору, в якому навчається дитина з вадами здоров’я. 

Повинен бути створений безперешкодний доступ до будівель та приміщень 

навчального закладу осіб з порушеннями опорно-рухового апарату, зокрема 

тих, що пересуваються на візках, та осіб з вадами зору [8]. Зазначимо, що про 

необхідність забезпечення цієї умови як підвалини розвитку інклюзивної 

освіти наголошується у низці нормативно-правових актів; 

–– кадри. У цьому контексті особливого значення набуває психолого- 

педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами. Не треба 

забувати й про роботу з батьками та дітьми, про розроблення індивідуальних 

планів, програм [8]. Зокрема Указом Президента України «Про Національну 

програму професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими 

фізичними можливостями на 2001-2005 роки» зазначалося, що МОН, МОЗ та 

Мінсоцполітики повинні запроваджувати в дошкільних, загальноосвітніх 

навчальних закладах, спеціальних школах-інтернатах, (школах) для дітей з 

вадами фізичного та (або) розумового розвитку, центрах раннього втручання 

і соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центрах медичної, професійної та 

соціальної реабілітації, а в разі необхідності –– у професійно-технічних і 

вищих навчальних закладах посади вчителів-реабілітологів, асистентів 

вчителів-реабілітологів і психологів. Забезпечити введення до складу 

медико-соціальних експертних комісій спеціалістів з медичної професійної 

орієнтації для розроблення обґрунтованих індивідуальних програм 

реабілітації та адаптації осіб з обмеженими фізичними можливостями 
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відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я, освіти, професійно- 

кваліфікаційного рівня, а також для контролю і коригування даної програми 

[9]; 

–– до організації часу режиму навчання. Зокрема, відповідно до Плану 

заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року. В 

індивідуальному навчальному плані передбачається від трьох до восьми 

годин на тиждень для проведення корекційно-розвиткових занять з 

урахуванням висновку психолого-медико-педагогічної консультації та 

типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних 

закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового 

розвитку. Такі години враховуються під час визначення гранично 

допустимого тижневого навчального навантаження дітей з особливими 

освітніми потребами [9]; 

–– до організації робочого місця дитини з вадами здоров’я; 

–– до технічних засобів забезпечення комфортного доступу дитини з 

вадами здоров’я до освіти (асистуючі засоби та технології); 

–– до технічних засобів навчання для кожної категорії дітей з вадами 

здоров’я (включаючи спеціалізовані комп’ютерні інструменти навчання, 

орієнтовані на задоволення особливих освітніх потреб). Інформаційні 

технології можуть забезпечити можливість отримання дитиною якісної 

освіти, вирішити проблему комунікації, відкрити доступ до інформаційних 

ресурсів, допомагають розвивати самостійну активність і для багатьох дітей з 

особливими освітніми потребами можуть бути інструментом майбутньої 

професійної діяльності [10]; 

–– до спеціальних підручників, робочих зошитів і дидактичних 

матеріалів, що відповідають особливим освітнім потребам дітей на кожному 

ступені освіти у відповідності з обраним рівнем і стандартом освіти [11]. 
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Цілком слушною є думка, що основними причинами, які гальмують 

процес реалізації інклюзії, є недосконалість законодавства в галузі освіти, що 

зумовлює відсутність механізмів розвитку та фінансування системи 

інклюзивного навчання; недостатнє матеріально-технічне та кадрове 

забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів (відсутність спеціального 

допоміжного навчального обладнання, спеціально розроблених навчальних 

методик і програм інклюзивного навчання, недостатня чисельність 

спеціально підготовлених фахівців для роботи з інвалідами); 

непристосованість будівель загальноосвітніх навчальних закладів (у т. ч. 

всередині) для безперешкодного доступу до них учнів із різними 

захворюваннями та патологіями. При цьому наводяться статистичні дані. 

Так, за даними МОН України, для безперешкодного доступу до приміщень 

дітей з інвалідністю обладнано пандусами 23,0% від загальної кількості 

загальноосвітніх шкіл, 27,4% вищих навчальних закладів та лише 8,4 % 

закладів професійно-технічної освіти [12, 13]. 

Впровадження інклюзії в освітню систему України потребує 

дослідження апробованих світових моделей фінансування інклюзивної 

освіти. Так традиційні системи фінансування є досить громіздкими та 

складними для реформування. Напрацьована система економічних стимулів 

функціонування спеціальних шкіл значно ускладнює впровадження нових, 

децентралізованих підходів системи фінансування. Проблемним питанням 

залишається механізм розподілу та асигнувань державних коштів. Бюджетна 

політика, створені нею стимули та антистимули для інвестицій в інклюзивну 

освіту значно впливають на її впровадження. Традиційно виокремлюють три 

підходи до фінансування освіти для осіб з особливими потребами. 

Перша модель, базується на урахуванні кількості дітей з особливими 

навчальними потребами (child-basedmodel) і передбачає, що кошти на 

задоволення таких потреб з центральних фінансових установ спрямовуються 
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до регіонів відповідно до кількості дітей за чітко визначеними нормативами 

[14]. Іншими словами, розрахунки проводяться на одного інклюзивного учня. 

Перевагою цієї моделі є те, що вона охоплює кожного учня. Але недоліком є 

залежність від ступеня інвалідності –– дана модель не може відобразити 

реальні витрати [10]. Таку модель називають інвестиційною. Формула 

фінансування розраховується шляхом визначення кількості дітей з 

особливими потребами, відповідно до кількості нараховуються кошти. 

Слабкою стороною зазначеної моделі є акцент на інвалідність, а не на 

освітню необхідність, адже кількість дітей з особливостями –– неточний 

показник фактичних витрат. Зазначимо, саме окреслена модель 

використовується в українському варіанті впровадження інклюзивної освіти. 

Як основний недолік такої моделі – це зловживання та зацікавленість у 

завищенні кількості дітей з особливими потребами для збільшення 

фінансування. 

Друга модель базується на оцінюванні результатів (autput-based model), 

за якої фінансування розподіляється між школами з урахуванням результатів 

національного тестування [14]. Така модель не використовується у країнах 

СНД. Тому, як приклад наведемо програму США «Не забута жодна дитина». 

Її зміст зводиться до наступного: фінансування та акредитація шкіл залежить 

від успішності учнів. Тобто, школа відповідає за успішність осіб, що 

навчаються, відповідає економічними санкціями. 

Третя модель фінансування передбачає ресурсну підтримку (resource- 

based model). Відповідно якої розмір фінансування визначається залежно від 

наданих послуг, а не від кількості дітей, що мають особливі навчальні 

потреби [14]. За цією моделлю охоплюються не індивідуальні витрати учня, а 

вартість освітніх послуг, які він отримує. Наприклад, у Німеччині для 

вчителів інклюзивного класу враховується час роботи з учнями. В Австрії 

визначено, що в класі має бути не більше 20 учнів, з них –– 4 з обмеженими 
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можливостями [10]. Використання такої моделі передбачає наявність 

відповідних, визначених критеріїв до навчальних груп та програм. А також 

жорсткого механізму оцінки та моніторингу програм навчання. 

Підкреслимо, що ефективні капіталовкладення, за визнанням більшості 

економістів світу, це інвестиції в людський потенціал. Згідно з 

американськими дослідженнями, внесок людей з високим рівнем освіти в 

створення валового внутрішнього продукту як мінімум удвічі вище їх частки 

в складі населення. Якщо ми дамо людям з обмеженими можливостями 

здоров’я повноцінну освіту, ми зможемо переходити від розподільної 

концепції та соціальної допомоги до реабілітаційної концепції. Людина з 

обмеженими можливостями здоров’я, яка отримає повноцінну освіту, має 

набагато вищий шанс отримати висококваліфіковану роботу, зайняти гідне 

місце в житті. Тобто не просити милості в держави, а навпаки, відчувати себе 

громадянином, який створює для держави основи його багатства [10]. 

Висновки та рекомендації. Економічна доцільність впровадження 

інклюзивної освіти підтверджується низкою досліджень та конкретними 

цифрами, що свідчать про ефективність інклюзивної освіти для економіки 

країни. Українська модель фінансування базується на інвестиціях з 

розрахунку на кожного окремого учня з особливими потребами. Серед 

недоліків такої системи визначено –– механізм розподілу та асигнувань 

державних коштів та наявність економічних стимулів функціонування 

спеціальних шкіл. 
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ІНСТИТУТ БУКСИРУВАННЯ СУДЕН У СУЧАСНОМУ 

МОРСЬКОМУ ПРАВІ 

 
Савич О.С. Інститут буксирування суден у сучасному морському праві. Автором 

визначено сучасні та історичні підходи до правового інституту буксирування, окреслено 

формат та напрям його еволюції. У статті визначено зміст інституту буксирування у 

колективних міжнародних угодах, в радянському морському законодавстві та у правових актах 

пострадянських морських держав. Запропоновано шляхи удосконалення інституту 

буксирування у сучасному морському праві. 

 

Ключові слова: договір буксирування, міжпортове буксирування, морське право, портове 

буксирування, торговельне мореплавство. 

 

Савич О.С. Институт буксировки судов в современном морском праве. Автором 

определены современные и исторические подходы к правовому институту буксировки, 

обозначены формат и направление его эволюции. В статье определено содержание института 

буксировки в коллективных международных соглашениях, в советском морском 

законодательстве и в правовых актах постсоветских морских государств. Предложены пути 

совершенствования института буксировки в современном морском праве. 

Ключевые слова: договор буксировки, межпортовая буксировка, морское право, портовая 

буксировка, торговое мореплавание. 

 

Savich O.S. Institute for Towing the Vessels in the Modern Maritime Law. Author defines the 

current and historical approaches to the legal institution of towing; she outlines the format and 

direction of its evolution. The article defines the content of legal institute of the towing in collective 

international agreements also as in the soviet maritime law and the legal acts of post-soviet maritime 

states. Ways of improving the institute of the towing in the modern maritime law are proposed at. 

 

Key words: contract of towing, interport towing, maritime law, merchant shipping, port towing. 

 

Переміщення об’єктів на морі може відбуватися не тільки шляхом їх 

перевезення, але й шляхом їх штовхання або тяги. За допомогою допоміжних 

суден в морських портах здійснюється швартування або переміщення суден від 

одного причалу до іншого. Буксирування повсякчасно застосовується в 
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торговельному мореплавстві. Особливо його роль зросла з розвитком нових 

технологій, що використовуються у судноплавстві, це призводить до зростання 

актуальності відповідної проблеми у доктрині морського права. Виходячи з 

цього, метою роботи є окреслення змісту нормативно-правового визначення 

буксирування, його сутності та видової класифікації. Відповідно завданнями 

статті є визначення сучасних та історичних підходів до правового інституту 

буксирування, окреслення формату та напряму його еволюції; визначення змісту 

інституту буксирування у радянському морському законодавстві та у правових 

актах пострадянських морських держав. 

Зазначена проблематика дослідження у тій чи іншій мірі розкривається у 

роботах таких авторів, як Алексєєв І. В., Аллахведов М. А., Брагінський М. І., 

Вітрянський В. В., Кейлін О. Д., Мельніков М., Лебедев В. П., Ніцевіч О. О., 

Петров М. К., Ходунов М. Е., Шемякін О. М. та ін. Більша частина цих робіт 

написана ще за часів Радянського Союзу, але вони є актуальними й на 

сьогоднішній день, оскільки формують фундамент інституту буксирування у 

сучасному праві. 

Переміщення суден або інших плавучих об’єктів на морському транспорті 

часто може виконуватися за допомогою буксирування, тобто докладання до них 

тяги або штовхання іншим судном. Технічна сторона морського буксирування 

достатньо зрозуміла: судно-буксир переміщує по воді у морському просторі інше 

судно або плавучий об’єкт буксирування, докладаючи до нього свою тягу, яка є 

зовнішньою силою по відношенню до об’єкта буксирування. 

Варто погодитися з Ніцевич А.О., Лебедев В.П., у тому, що: «якщо ж 

буксирування організоване в правовій формі за допомогою договору 

буксирування, то виникають правовідносини, природа яких не достатньо 

висвітлена у національному та міжнародному праві» [1]. На думку В.Ф. Мешери, 

«наприклад, спостерігаючи за тяговими зусиллями морського судна відносно 

іншого об’єкту, можна помилитися, кваліфікуючи дану операцію в якості 
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буксирування. З юридичної точки зору подібний фізичний процес може виявитися 

не буксируванням, а рятувальною операцією чи переміщенням вантажу» [2, с. 7]. 

Спеціальний договір буксирування невідомий наземному та повітряному 

транспортному праву. Він існує тільки у морському та річному праві країн. 

Норми, присвячені морському буксируванню містяться у багатьох міжнародних 

та національних правових актах. Так, Міжнародна конвенція для об’єднання 

деяких правил щодо надання допомоги та рятування на морі 1910 р. у ст.  4 

вперше розмежувала договір рятування та буксирування [3]. Додаток І 

Міжнародної конвенції про вантажну марку 1966 р. у п. 3 правила 2 встановив 

вимоги до технічних характеристик буксирних суден [4]. 

Конвенція про Міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі 

1972 р. правилами 24, 27 та 35 регулює плавання, сигнальні вогні та звуки, що 

застосовуються при здійсненні буксирування [5]. З метою подальшого розвитку та 

вдосконалення співробітництва у міжнародному дунайському судноплавстві 

прибережними державами у 1991 р. була прийнята Угода про взаємне 

буксирування та надання допомоги суднам під час аварій, яка встановила єдині 

умови буксирування та надання допомоги суднам під час аварій [5]. У 1995 р. був 

прийнятий Кодекс торговельного мореплавства (КТМ) України, розділ VII якого 

присвячений регулюванню морського буксирування [6]. 

Правила буксирування, сигналізації при здійсненні буксирувальних операцій 

на внутрішніх водних шляхах України містяться у затверджених наказом 

Міністерства транспорту України Правилах судноплавства на внутрішніх водних 

шляхах України 2004 р. Правила буксирування суден та плотів містяться в  

Статуті внутрішнього водного транспорту СРСР 1955 р. (СВВТ СРСР), а також в 

Загальних правилах морського перевезення вантажів, пасажирів та багажу 1972 р., 

які досі застосовуються на території України. Незважаючи на значну 

розгалуженість системи правового регулювання, інститут буксирування потребує 

подальшої нормативної розробки та розвитку. На сьогоднішній день існують 
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прогалини в міжнародному праві з регулювання морського буксирування, а 

законодавча база України не досконала та застаріла. 

На міжнародному рівні до цих пір не розроблено єдиного 

загальноприйнятого поняття договору морського буксирування та його видів. З 

розвитком та становленням доктрини морського права у різних країнах не 

однаково визначається зміст даного поняття. В деяких національних законах 

тривалий час взагалі були відсутні норми щодо договору морського 

буксирування, і всі пов’язані з ним питання вирішувалися практикою. 

В українському морському законодавстві визначення договору буксирування 

міститься у ст. 222 КТМ України, в якій указується: «за договором морського 

буксирування власник одного судна зобов’язується за винагороду відбуксирувати 

інше судно чи плавучий об’єкт на певну відстань або буксирувати його протягом 

певного часу, чи для виконання маневру» [6]. 

Подібне визначення містилося у ст. 187 КТМ СРСР 1968 р. [7], яке, на 

відміну від визначення договору буксирування, яке давалося у ст. 138 КТМ СРСР 

1929 р., встановлювала можливість буксирування не тільки суден, а й інших 

плавучих об’єктів [8, с.12]. Таким чином, у нове визначення договору 

буксирування було внесено уточнення, необхідність у якому виникла у зв’язку з 

потребами технічного прогресу, в результаті якого стало можливим буксирувати 

не тільки судна, а й «інші плавучі об’єкти». 

Дещо інше визначення договору буксирування міститься у ст. 225 КТМ 

Російської Федерації (РФ): „за договором буксирування власник одного судна 

зобов’язується за винагороду буксирувати інше судно або плавучий об’єкт на 

певну відстань (морське буксирування) або для виконання маневру в акваторії 

порту, в тому числі для вводу судна або іншого плавучого об’єкту в порт або для 

виводу з порту (портове буксирування)‖ [9]. 

Російське законодавство, таким чином, передбачає два види договору 

буксирування: портове та морське (яке по правовому змісту відносин, що 
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виникають на його основі аналогічне міжпортовому буксируванню). Також, з 

визначення договору буксирування було виключено посилання на буксирування 

«протягом певного часу», яке містилося в КТМ СРСР 1968 р., так як у більшості 

випадків послуги, що надаються на основі договору буксирування, зводяться до 

переміщення судна (об’єкту) на певну відстань або до сприяння у здійсненні 

маневру. 

О.М. Шемякін вірно визначає, що КТМ РФ вже у самому визначенні 

договору морського буксирування розмежовує поняття морського буксирування 

та портового буксирування. КТМ України вводить єдине поняття морського 

буксирування, підрозділяючи його на портове та міжпортове [10, с. 239]. Таким 

чином термін морського буксирування розуміється по-різному у морських 

законодавствах цих держав . 

КТМ Республіки Молдова (РМ) у ст. 226 визначає договір морського 

буксирування наступним чином: «згідно з договором морського буксирування 

власник одного судна-буксира зобов’язаний за винагороду буксирувати інше 

судно чи плавучу споруду на певну відстань» [11]. Вищенаведене положення 

закріплює можливість буксирного судна буксирувати інше судно або плавучу 

споруду тільки на певну відстань, тобто здійснювати міжпортове буксирування, 

не передбачаючи можливість здійснення буксирування для виконання маневру – 

портове буксирування. Подібне визначення договору морського буксирування не 

можна вважати вірним, так як воно не розкриває повний зміст правовідносин, що 

виникають на його основі. Так, КТМ РМ містить суперечливі положення: 

присвячуючи регулюванню портового буксирування окрему главу 2 розділу VII, у 

визначенні договору морського буксирування цей кодекс не розмежовує його на 

окремі види [11]. 

Договір морського буксирування є різновидом договору про надання послуг, 

передбаченого главою 63 Цивільного кодексу (ЦК) України [12]. Це 

консенсуальний, двосторонній договір. Сторонами договору морського 
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буксирування являються виконавець – власник буксирного судна, з однієї 

сторони, та замовник – власник судна або іншого плавучого об’єкту, що 

буксирується, – з іншої. 

У основі буксировочної операції лежить договір буксирування, але і при 

укладенні інших договорів може передбачатися використання буксирів: договору 

рятування, лоцманської проводки та інші. Також можуть включати буксировочну 

операцію як складову частину послуг, які надають їх виконавці у виконання 

договору. Таким чином, можна виділити логічну підставу для буксировочних 

операцій: послуги буксирів, які вони надають на підставі договору буксирування, 

і буксировочні послуги на підставі інших договорів. Ця класифікація дуже 

важлива в правовому плані, оскільки від визначення виду договору, на підставі 

якого була виконана операція буксирування, може залежати розмір і характер 

оплати, предмет можливої суперечки та інше. Значно відрізняються правові 

характеристики буксировочних послуг, які буксири надають судам й іншим 

плавучим об'єктам. Залежно від цього буксировочні операції можна підрозділити 

на буксирування суден та інших об'єктів [13, с. 187]. 

Вельми велике правове значення має класифікація буксировочних операцій 

залежно від того, хто керує ними. Зокрема, від цього залежить презумпція 

провини. Зазвичай буксировочною операцією керує капітан буксируємого судна, 

але керівництво буксировочною операцією може бути покладене і на капітана 

буксира, і на спеціальну особу – начальника буксировочної операції. У зв'язку з 

цією класифікацією в деяких правих системах має місце виділення категорії 

чистого буксирування. 

Важливою класифікацією в правовому плані є виділення буксирування між 

портами однієї і тієї ж держави (каботажного буксирування) і міжнародного 

міжпортового буксирування, тобто буксировочна операція, яка здійснюється з 

порту однієї держави в порт іншого. Звичайна держава обмежує або зовсім 
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виключає право суден під іноземними прапорами виконувати буксирувальні 

операції каботажного характеру. Мабуть, найцікавішою класифікацією 

буксировочних операцій є їх розділення на буксирування на певну відстань, 

протягом певного часу і для виконання маневру. 

У багатьох юрисдикціях особлива увага приділяється правовому 

регулюванню буксирування в льодових умовах. При виконанні буксировочної 

операції в льодових умовах має місце презумпція невинності причинителя шкоди, 

що взагалі-то окремий випадок у відносинах приватноправового характеру, для 

яких характерна презумпція провини причинителя шкоди, яка має місце в інших 

умовах буксирування [13]. Зрозуміло, є й інші види буксировочних операцій. 

Наприклад, прості та складні. Простим вважається таке буксирування, при якому 

один буксир надає буксировочну послугу відносно одного об'єкту. Якщо ж 

буксирів декілька або вони буксирують декілька об'єктів, така буксировочна 

операція вважається складною. 

Крім того, буксировочні операції можуть бути надані і без договору, якщо 

буксир і буксируємий об'єкт належать одному власнику, наприклад, морському 

порту. Отже, очевидно, що різноманітність видів буксирування відзначали багато 

вчених, пропонуючи їх різноманітні класифікації. Так, болгарський юрист Я. 

Сіраков розрізняє буксирування «випадкове», коли необхідність залучення 

буксирного судна виникає внаслідок аварії, та «звичайне», коли ціллю 

буксирування є переміщення об’єкту, що буксирується [8, с. 3-4]. Проте, таку 

класифікацію не можна вважати досконалою, так як вона не відображає суттєвих 

особливостей різних видів буксирування. Наприклад, при аварії судна залучення 

буксира для його буксирування може бути заздалегідь обумовленим і не бути 

випадковим. За допомогою буксира переміщення об’єкту, що буксирується може 

здійснюватися і з ціллю його переміщення з одного пункту в інший, а також за 

для виконання маневру в порту чи на підході до нього. 
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Іншим чином класифікує види морського буксирування М.К. Пєтров. Він 

вважає, що буксирування може мати «самостійний характер, будучи одним з 

ефективних видів транспортних робіт», або ж носити «допоміжний характер» – 

надання допомоги транспортним та спеціальним суднам у портах, під час аварії та 

вичерпування запасів палива в морі, під час плавання у кригових умовах тощо. 

Стверджуючи, що буксирування може мати самостійний характер в сфері 

транспортної діяльності, М.К. Пєтров не розкриває поняття «допоміжний 

характер» [8, с. 4]. Хоча, наприклад, під час здійснення рятувальної операції 

буксирування може носити і самостійний характер. Л.Р. Аксютін підрозділяє 

морські буксирні перевезення на транспортні, допоміжні (рейдові, коли 

перевозяться вантажі з судна на берег та навпаки), портові (у межах порту, водо- і 

паливопостачання з несамохідних плавзасобів), експедиційні (буксирування доків 

та плав кранів, аварійних суден тощо) [15, с. 13]. В.Ф. Мешера визначив два види 

буксирування: службово-допоміжне та експедиційне. Службово-допоміжне 

буксирування він відносить до різновиду послуг, що надаються портовими 

буксирами за певну плату транспортним та іншим морським суднам за для вводу 

даних суден в порт, виводу з порту та інших маневрів у порту. 

Тобто, службово-допоміжне буксирування повністю аналогічне поняттю 

портового буксирування, яке міститься у сучасному законодавстві. Експедиційне 

буксирування – буксирна операція, складна для виконання у технічному 

відношенні у зв’язку з пошкодженням механізмів та приладів на судні, що 

буксирується, недостатньою кількістю екіпажу, віддаленістю порту призначення 

або з інших причин, виключаючи випадки, коли буксирування здійснюється у 

рамках надання допомоги (рятування) іншому судну, коли буксирування 

використовується у процесі криголамного проведення (буксирування судна 

криголамом) та буксирування вантажів [2, с. 11-12]. 
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Головним критерієм експедиційного буксирування визнається складність 

виконання такої операції, що є, у свою чергу, оціночним поняттям. Дане 

визначення не можна вважати вичерпним та повним, так як воно не містить 

повний перелік причин, які характеризують складність такого буксирування, а 

також не виокремлює мету експедиційного буксирування – переміщення об’єкту 

буксирування з одного пункту в інший. Слід зазначити, що експедиційним 

буксируванням в радянській та іноземній науковій літературі часто називали 

міжпортове буксирування. Недоліком вищенаведеної класифікації є те, що 

об’єктом буксирування можуть виступати лише судна. Однобічність такого 

поділу пояснюється тим, що він ґрунтувався на КТМ СРСР 1929 р., який не 

передбачав можливості буксирування інших плавучих об’єктів, крім суден. 

Більш конструктивно до даного питання підходить А.Д. Кейлін, вказуючи, 

що «в торговельному мореплавстві буксирування здійснюється у наступних 

випадках: а) для здійснення допоміжних транспортних операцій у портах; б) для 

буксирування між портам суден та інших несамохідних об’єктів; в) для 

буксирування за для надання допомоги суднам під час аварії» [16, с. 222]. Проте 

недоліком даної класифікації є те, що вона не передбачає такого виду 

буксирування, як буксирування криголамами суден під час їх проведення через 

кригу, тобто буксирування як частина методу криголамної операції. В.В. 

Демиденко вважає, що розподіл буксирування на різноманітні види слід 

проводити на основі економічного змісту поняття, господарсько-виробничих 

цілей, що досягаються при здійсненні буксирування. Він вважає, що саме 

економічний зміст того чи іншого виду буксирування обумовлює застосування 

певних, характерних для даного виду буксирування технологічних прийомів [8, с. 

5]. 

Так, виходячи з економічного змісту фізичного процесу буксирування В.В. 

Демиденко виділяє: по-перше – буксирування з метою доставити плавучий об’єкт 

з одного порту в інший або до певної географічної точки. Таке буксирування 
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можна назвати міжпортовим буксируванням. Цей термін отримав найбільше 

розповсюдження в теорії та на практиці (іноді таке буксирування іменується 

експедиційним, у французькому законодавстві воно називається буксируванням у 

відкритому морі, у російському – морське буксирування). Більшість вчених- 

юристів вважає, що термін „міжпортове буксирування‖ більш повно відображає 

сутність цієї спеціальної морської операції [8, с. 6]. Слід звернути увагу, що даний 

вид буксирування має самостійне транспортне значення. 

По-друге – буксирування для вводу суден та інших плавучих об’єктів у порт 

та виводу з нього, а також для виконання маневрів у порту та на підходах до 

нього, тобто портові буксирувальні операції (портове буксирування). Цей вид 

буксирування носить допоміжний транспортний характер у морському 

судноплавстві, та все одно має важливе економічне значення. По-третє – 

буксирування у цілях виконання спеціальних морських операцій: рятування, 

забезпечення безпеки, криголамного проведення тощо [8, с. 6]. Даний різновид 

буксирування є частиною виконання певної морської операції, в залежності від 

чого знаходяться його економічний зміст та правове регулювання. А 

правовідносини, що витікають з перших двох видів буксирування, регулюються 

правовими нормами, що відносяться до буксирування. 

З визначення договору морського буксирування, що містяться в КТМ 

України, можна говорити про буксирування у трьох видах: буксирування на певну 

відстань (міжпортове буксирування), буксирування протягом певного часу та 

буксирування для виконання маневру (портове буксирування). Подібна 

класифікація зручна для визначення порядку розрахунків за договором 

буксирування, тобто за відстань, за час або за певний маневр. Проте, вона має і 

недоліки, створюючи підґрунтя для змішування договору буксирування з іншими 

цивільно-правовими договорами, наприклад, з договором фрахтування судна на 

термін. 
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В.В. Демиденко вважає, що з визначення договору морського буксирування 

необхідно виключити можливість власника буксира за договором буксирування 

зобов’язатися «буксирувати протягом певного часу», оскільки таке 

формулювання не розкриває сутність зобов’язань за договором морського 

буксирування і тільки створює труднощі під час їх розмежування від зобов’язань 

за іншими договорами [8, с. 20]. Подібним чином можна класифікувати 

буксирування, спираючись на КТМ РФ, який поділяє договір буксирування на 

морське буксирування (буксирування на певну відстань) та на портове 

буксирування (буксирування для виконання маневру в акваторії порту, в тому 

числі для вводу судна або іншого плавучого об’єкту в порт або для виводу з 

порту) [9]. Виходячи зі змісту ст.ст. 225 та 226 КТМ України можна виокремити 

наступний вид правового поділу буксирування, а саме: а) буксирування під 

управлінням капітана буксируючого судна; б) буксирування під управлінням 

капітана судна, що буксирується [6]. Правове значення такої класифікації 

обмежене, так як об’єктом буксирування у даному випадку може бути тільки 

судно, в той час як морське буксирування застосовується і по відношенню до 

різноманітних плавучих споруд. До того ж, дану класифікацію не можна вважати 

стабільною, оскільки статті, з яких вона випливає носять диспозитивний характер 

і застосування вказаних положень залежить від розсуду сторін, які укладають 

договір буксирування. 

Однак, В.Ф. Мешера зазначає, що на практиці положення, які встановлюють 

диспозитивність статей 225 та 226 КТМ України зазвичай не використовуються, і 

тому дана класифікація набула по відношенню до буксирування суден стійке 

правове значення [2, с. 5]. На основі положень КТМ України та Загальних правил 

морського перевезення вантажів, пасажирів та багажу 1972 р. можна провести 

правовий поділ буксирування на такі дві категорії, як буксирування вантажів та 

буксирування суден. Головною відмінністю даних видів буксирування є не 
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майнова основа і навіть не наявність екіпажу на судні, так як під час 

буксирування вантажу можуть бути призначені особи, які складають екіпаж і 

супроводжують даний об’єкт. Судно, що буксирується відрізняється від вантажу, 

який буксирується перш за все наявністю на ньому капітана. 

Стаття 58 КТМ України встановлює, що капітан судна внаслідок свого 

службового становища визнається представником судновласника і 

вантажовласника щодо дій, викликаних потребами судна, вантажу або плавання 

[6]. Такими самими повноваженнями в повній мірі наділений капітан судна, що 

буксирує вантаж. Під час буксирування судна, на якому також наявний капітан, 

правовідносини між суднами інші, так як капітан буксирного судна не може бути 

визнаний представником власника об’єкту, що буксирується (судна). Глави 2 та 3 

розділу VII КТМ України окремо розглядають портове та міжпортове 

буксирування. 

Таким чином, можна зробити загальний висновок, що роль буксирування на 

морському транспорті невпинно зростає. Регулюванню даного інституту 

присвячено багато міжнародних конвенцій та національних нормативних актів. 

На науковому рівні постійно вдосконалюються теоретичні основи буксирування: 

пропонуються різні визначення поняття, класифікації, перспективи та напрямки 

розвитку нормативного регулювання. Поняття договору буксирування втрачає 

конкретний зміст якщо не поділяти його у відповідності з існуючими видами 

морського буксирування на договір портового буксирування та договір 

міжпортового буксирування. Ці дві категорії мають різні правові характеристики, 

хоча в їх правовій природі є багато спільного. 

У виключно правовому значенні буксирування необхідно відрізняти від 

надання допомоги (рятування), буксирування судна криголамом і буксирування 

лісу в плотах. Правовий зміст правовідносин, що виникають у зв’язку з морським 

буксируванням, не можна ототожнювати з правовідносинами на основі цивільно- 

правових договорів підряду, найму (оренди), перевезення тощо. Однак, правовий 
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зміст кожного з видів буксирування – портового та міжпортового – має окремі 

спільні елементи з деякими вищенаведеними договорами. 

Отже, автор дійшов наступних висновків. На сьогоднішній день діє значна 

кількість міжнародних конвенцій з морського права. Але, за рідким виключенням, 

у них присутні норми, що відносяться до морського буксирування, а законодавча 

база України не досконала та застаріла. За для усунення прогалин у праві може 

бути розроблена та прийнята спеціальна міжнародна конвенція, як б регулювала 

всі різноманітні відносини, що виникають у зв’язку з морським буксируванням, і, 

безумовно, яка здійснила би позитивний вплив на закріплення міжнародного 

економічного співробітництва. Удосконалення відповідних правових механізмів 

має стати підґрунтям для нових наукових досліджень. 
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МІСЦЕ ГАЛУЗЕВИХ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК У МЕХАНІЗМІ 

ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ УКРАЇНСЬКИХ 

МОРЯКІВ 

 
Голікова М.В. Місце галузевих професійних спілок у механізмі захисту трудових та 

соціальних прав українських моряків. У статті розглянуто роль та повноваження галузевих 

професійних спілок щодо забезпечення соціальних та трудових прав моряків. Досліджено 

норми законодавства України, відповідні статутні документи, практику діяльності відповідних 

спілок. 
Ключові слова: захист прав, моряк, профспілка, соціальні права, трудові права 

 

Голикова М.В. Место отраслевых профессиональных союзов в механизме защиты 

трудових и социальных прав украинских моряков. В статье рассмотрена роль и полномочия 

отраслевых профессиональных союзов по обеспечению социальных и трудовых прав моряков. 

Исследованы нормы законодательства Украины, соответствующие статутные документы, 

практика деятельности соответствующих профсоюзов 
Ключевые слова: защита прав, моряк, профсоюз, социальные права, трудовые права. 

 

Golikova M.V. Place of the Sector Trade Union in the Mechanism of Defense the Labour and 

Social Rights of Seafarers. The article describes the role and powers of the sector trade unions 

ensuring the social and labor rights of seafarers. Norms of Ukrainian legislation are researched at, 
coherent statute documents are watched, practice of such unions` activities is considered. 

Keywords: labor rights, protection of rights, seafarers, social rights, trade union. 

 

 

Постановка проблеми. Морське судноплавство є істинно всесвітньою 

індустрією, однією з найбільш капіталомістких і небезпечних видів людської 

комерційної діяльності, а основною ключовою фігурою у світовому судноплавстві 

є моряк. Сьогодні є всі підстави вважати, що стійку тенденцію набрало 

використання трудових ресурсів нашої держави в інших державах, особливо це 
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стосується моряків. З огляду на те, що велика кількість моряків, громадян України 

вступає у правовідносини із суб'єктами торговельного мореплавства інших 

держав, необхідно відзначити, що проблема захисту як трудових, так і соціальних 

прав моряків є актуальною на сьогодні. Відповідна проблематика дослідження 

захисту прав українських моряків у тій чи іншій мірі розкривається у роботах 

таких авторів, як Бабін Б.В., Іванова А.В., Савич О.С., Шемякін О.М. та ін.; 

водночас роль галузевих профспілок у роботах вказаних та інших авторів 

розглянута доволі оглядово. 

Мета статті. Основною метою роботи є визначення повноважень та 

діяльності галузевих професійних спілок щодо забезпечення та гарантування 

трудових та соціальних прав моряків. Для цього слід вирішити наступні завдання 

– визначити специфіку еволюції подібних профспілок, їх статус та повноваження, 

передбачені сучасним законодавством та відповідними статутними документами 

дослідити аспекти їх практичної участі у захисті трудових та соціальних прав. 

Виклад основного матеріалу. Вітчизняний досвід регулювання суспільно- 

трудових відносин свідчить, що чисельні проблеми економічного і суспільного 

життя можна вирішувати ефективніше, швидше і краще, якщо зорієнтувати сили 

суспільства не на конфронтацію, а на об’єднання зусиль і творче співробітництво. 

Конкретною формою такого співробітництва між роботодавцями і найманими 

працівниками як системи соціального партнерства стало проведення переговорів і 

укладення колективних угод і колективних договорів і створення дієвих органів 

захисту прав працюючих. 

Важливе місце у правовому механізмі забезпечення таких прав належить 

профспілкам. Право на свободу об’єднання визнано нормами міжнародного 

права, і, зокрема, Конвенцією МОП № 87, яка присвячена свободі об’єднання 

трудящих і підприємців і положення якої є обов’язковими для країн-учасниць з 

моменту вступу до МОП і визнання ними Статуту [7, с. 123]. 
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Профспілки відігравали і продовжують відігравати важливу роль у трудових 

відносинах і жодний новий інститут, схоже, не здатний їх замінити. За 

профспілками залишається традиційне поле діяльності - захист прав найманих 

працівників. Виділяються три важливі функції профспілок. Перша - 

демократична, полягає в тому, щоб надати можливість усім працюючим брати 

участь у визначенні умов праці. Друга - економічна - сприяння пошуку 

найкращого балансу у виробництві і розподілі результатів праці. Третя, соціальна, 

функція витікає з перших двох: дозволити усім, хто бажає працювати, знайти своє 

місце у суспільстві 

Згідно із Законом «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності» від 

15 вересня 1999 р., професійна спілка визначається як добровільна, неприбуткова 

громадська організація, яка об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами 

за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання) (ст. 1). Метою діяльності 

профспілок є представництво, здійснення та захист трудових, соціально- 

економічних прав та інтересів членів профспілки (ст. 2). Громадяни України 

вільно обирають профспілку, до якої вони бажають вступити [5, ст.3977]. 

Профспілка робітників морського транспорту (ПРМТУ) - найстаріша не 

тільки в Одесі, але й у державі. Вона бере свої витоки з страйку 1903 року: в ході 

страйку була організована перша профспілкова організація - страйковий комітет. 

Але страйковий комітет став легальною організацією лише в 1905 році, коли 1 

вересня в Одесі почала свою легальну діяльність «Реєстрація суднових команд». 

У серпні 1906 року «Реєстрація» була перейменована у «Професійне товариство 

суднових команд Чорноморського торгового флоту в Одесі» («Спілка моряків»). З 

1912 року «Спілка моряків» починає видавати свою газету - «Моряк», яка 

відновлена Профспілкою робітників морського транспорту України і зараз є її 

друкованим органом. 

В березні-квітні 1917 року вживаються заходи по створенню 

загальноросійської спілки працівників морського та річкового транспорту. 
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За часів СРСР на Україні існували на морському та річковому транспорті 4 

басейнових комітети: Азовський, Дніпровський, Дунайський та Чорноморський, 

які входили до профспілки працівників морського та річкового флоту СРСР і 

підпорядковувались Москві, не маючи статусу окремої профспілки. 

З проголошенням незалежності України, 30 січня 1992 року на першому 

установчому з’їзді була створена Профспілка робітників морського транспорту 

України (ПРМТУ), яка стала правоспадкоємцем колишньої галузевої Профспілки 

працівників морського й річкового флоту СРСР на території України. В 1997 році 

відбувся ІІ з’їзд, у 1999 році ІІІ (позачерговий) з’їзд, у 2002 році - IV з’їзд 

профспілки. Профспілка робітників морського транспорту України - активний 

учасник національного та міжнародного профспілкового руху. Її представників 

обрано до керівних органів всіх міжнародних та національних профоб’єднань, до 

складу яких входить ПРМТУ – це Міжнародна Федерація транспортників, 

Європейська федерація транспортників, Міжнародна Конфедерація профспілок 

робітників водного транспорту, Федерація профспілок України, Федерація 

профспілок транспортників України. 

З 1 січня 1993 року ПРМТУ офіційно є членом Міжнародної Федерації 

транспортників, організації, що має великий досвід боротьби за права трудящих. 

ПРМТУ представляє в МФТ моряків, докерів та робітників внутрішньої навігації 

й бере участь у всіх конгресах. У 1999 році профспілка стала членом європейської 

регіональної організації МФТ, а у 2002 році вступила до Комітету моряків країн 

Центральної, Східної Європи і Норвегії (SCOCEEN). 

Наладжене постійне співробітництво з представниками країн колишнього 

СРСР в межах діяльності Міжнародної конфедерації профспілок робітників 

водного транспорту, до складу якої як повні та асоційовані члени входять 

профспілки Азербайджану, Білорусії, Грузії, Казахстану, Киргизії, Латвії, Литви, 

Туркменії, Росії, України та Естонії. 
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Історично склалося, що Одеса, враховуючи її територіальне розташування, є 

зв’язуючим центром між трьома басейнами - Дунайським, Чорноморським та 

Азовським, де розташовані підприємства галузі. Тому місцем розташування 

Центральної Ради профспілки на І установчому з’їзді було обрано Одесу. 

На абсолютній більшості підприємств галузі, в учбових закладах, що готують 

фахівців для галузі, а також на підприємствах, що тісно пов’язані міжгалузевими 

зв’язками з морським транспортом (торгові, будівельні організації, агентські 

фірми та інші) існують організаційні ланки Профспілки робітників морського 

транспорту України. На сьогодні профспілка робітників морського транспорту 

України нараховує 99240 членів, що об’єднуються у 109 первинних 

профспілкових організацій. Профспілка об’єднує первинні профспілкові 

організації судноплавних компаній, морських торговельних портів, 

судноремонтних заводів, навчальних закладів, що готують фахівців для галузі 

морського транспорту, науково-дослідних інститутів, медичних закладів, 

редакцій газет, журналів та типографій, інших підприємств, організацій та 

установ, пов’язаних у своїй діяльності з морським транспортом. 

У своїй діяльності Профспілка керується Конституцією України, Законом 

України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Статутом 

Профспілки робітників морського транспорту України. 

Основними завданнями профспілки, які визначені в її Статуту, є: 

- консолідація зусиль профспілкових організацій на захист трудових прав і 

соціально-економічних інтересів членів профспілки перед органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування, роботодавцями, їх організаціями та 

об’єднаннями; 

- об’єднання первинних організацій профспілки в галузі морського 

транспорту і суміжних галузях; 
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- представництво і захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів 

членів профспілки; 

- захист прав і інтересів членів профспілки в галузі охорони праці і здоров’я, 

навколишнього середовища; 

- координація дій і об’єднання зусиль з іншими профспілками в сфері захисту 

колективних прав і інтересів; 

- сприяння культурно-просвітницькій, спортивно-масовій роботі серед членів 

профспілки і членів їх сімей; 

- сприяння розвитку і удосконалення духовних інтересів трудящих; 

- забезпечення права на працю і належну оплату цієї праці; 

- громадський контроль за дотриманням умов праці, що відповідають 

вимогам безпеки і гігієни, охорони праці і здоров’я; 

- громадський контроль за дотриманням законодавства про працю; 

- участь в нормотворчому процесі; 

- сприяння соціальному захисту членів профспілки; 

- розширення сфери впливу профспілки через участь в міжнародному 

профспілковому русі, взаємодію і співробітництво з іншими профспілками, 

громадськими організаціями і об’єднаннями, політичними партіями, державними 

структурами та ін. для досягнення поставлених цілей. 

До статутної діяльності профспілки та її організацій відноситься: 

- діяльність щодо захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів 

членів профспілки та трудових колективів; 

- ініціювання, ведення колективних переговорів, укладання і контроль за 

виконанням колективних договорів і угод; 

- висування вимог до роботодавців, їх організацій і об`єднань, органів 

виконавчої влади і місцевого самоврядування, участь у розв`язанні колективних 

трудових спорів (конфліктів); 
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- організація, проведення і забезпечення масових заходів (зборів, з`їздів, 

конференцій, мітингів, походів, демонстрацій, страйків тощо); 

- здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про 

працю, інших нормативно-правових актів, що регулюють соціально-трудові 

відносини; створення та забезпечення діяльності відповідних інспекцій; 

- солідарна підтримка організацій ПРМТУ, інших профспілок та їх 

організацій, об`єднань профспілок; 

- надання юридичних, методичних, консультаційних та інших пільгових 

послуг членам профспілки, профспілковим організаціям; 

- здійснення представництва прав та інтересів членів профспілки при 

вирішенні індивідуальних трудових спорів, колективних трудових спорів 

(конфліктів) тощо; 

- організація, проведення та забезпечення культурно-освітньої, оздоровчої, 

фізкультурної, спортивної, іншої роботи, спрямованої на задоволення соціальних, 

духовних прав та інтересів членів профспілки; 

- інформаційно-роз`яснювальна робота в профспілкових організаціях, 

трудових колективах, суспільстві; поширення і отримання інформації; 

- надання матеріальної та іншої допомоги; 

- організація навчання профспілкових кадрів та активу; 

- участь у створенні та діяльності профспілкових об`єднань, в тому числі 

міжнародних; 

- створення або участь у створенні підприємств, господарських товариств, 

організацій, закладів, фондів, спілок та вирішення питань їх діяльності; 

- придбання, відчуження, оренда, утримання, взяття на баланс, користування, 

будівництво, ремонт, забезпечення діяльності об’єктів соціально-побутового, 

освітнього та культурного призначення, іншого нерухомого і рухомого майна, 

земельних ділянок; 

- неприбуткова фінансова діяльність [9]. 
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Профспілка постійно укладає Галузеву угоду з Міністерством транспорту 

України, у якій передбачені норми вищі, ніж у Генеральній угоді та інших угодах; 

проводяться інспекції суден в портах України, надається допомога у виплаті 

заборгованостей з заробітної плати членам екіпажів, допомога у отриманні 

компенсацій за часткову чи повну втрату працездатності, компенсацій сім’ям, що 

втратили годувальника. 

Висновки. З появою глобального ринку праці моряків сфера морського 

судноплавства перетворилася на першу у світі справжню глобальну галузь. Це 

привело до посилення міжнародних заходів регулювання. Перш за все, це 

стосується питань зайнятості, професійного навчання, репатріації, оплати праці, 

безпеки, медичного і побутового обслуговування, а також соціального 

забезпечення. Необхідно розробити та реалізувати довгострокову програму 

перегляду національного законодавства, що встановлює правовий статус моряків 

з урахуванням вимог міжнародно-правових актів у цій сфері. Наведене потребує 

на додаткові наукові дослідження. 
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радянське законодавство, що встановлювало відповідні злочини, вказано на обставини, що 

ускладнюють кваліфікацію відповідних правопорушень. 

Ключові слова: кримінальна відповідальність, військові злочини, військове мореплавство, 

радянське право. 

 

Borysov Ie.M. Evolution of Criminal Responsibility in Area of Naval Seafaring: Experience of 

Soviet Times 1920-1950. Article defines the aspects of development the mechanisms of the criminal 

legal responsibility in area of naval seafaring. The volume of the coherent criminal offenses also as 

politic and legal grounds of their establishing are determined at. Soviet legislation, establishing the 

coherent crimes, is researched; its deficiencies and other circumstances that complicate qualification 

the coherent crimes are watched at. 

Key words: criminal responsibility, military crimes, naval seafaring, soviet law. 

 

Борисов Е.М. Эволюция уголовной ответственности в сфере военного мореплавания: 

опыт советского периода 1920-1950 гг. В статье обозначены аспекты развития механизмов 

уголовной ответственности в сфере военного мореплавания. Охарактеризованы составы 

соответствующих правонарушений и политико-правовые предпосылки их введения. 

Исследовано советское законодательство, установившее соответствующие преступления, 

указано на обстоятельства, затруднявшие квалификацию соответствующих правонарушений. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, военные преступления, военное 

мореплавание, советское право. 

 

Постановка проблеми. Потреба удосконалення правового забезпечення 

діяльності Військово-Морських Сил України зумовлює потребу у дослідженні 

передумов виникнення сучасної моделі такого регулювання, зокрема у частині 

встановлення відповідних деліктів. Тому актуальним слід вважати визначення 

специфіки еволюції інституту кримінальної відповідальності у сфері  

військового мореплавства; аналіз такої еволюції у контексті розвитку 

кримінального законодавства радянського періоду (до правової реформи 1957- 

1961 рр.) є метою цієї статті. Для її досягнення необхідно визначитися із 
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специфікою криміналізації у радянському праві відносин у сфері військового 

мореплавства та встановленні інших злочинів, що могли бути вчиненими 

військовослужбовцями морських сил. Вказані питання не досліджувалися у 

сучасній науковій доктрині; питання правового забезпечення військово- 

морських сил підіймалися у окремих наукових роботах. 

Зокрема, дослідження таких авторів, як Б.В. Бабін [1], Дж.Д. Бьорн [12],    

Ф. Еберлін [13], Б. А. Еллеман [14], Дж. Е. Еріксон [15], М. Фелтон [16], містять 

ретроспективний аналіз відповідних злочинів, вчинених представниками 

військово-морських сил, але вони мають відношення насамперед до 

законодавства розвинених держав світу; уваги радянському досвіду у цих 

працях не приділено. Як влучно вказує О. А. Чуваков, до лютого 1917 р., коли 

Україна входила до складу Російської Імперії, на її території діяло російське 

Кримiнальне Уложення 1903 р.; це кримiнальне законодавство, що 

доповнювалося деякими положеннями, запропонованими Тимчасовим урядом, 

ще діяло на території України деякий час і після лютого 1917 р. 

Вказаний автор доводить, що у період 1917-1922 роках на території України 

основними джерелами кримінального права були три види законодавчих актів – 

українські закони і циркуляри (УНР, Української держави, Директорії УНР), 

закони Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР) і закони 

колишньої Російської імперії зі змінами, внесеними Тимчасовим урядом (якщо 

вони не були скасовані чи змінені відповідними органами української влади чи 

УСРР) [11, с. 12]. При цьому спеціальних актів, які б встановлювали 

відповідальність з питань злочинів у сфері військового судноплавства у 

вказаний період не схвалювалося жодною з наведених влад. 

Слід погодитися із ствердженням фахівців про те, що кримінальні акти, 

запроваджені УСРР, багато в чому копіювали законодавство Радянської Росії, 

існують чисельні приклади прямого застосування владою УСРР 1919-1922 рр. 

російського радянського кримінального законодавства, зокрема Керівних начал 
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з кримінального права РРФСР 1919 р. [9], що з 4 серпня 1920 р. були введені в 

дію на території України владою УСРР [11, с. 13]. Цей акт містив лише приписи 

щодо загальної частини радянського кримінального права, особливості 

відповідальності для військовослужбовців або спеціальні види покарань для них 

у ньому не передбачалися. 

Першим кодифікованим актом особливої частини радянського 

кримінального права став Кримінальний кодекс (КК) РРФСР від 1 липня 1922 р. 

[10]; КК УСРР від 23 серпня 1922 р. (КК 1922 р.) повністю дублював як загальну 

частину кодексу РРФСР, так і його главу 8 «Військові злочини». У ст. 200 цього 

акту військовими злочинами визнавалися «злочинні діяння військовослужбовців 

червоної армії і червоного флоту, спрямовані проти встановленого законом 

порядку несення військової служби та виконання збройними силами республіки 

свого призначення і при тому такі, що за своїм характером і значенням не могли 

бути вчинені громадянами, що не перебувають на військовій чи морській 

службі» [5]. 

Пізніше були схвалені загальносоюзні Положення про військові злочини: 

постановою Центрального виконавчого комітету (ЦВК) СРСР від 31 жовтня 

1924 р. [7] та постановою ЦВК і Ради Народних Комісарів (РНК) СРСР від 27 

липня 1927 р. [8]. Положення 1927 р. було інкорпоровано у республіканські 

кримінальні кодекси; зокрема, відповідні зміни у Кримінальний кодекс УСРР 

від 8 червня 1927 р. (КК 1927 р.) [3], що замінив КК 1922 р., були внесені 25 

січня 1928 р. [4]. За Положенням 1924 р. військовими злочинами визнавалися не 

тільки злочини військовослужбовців Робітничо-Селянської Червоної армії 

(РСЧА) і Робітничо-Селянського Червоного флоту, але й осіб, зарахованих до 

«команди обслуговування», і осіб, призваних на службу «в територіальні 

формування на час відбування ними зборів», – спрямовані проти встановленого 

порядку несення військової служби, якщо «притому ці злочини за своїм 
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характером і значенням не можуть бути вчинені громадянами, що не 

перебувають на військовій чи військово-морській службі» [7]. 

Цікаво, що у Положенні про військові злочини 1927 р. до суб’єкту 

військових злочинів відносилися лише військовослужбовці та 

військовозобов’язані запасу РСЧА (без згадки про флот та про окрему 

«військово-морську» або «морську» служби), та водночас – громадяни, «які 

перебувають у особливих, утворених у воєнний час, командах для 

обслуговування тилу і фронту». Додавалося, що співучасть у військових 

злочинах інших категорій осіб також тягне за собою відповідальність за 

статтями Положення. Потім коло суб’єктів військових злочинів розширювалося, 

із включенням до нього працівників воєнізованих охорони та пожежної 

охорони, міліції, виправно-трудових установ, робітників експедиції підводних 

робіт ЕПРОН та навіть начальницького й курсантського складу цивільного 

повітряного флоту (з 1935 р.) [6]. 

Водночас протягом розширення цього кола суб’єктів начальницький та 

інший склад торгівельного (морського та річкового) флоту в нього формально 

включено не було; втім, питання віднесення окремих категорій осіб до суб’єкту 

військових злочинів під час Другої світової війни стало предметом 

ненормативного, зокрема, судового рішення. Так, у постанові Пленуму 

Верховного Суду СРСР від 18 лютого 1943 р. № 3/м/2/У до цього суб’єкту було 

віднесено персонал місцевої протиповітряної оборони, а у постанові Пленуму 

Верховного Суду СРСР від 28 вересня 1945 р. № 12/13/у, яка «переводила» 

режим військового часу у режим мирного часу для судів СРСР, йшлося, серед 

іншого, про те, що «за статтями про військові злочини (в тому числі й при 

застосуванні їх до працівників залізничного, морського та річкового 

транспорту і цивільного повітряного флоту) не повинні застосовуватися 

санкції, передбачені за вчинення цих злочинів у воєнний час, за винятком 
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випадків вчинення злочинів у військових частинах, що перебувають у бойовій 

обстановці» [4, с. 112] [курсив мій – Є.Б.]. 

Аналіз ст.ст. 202-214 КК УСРР та РРФСР 1922 р., ст.ст. 2-18 Положення 

1924 р., ст.ст. 2-29 Положення 1927 р. та норм КК 1927 р. (із змінами, внесеними 

до 1950 р.) свідчить про еволюцію відповідних складів злочинів, їх розширення, 

доповнення новими. При цьому в 1924 р. у КК 1922 р. були імплементовані 

норми Положення 1924 р., а у КК 1927 р. 25 січня 1928 р. були запроваджені 

норми Положення 1927 р. Переважна більшість військових злочинів, 

передбачених вказаними статтями, передбачали можливість їх вчинення 

військовослужбовцями та персоналом військово-морських сил того періоду 

(хіба що крім таких спеціальних складів, як передбачений ст. 11 Положення 

1927 р. та ст. 206-11 КК 1927 р. непривід військовослужбовцями перемінного 

складу власних коней до кавалерійських територіальних частин РСЧА). 

Значна частина вказаних складів стосуються порушення встановлених 

статутних відносин між військовослужбовцями. Це, зокрема: 

- невиконання даного в порядку служби наказу, передбачене у ст. 202 КК 

1922 р., ст. 3 Положення 1924 р., ст. 2 Положення 1927 р. та ст. 206-2 КК 1927 р. 

(до 1960 р. діяла редакція від 19 листопада 1934 р.). 

- вчинення опору особі, що виконує обов’язки військової служби, 

передбачене у ст. 203 КК 1922 р., ст. 2 Положення 1924 р., ст. 3 Положення  

1927 р. та ст. 206-3 КК 1927 р.; 

- примушення особи, що виконує обов’язки військової служби, до їх 

порушення, запроваджений у ст. 4 Положення 1927 р., дубльований у ст. 206-4 

КК 1927 р.; 

- образа насильством начальника або старшого при виконання обов’язків 

ним або образником, передбачена у ст. 201 КК 1922 р. (ще без кваліфікуючої 

ознаки насильства), у ст. 4 Положення  1924  р.,  ст.  5  Положення  1927  р.  та 

ст. 206-5 КК 1927 р.; 
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- образа військовослужбовця при виконанні військових обов’язків ним або 

образником, визначена у ст. 6 Положення 1927 р., відтворена у ст. 206-6 КК 

1927 р.; 

- порушення особою з наряду правил вартової чи конвойної служби і 

виданих на їх розвиток правил і розпоряджень, передбачене у ст. 208 КК 1922 р., 

ст. 11 Положення 1924 р., ст. 15 Положення 1927 р. та ст. 206-15 КК 1927 р., із 

запровадженням особливої відповідальності за такі порушення на варті, «що має 

особливе значення» (в редакції від 15 грудня 1930 р.); 

- порушення особою з наряду правил внутрішньої (вахтової) служби, крім 

варти, окремо встановлене у ст. 16 Положення 1927 р. та ст. 206-16 КК 1927 р. 

Також у вказаний період детально визначалася відповідальність за різні 

форми залишення служби; відповідні діяння кваліфікувалися, як: 

- самовільна відлучка, криміналізована у ст. 205 КК 1922 р. (безстроково), 

ст. 5 Положення 1924 р. (щодо відлучки, яка тривала менш ніж 6 діб), ст. 7 

Положення 1927 р. (із скороченням максимального терміну відлучки під час 

«кампаній на флоті» маневрів та зборів до 2 діб) та у ст. 206-3 КК 1927 р. (із 

ужорсточенням відповідальності за редакцією від 26 червня 1929 р.; за 

редакцією цієї статті від 1 серпня 1940 р. криміналізація настала для відлучки 

більше 2 годин, відлучка більш ніж на добу вважалася як дезертирство); 

- втеча, передбачена ст. 204 КК 1922 р., ст. 6 Положення 1924 р., яка у ст. 8 

Положення 1927 р. та у ст. 206-8 КК 1927 р. була розподілена на самовільне 

залишення частини або місця служби більш 6 діб, а під час кампанії у флоті, 

маневрів та зборів – понад 2 доби та на втечу як таку (із змінами складу у 

редакціях від 26 червня 1929 р. та від 4 травня 1932 р.) 

- самовільне залишення частини чи місця служби у бойовій обстановці, 

запроваджене у ст. 9 Положення 1927 р., відтворене у ст. 206-9 КК 1927 р.; 

- неявка без з поважних причин при переводі, призначенні, з відрядження та 

відпустки, передбачена у ст. 10 Положення 1927 р., у ст. 206-10 КК 1927 р.; 
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- ухилення військовослужбовця від несення служби або участі у бойових 

діях шляхом самокалічення, його симуляції або іншого обману, підбурювання та 

пособництво таким діям, криміналізоване у ст. 206  КК 1922 р.,  із доданням у 

ст. 9 Положення 1924 р. ознак підлогу документів, було відтворене у ст. 12 

Положення 1927 р. та ст. 206-12 КК 1927 р., із запровадженням у ст. 13 

Положення 1927 р. та ст. 206-13 КК 1927 р. додаткового складу ухилення від 

служби – «під приводом релігійних або інших переконань». 

Окремо у вказаний період криміналізувалися військові злочини у сфері 

охорони військової та службової таємниці. Так, спеціальну відповідальність 

було встановлено за: 

- військове шпигунство (у ст. 213 КК 1922 р., ст. 16 Положення 1924 р.), яке 

у ст. 24 Положення 1927 р. та у ст. 206-24 КК 1927 р. визначалося як передача 

іноземним урядам, ворожим арміям, контрреволюційним організаціям або 

викрадення чи збирання для передачі відомостей про збройні сили та 

обороноздатність СРСР; 

- розголошення військовослужбовцями відомостей воєнного характеру (без 

ознак зради або шпигунства), криміналізоване у ст. 25 Положення 1927 р. та у 

ст. 206-25 КК 1927 р., при цьому розголошення таких відомостей, що становлять 

державну таємницю або втрата військовослужбовцями документів, що містять 

відомості про державну таємницю, зазнали додаткової криміналізації у редакції 

від 23 лютого 1948 р., із збереженням у первинній редакції відповідальності за 

розголошення «воєнних відомостей, що не підлягають оголошенню, але не 

вважаються спеціально охоронюваною таємницею»; 

- зносини листуванням чи іншим способом під час війни з особами, що 

належать до складу ворожої армії чи проживають на території ворога або в 

місцевостях, зайнятих військом ворога, відповідальність за які було встановлено 

у ст. 212 КК 1922 р., у ст. 15 Положення 1924 р.,  ст. 26 Положення 1927 р. та  

ст. 206-26 КК 1927 р. 
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Окрему категорію військових злочинів за радянським кримінальним правом 

того періоду становили воєнні злочини, а саме: 

- мародерство, відповідальність за яке була встановлена у  ст.  214  КК  

1922 р., у ст. 17 Положення 1924 р., ст. 27 Положення 1927 р. та ст. 206-27 КК 

1927 р.; 

- протизаконне насильство над цивільним населенням у військовий час чи 

при бойовій обстановці (ст. 18 Положення 1924 р.); розбій, грабіж, протизаконне 

знищення майна, насильство, протизаконне відбирання майна під приводом 

військової потреби (ст. 28 Положення 1927 р. та ст. 206-28 КК 1927 р.); 

- погане поводження з полоненими (ст. 29 Положення 1927 р. та ст. 206-29 

КК 1927 р.); 

- носіння в районі воєнних дій знаків Червоного хреста або Червоного 

півмісяця особами, що не мають на те права, а також за надання начальником 

розпорядження про таке їх носіння (ст. 30 Положення 1927 р. та ст. 206-30 КК 

1927 р.); 

- зловживання в воєнний час прапорами чи знаками Червоного хреста або 

Червоного півмісяця чи кольором, властивим транспортним засобам санітарної 

евакуації (ст. 31 Положення 1927 р. та ст. 206-31 КК 1927 р.). 

Характерною особливістю радянського кримінального законодавства того 

періоду є встановлення спеціальних складів службових військових злочинів, 

зокрема, це передбачені у вказаних актах: 

- протизаконне відчуження, застава або передача в користування виданих 

для тимчасового чи постійного користування речей казенного обмундирування і 

спорядження (марнотратство), умисне знищення чи пошкодження цих речей, а 

також за порушення правил їх зберігання (уперше запроваджене як 

«проматування» у КК 1922 р. щодо предметів амуніції та обмундирування), 

вказане у ст. 10 Положення 1924 р., у ст. 14 Положення 1927 р. та ст. 206-14 КК 

1927 р.; 
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- перевищення військовим керівником влади або його бездіяльність, 

передбачене ст. 209 КК 1922 р., було у ст. 12 Положення 1924 р. поширене на 

осіб командного, адміністративно-господарчого та політичного складу а у ст. 17 

Положення 1927 р. та ст. 206-17 КК 1927 р. – трансформоване у зловживання 

владою, перевищення влади, бездіяльність влади, недбайливе ставлення до 

служби особи начальницького складу РСЧА; 

- дії або розпорядження начальника, які перешкоджають підлеглим 

військовослужбовцям або їх родинам використовувати пільги та переваги 

встановлені для них – були криміналізовані у ст. 18 Положення 1927 р. та 

відповідно у ст. 206-18 КК 1927 р.; 

- протизаконне використання начальником підлеглого для послуг 

начальникові та його родичам, криміналізоване у ст. 19 Положення 1924 р., було 

поширено на ситуації із обслуговуванням інших осіб у ст. 19 Положення 1927 р. 

та відповідно ст. 206-19 КК 1927 р. 

Також варто вказати на передбачені радянським кримінальним 

законодавством військові злочини, що можуть бути вчиненими у бойовій або 

іншій особливій обстановці. До таких складів віднести насамперед самовільний 

відступ військового начальника від диспозиції або від розпорядження для бою, 

здача ворогові ввірених загонів, укріплень або військового судна а також 

знищення чи приведення у непридатність засобів ведення війни, зокрема, суден 

(з 1924 р. – «військових суден», у КК 1927 р. – «військових кораблів»). 

У ст. 210 КК 1922 р. передбачалася відповідальність як за вчинення таких 

дій з метою сприяння ворогові, так і без такого наміру «лише у силу невірної 

щодо користі справи оцінки обстановки, яка склалася під час бою», подібний 

опис цього злочину містився у  ст. 13 Положення 1924 р. Водночас у ст. 20 та  

ст. 21 Положення 1927 р., ст. 206-20 та у ст. 206-21 КК 1927 р. відповідно – 

окремо встановлювалася відповідальність за здачу начальником ворогові, 
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зокрема «без мети сприяти ворогові але всупереч військових правил», та окремо 

– за самовільне ухилення від отриманих для бою розпоряджень. 

У ст. 211 КК 1922 р. передбачалася відповідальність за самовільне 

залишення поля битви під час бою та відмову під час бою застосовувати зброю 

проти ворога; у ст. 14 Положення 1924 р. до цього складу було додано 

«навмисну, не викликану бойовою обстановкою, здачу в полон», у ст. 22 

Положення 1927 р. та ст. 206-22 КК 1927 р. додано «перехід на сторону ворога». 

Усі наведені військові злочини були поширені на радянські військові морські 

сили; водночас особливу цікавість становить запроваджений у ст. 23 Положення 

1927 р. склад злочину – залишення військового корабля, що гине. У ст. 206-23 

КК 1927 р. цей склад було дубльоване з наведеного положення у наступному 

перекладі з російської: «За те, що військового корабля, який гине, залишить 

його командир, не виконавши до кінця своїх службових обов’язків, а також 

особи з команди корабля без належного на те розпорядження командира – 

вищий захід соціального захисту». Цікаво, що у ст. 20 Положення 1927 р. 

вживався термін «військове судно» а у ст. 23 цього акту – саме «військовий 

корабель», без тлумачення різниці в цих категоріях. 

У КК 1927 р. у примітках до ст. 27 констатувалися особливості покарань 

для військовослужбовців; так, до військовослужбовців середнього, старшого, 

вищого та молодшого надстрокової служби, рядового і молодшого 

начальницького строкової служби кадрового складу РСЧА, засуджених до 

виправно-трудових робіт до 1 року, мало застосовуватися «позбавлення волі до 

2 місяців із відбуттям у порядку дисциплінарного арешту», при чому таке 

покарання як «дисциплінарний арешт» у переліку покарань (ст. 21 КК 1927 р.) 

не було віднесене. Водночас пряме зобов’язання застосовувати до засуджених 

правила Дисциплінарного статуту РСЧА (як найлегшу форму покарання, та, як 

правило «при пом’якшуючих обставинах») було передбачено у ч. «б» ст. 206-2, 
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ч. «в» ст. 206-5, ч. «е» ст. 206-7, ч. «б» ст. 206-14, ч. «б» ст. 206-15, ч. «в» ст. 

206-16, ч. «б» ст. 206-18, ч. «г» ст. 206-25, ч. «б» ст. 206-29 КК 1927 р. 

Водночас у вказаних примітках до ст. 27 КК 1927 р. додавалося, що 

засудження військовослужбовців у військовий час до позбавлення волі без 

інших обмежень у правах може за рішенням суду бути відкладеним якщо 

засуджений відправляється до діючої армії. Якщо він виявив себе «стійким 

захисником СРСР за поданням військового командування» то його «можна 

звільняти від заходу соціального захисту або замінювати його м’якішим за 

ухвалою суду що постановив вирок» (така редакція норми КК 1927 р. була 

запроваджена 7 жовтня 1934 р.). Цікаво, що за ч. 6 ст. 29 КК 1927 р., до діяла у 

1928-1960 рр.,   засуджені  за військові злочини та  члени їх  родин 

безальтернативно позбавлялися права «на всі види пенсій і допомог в порядку 

державного забезпечення», це розглядалося як додаткове специфічне покарання. 

Таким чином слід констатувати наступне. Еволюція  криміналізації 

військових злочинів у 1920-1960 рр. відбувалася доволі динамічно; збереження 

загальних засад, встановлених у кримінально-правових кодифікаціях 1922 р., 

суміщалося із поступовим посиленням відповідальності за військові злочини та 

розширення   сфери  відповідної  криміналізації та водночас зі змішуванням 

дисциплінарної   та  кримінальної  відповідальності  військовослужбовців. 

Автономія кримінальних кодифікацій Української СРР того часу у сфері 

військових злочинів була  повністю  умовною;  окремі  відмінності складів 

злочинів між КК УСРР 1927 р. та Положенням про  військові злочини СРСР 

1927 р.  можна  пояснити виключно   специфікою перекладу та юридичної 

україномовної термінології періоду т.зв. коренізаціі. 

Військові моряки були суб’єктом військових злочинів за спеціальною 

вказівкою з 1922 р. (з 1927 р. – за умовчанням), але поступове поширення 

відповідних складів на різні мілітаризовані та статутні категорії суб’єктів у 

1927-1935 рр. так і не охопило повністю службових осіб торгівельного флоту 
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СРСР. Радянська судова практика свідчить про фактичне поширення  цих 

складів на працівників морського та річкового транспорту як мінімум під час 

Другої світової війни. Єдиним спеціальним складом злочину у сфері військового 

мореплавства цього періоду було залишення військового корабля, що гине. 

Аналіз тлумачення цього складу, його розвитку у КК Української РСР 1960 р. 

[2] та практичного застосування має стати підґрунтям для нових досліджень. 
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ДЕЯКІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ УЧАСТІ УКРАЇНИ 

В МІЖНАРОДНОМУ СОЮЗІ НОТАРІАТУ 
Негода В.О. Деякі правові аспекти участі України в Міжнародному Союзі 

Нотаріату. 

Статтю присвячено участі України в Міжнародному Союзі Нотаріату, а саме 

перспективам розвитку нотаріальної діяльності в Україні після вступу вітчизняного 

нотаріату до організації. Аналізуються особливості, роль та діяльність Міжнародного 

Союзу Нотаріату, проаналізовані основні принципи нотаріальної системи латинського 

типу та досліджено механізм імплементації цих принципів в законодавство та практику 

про нотаріат. Особливу увагу в статті приділено положенням установчих документів 

Організації, а саме Статуту Міжнародного Союзу Нотаріату та Загальному 

регламенту. 

Ключові слова: Міжнародний Союз латинського нотаріату, нотаріат латинського 

типу, міжнародні стандарти нотаріальної діяльності, нотаріус, законодавство України 

про нотаріат та ін. 

Негода В.O. Некоторые правовые аспекты участия Украины в Международном 

Союзе Нотариата. 

Статья посвящена участию Украины в Международном Союзе Нотариата, а 

именно перспективам развития нотариальной деятельности в Украине после вступления 

отечественного нотариата в организацию. Анализируются особенности, роль и 

деятельность Международного Союза Нотариата, проанализированы основные 

принципы нотариальной системы латинского типа и исследован механизм 

имплементации этих принципов в законодательство и практику про нотариат. 

Отдельное внимание в статье уделяется положениям учредительных документов 

Организации, а именно Уставу Международного Союза Нотариата и Общего 

регламента. 

Ключевые слова: Международный Союз латинского нотариата, нотариат 

латинского типа, международные стандарты нотариальной деятельности, нотариус, 

законодательство Украины про нотариат и др. 

Negoda V.O. Some legal aspects of Ukraine’s participation in the International Union of 

Notaries. 

The article is concerned with Ukraine's participation in the International Union of Notaries, 

namely the perspectives of notarial activities in Ukraine after the entry of domestic 
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notary to the organization. The features, role and activity of the International Union of Notaries 

are analyzed. The basic principles of the notary system of latin type are analyzed and the 

mechanism of implementation of these principles into legislation and notary’s practice is 

researched. Certain attention in the article is paid for provisions of constituent documents of 

Organization namely Charter of the International Union of Notaries and General Regulations. 

Keywords: international Union of Notaries, Notary Latin  type,  international  standards  

of notaries activity, notary, laws of Ukraine on notary etc. 

 

Постановка проблеми. Як відомо, одним із провідних гасел 

Міжнародного Союзу латинського нотаріату (далі – МСН) є «LEX EST 

QUODCUMQUE NOTAMUS», що в перекладі означає «НАПИСАНЕ 

НОТАРІУСОМ Є ЗАКОН». Нотаріат з давніх часів посідає важливе місце в 

регулюванні суспільно-правових відносин в кожній державі та має свої 

особливості. Разом із тим, всі правові системи держав світу в контексті 

нотаріальної діяльності умовно розподіляють на наступні дві нотаріальні 

системи: латинська та англо-американська система нотаріальні системи. 

Отже, в цій статті мова буде йти про латинську нотаріальну систему та 

один з її осередків МСН. На нашу думку, ця проблематика є надзвичайно 

актуальною, адже Україна вступила до МСН не так давно, а саме у 2013 році. 

І, хоча, МСН є міжнародною неурядовою організацією, вона координує 

нотаріальні палати держав-учасниць, надає рекомендації та спонукає 

розвитку сучасної нотаріальної системи. Вступ до такої поважної Організації 

означає вихід наших нотаріусів на новий рівень та підвищення їхньої ролі у 

житті суспільства. 

Наразі питання полягає в тому, чи зможе український нотаріат 

відповідати загальновизнаним нормам та стандартам, чи пристосуються вони 

до українських реалій та чи зможуть нотаріуси України співіснувати зі 

світовими етичними нормами поведінки. 

Теоретичною основою для написання цієї статті послугували праці 

таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як: Бесчасного В.М., Борисова В.К., 

Вагнера К., Гонгало Б.М., Жофре-Спінози К., Карнарук Н.В., Мерлотті М., Р. 

Давіда, Ріцфоль Ж., Сміян Л.С., Фурси С.Я. та інших вчених. 
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Метою цієї статті є проаналізувати особливості участі України у складі 

Міжнародного Союзу Латинського нотаріату та на підставі результатів 

дослідження сформулювати пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення 

українського законодавства про нотаріат та приведення його до міжнародних 

стандартів. 

Виклад основного матеріалу. Міжнародний Союз Латинського 

Нотаріату (The International Union of Notaries) - це організація, яка була 

заснована2 жовтня 1948 року, в Буенос-Айресі (Аргентина) під час Першого 

Міжнародного Конгресу Нотаріусів та, яка має на меті сприяти поширенню 

міжнародних стандартів нотаріальної діяльності серед держав - членів 

Союзу. Це міжнародна корпорація національних нотаріатів, яку в 2005 р. 

було перейменовано на Міжнародний Союз Нотаріату. Міжнародний союз 

періодично проводить свої конгреси, а також працює через комісії у різних 

регіонах світу [3, 550]. 

В Статуті МСН відзначається, що основними засадами латинського 

нотаріату є наступні: 

- нотаріус є публічною посадовою особою, оскільки саме держава 

(зазвичай в особі міністерства юстиції) надає йому повноваження на 

створення офіційних документів і саме держава контролює його діяльність; 

- разом з цим, нотаріус є особою вільної юридичної професії: він не 

перебуває на державній службі, самостійно організовує свою роботу, несе 

відповідальність за шкоду, заподіяну особі внаслідок його незаконних або 

недбалих дій, джерелом його доходів є плата за вчинені ним нотаріальні дії, 

що справляється в рамках встановленого тарифу; 

- як правило, діяльність нотаріуса обмежується територіально: він може 

вчиняти нотаріальні дії лише в межах фіксованого державою нотаріального 

округу; 
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- нотаріуси об'єднуються у професійні самоврядні громадські організації 

(нотаріальні палати), які виконують адміністративні та контрольні функції [4, 

с. 12]. Виходячи із основних засад діяльності МСН, його завданнями є: а) 

просування і застосування фундаментальних принципів системи нотаріату 

латинського типу, а також принципів нотаріальної етики; б) представництво 

нотаріату в міжнародних організаціях і співпраця з ними; в) співпраця з 

національними нотаріатами, членами і не членами МСН, а також з іншими 

спорідненими об'єднаннями, в тому числі з метою поширення нотаріату 

латинського типу; г) пропаганда, організація та розвиток професійної 

підготовки і підтримка наукової роботи в нотаріальній сфері; д) всебічна 

підтримка міжнародних конгресів МСН та сприяння професійним засіданням 

і заходам, що виходять за рамки чисто національних[1]. 

 

З вищезазначених положень випливає, що МСН здійснює вкрай важливу 

діяльність в сфері розповсюдження міжнародних стандартів нотаріальної 

практики та втілення їх у національних законодавствах держав-членів. 

Постійні конференції, з’їзди, конгреси свідчать про активну роботу, яка 

сприяє розвитку нотаріальної діяльності в усьому світі. МСН виконує роль 

координуючого центра для нотаріальних систем держав-учасниць. Союз є 

цілком сформованою організацією з чіткою структурою – Асамблея 

нотаріатів-членів, Президент, Керівна Рада, Генеральна Рада та Наглядова 

Фінансова Рада. Також в союзі працюють комісії та робочі групи. Статут та 

Загальний регламент МСЛН детально регламентує діяльність органів 

МСН[1]. 
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Окремої уваги заслуговують так звані «заповіді» МСН, які були 

визначені у доповіді еквадорської делегації та одностайно схвалені 

пленарним засіданням на 8-му Міжнародному конгресі МСН в Мексиці у 

жовтні 1965 року. Зокрема, заповідями латинського нотаріату є такі 

положення: 

 

1. Поважай своє Міністерство 

2. Утримайся, навіть якщо найменший сумнів робить незрозумілими твої 

дії 

3. Віддавай належне Правді 

4. Дій обережно 

5. Вивчай з пристрастю 

6. Радься з Честю 

7. Керуйся Справедливістю 

8. Обмежуйся Законом 

9. Працюй з Гідністю 

10. Пам’ятай, що твоя місія полягає у тому, аби не було суперечок між 

людьми [6]. 

 

Латинський нотаріат базується на традиції римського права. В країнах, 

що входять до МСН, як і в Україні діє континентальна (романо-германська) 

правова система з її пріоритетом письмового доказу, а  нотаріально 

оформлені документи отримують публічне визнання і підвищену доказову 

силу. При цьому в більшості країн нотаріату акти нотаріусів мають і 

виконавчу силу [6, с. 31]. 

 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про нотаріат» в редакції від 

6.11.2014 р. нотаріат визначається як «система органів і посадових осіб, на 

які покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають 
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юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені Законом 

України «Про нотаріат», з метою надання їм юридичної вірогідності» [2]. 

Беззаперечним є той факт, що український нотаріат належить до латинської 

нотаріальної системи. Адже в Україні нотаріус є публічною посадовою 

особою та представником вільної професії, нотаріус одержує плату за 

нотаріальні послуги відповідно до тарифу, розмір та порядок сплати якого 

встановлюється державою. 

 

У 2007 р. Україна постала перед питаннями, які потрібно було 

вирішувати задля вступу до МСН. Україна знаходилась на етапі завершення 

процесу реформування нотаріату в Україні і запровадження єдиного 

нотаріату відповідно до нових правових економічних, соціальних і 

політичних умов суспільства. Практика застосування чинної редакції Закону 

України «Про нотаріат» засвідчила штучність поділу нотаріату на державних 

та приватних, виявила соціальні і економічні непорозуміння у державному 

регулюванні діяльності приватних нотаріусів, визначенні їх статусу, 

недостатній рівень законодавчого регулювання організації та діяльності 

органів професійного самоврядування нотаріусів тощо. Не врегульованими 

на законодавчому рівні залишались питання про самоврядування нотаріусів, 

визначення принципів організації та здійснення нотаріальної діяльності, 

фінансування нотаріальної діяльності, встановлення нотаріальних округів, 

граничну чисельність нотаріусів, заміщення нотаріуса, статус виконуючого 

обов’язки нотаріуса [8]. 

Слід зауважити, що новели до ЗУ «Про нотаріат» в редакції від 01 січня 

2013 року значно наблизили та сприяли вступу України до МСН. Як відомо, 

Україна стала членом цієї неурядової організації 9 жовтня 2013 р. на ХХVІІ 

Міжнародному Конгресі нотаріусів, який проходив у столиці Перу – Лімі. 

Для входження до Союзу України зробила два важливі кроки, а саме 
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створила професійну самоврядну організацію нотаріусів – Нотаріальну 

палату України та прийняла Правила професійної етики нотаріусів [9]. 

Подолавши ці дві перепони на шляху до вступу, Україна продемонструвала 

свій потенціал та своє прагнення до розвитку на міжнародних засадах. 

Членство в МСН дозволяє Україні відслідковувати та бути в курсі останніх 

нововведень в нотаріаті, а також вдосконалювати нотаріальну діяльність в 

Україні шляхом перейняття міжнародної практики. Можна констатувати, що 

вступ України до цієї Організації означає рух вперед, а для суспільства 

України означає покращення надання нотаріальних послуг та забезпечення їх 

доступності. Президент Комісії з міжнародного нотаріального 

співробітництва МСН Мішель Мерлотті зазначив, що на законодавчому рівні 

наша держава не має ніяких фундаментальних зауважень. Це означає, що 

після вступу до МСН, а також після внесення змін до ЗУ «Про нотаріат», 

Україна стала ближчою до загальновизнаних міжнародних стандартів 

нотаріальної діяльності у світі. Нараз стоїть інше завдання – це втілення та 

перейняття досвіду зарубіжних країн[5]. Новим етапом на шляху до розвитку 

нотаріату в Україні має стати не просто внесення змін до ЗУ «Про нотаріат», 

а прийняття нового Закону, який би цілком забезпечив нормальне ефективне 

функціонування нотаріату. 

 

В юридичній літературі слушно зазначається, що наразі вкрай 

актуальним є питання медіації нотаріусів. Цю практику застосовують у 

багатьох державах світу, адже вирішення проблеми без залучення суду за 

допомогою нотаріуса є дуже зручним способом врегулювання проблем. 

Медіація допомагає розвантажити судову систему, а також доводить 

важливість професії нотаріуса. Наприклад, в Німеччині функції нотаріуса у 

сфері медіації закріплені на законодавчому рівні, що позитивно 

відображається на вирішенні спорів. 
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Висновки та рекомендації. Таким чином, вступ до МСН це лише один з 

кроків розвитку нотаріальної діяльності в Україні. В подальшому 

Нотаріальна палата України, на нашу думку, повинна налагоджувати та 

підтримувати зв’язки з іншими зарубіжними нотаріальними палатами. Обмін 

нотаріальним досвідом допомагає досягти гармонізації та уніфікації 

стандартів нотаріальної діяльності. Наразі для відповідності стандартам 

світового рівня щодо нотаріальної діяльності та для покращення надання 

послуг наша держава повинна сприяти доступності та високій якості правової 

допомоги, формуванню системи електронного нотаріату на всіх рівнях, 

модернізації та матеріально-технічному забезпеченні установ нотаріату, а 

також вдосконаленню системи підвищення кваліфікації нотаріусів. 

Виконавши вищезазначені вимоги, Україна може свідчити про належний 

рівень нотаріальної діяльності та підтвердити свій статус дійсно правової 

соціальної держави. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ГАЛУЗЕВУ ОСНОВУ МІЖНАРОДНОГО 

КАНОНІЧНОГО ПРАВА 

В журналі «Український часопис міжнародного права» нещодавно 

з’явилася цікава публікація сучасного українського правознавця, фахівця з 

історії міжнародного права, доктора юридичних наук, професора А.І. 

Дмитрієва «Вестфальський мир 1648 р. як галузева основа міжнародного 

канонічного права»21. Автор цієї публікації, відомий у вітчизняній юридичній 

науці своїми ґрунтовними дослідженнями правової природи Вестфальського 

мирного договору22, пропонує погляд на цей епохальний в історії 

міжнародного права документ під досить незвичним для сучасних юристів- 

міжнародників кутом зору. На його думку, є всі підстави стверджувати, що 

«Вестфальський мир 1648 року заклав підвалини нової галузі міжнародного 

права, яку сьогодні можна визначити як міжнародне канонічне право, що 

регулює унікальний комплекс взаємопов’язаних міжнародних відносин: 

світських і канонічних»23. А.І. Дмитрієв слушно зазначає, що хоча формальна 

рівність між католиками та протестантами була закріплена ще в 

Аугсбурзькому релігійному мирі 1555 р., лише після підтвердження його 

основних положень в текстах Оснабрюцького та Мюнстерського мирних 

договорів 1648 р. «для всього Старого світу стали легітимними дві конфесії – 

 

 

 

 

 
 

21 Дмитрієв А. Вестфальський мир 1648 р. як галузева основа міжнародного канонічного права // 

Український часопис міжнародного права. – № 3. – 2013. – С. 9-15. 
22 Дмитрієв А.І Вестфальський мир і сучасне міжнародне право. – К., 2001. – 426 с. 
23 Дмитрієв А. Вестфальський мир 1648 р. як галузева основа міжнародного канонічного права // 

Український часопис міжнародного права. - № 3. – 2013. – С. 9 
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католицизм і лютеранство»24. З точки зору А.І. Дмитрієва, сутність змісту 

нормативної частини імперського канонічного права можна звести до 

наступних основних положень: 1) збереження духовної єдності більше не 

вважалося необхідною передумовою для збереження загальноімперського 

миру; 2) збереження принципу «чия земля, того і віра», однак з 

індивідуальним правом католиків і лютеран, які не бажали приймати 

конфесію свого феодала, на еміграцію; 3) припинення юрисдикції 

католицьких парафіяльних єпископів на лютеранських територіях і гарантія 

феодалам-лютеранам на підтвердження секуляризації церковного майна; 4) 

дозвіл князівському духовенству на прийняття іншої віри за умовами 

Аугсбурзького релігійного миру, але з втратою своєї посади; 5) збереження 

status quo для імперських міст, що мали жителів обох конфесій; 6) 

застосування релігійного миру лише для двох дозволених імперським правом 

конфесій. 

А.І. Дмитрієв цілком справедливо наголошує на тому, що 

«Вестфальський мир 1648 р. утворив особливу вестфальську конфігурацію 

міжнародного права, яка стала правовим регулятором міжнародних відносин 

в умовах історично детермінованого універсального правопорядку, що 

встановлений багатосторонніми договорами між державами та визначається 

й підтримується іншими суб’єктами міжнародного права»25. На його думку в 

умовах вестфальської конфігурації міжнародного права починають 

виявлятися й певні галузеві критерії міжнародного канонічного права, серед 

яких автор називає: 1) специфіку об’єкта правового регулювання, 

обумовленого комплексом взаємопов’язаних світських та канонічних 

міжнародних відносин в Європі першої половини XVІІ ст.; 2) наявність 

предметних інститутів, визначених католицизмом та лютеранством; 3) 

великий на ту історичну добу обсяг нормативного матеріалу, що визначався 

 

24 Там само. – С. 9. 
25 Там само. – С. 12. 
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Оснабрюцьким та Мюнстерським мирними договорами; 4) 

зацікавленість європейських країн та імперських станів в становленні 

легітимізації особливих світсько-канонічних відносин саме міжнародним 

правом; 5) формування таких спеціальних галузевих принципів, як: принцип 

легітимізму; принцип рівності; принцип духовної єдності; принцип 

толерантності; принцип збереження миру; принцип розподілу сфер впливу в 

світсько-канонічних відносинах; принцип поваги до прав людини в сфері 

релігійних свобод тощо. Ці принципи міжнародного канонічного права автор 

пропонує розглядати як такі, що встановлюють правила поведінки між 

суб’єктами специфічних світсько-канонічних відносин і визначають 

механізми співробітництва між ними. На підтвердження своєї тези про 

існування міжнародно-правового регулювання особливих світсько- 

канонічних відносин А.І. Дмитрієв наводить підписання Росією, Австрією та 

Пруссією Акту Священного Союзу у 1815 році, в основу якого, як відомо, 

був покладений принцип легітимізму і більше того, в якому неодноразово 

зустрічаються прямі посилання на християнські заповіді. 

В якості ще одного аргументу на користь існування міжнародного 

канонічного права як регулятора специфічних світсько-канонічних відносин 

А.І Дмитрієв наводить міжнародну правосуб’єктність особливого державо 

подібного утворення, Держави Міста Ватикану. Зазначимо з цього приводу, 

що автор рецензованої статті пише лише про міжнародну правосуб’єктність 

Держави Міста Ватикану, в той час як деякі вітчизняні юристи-міжнародники 

наголошують на тому, що суб’єктами міжнародного права виступають і 

Святий Престол який є «носієм духовного та світського суверенітетів і 

відповідно до Латеранських угод 1929 року одночасно є верховним органом 

всієї Католицької Церкви та сувереном Держави Міста Ватикан» і Ватикан, 

який «має власний правовий порядок та компетенцію і відповідає всім 

ознакам держави, які склалися у правовій доктрині, хоча і з деякими своїми 
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особливостями, а, отже, може бути суб’єктом міжнародного права і вступати 

у міжнародно-правові відносини під керівництвом Святого Престолу»26. 

Цікаво було б дізнатися про точку зору А.І. Дмитрієва з цього питання. 

Загальний висновок А.І. Дмитрієва полягає в тому, що «міжнародне 

канонічне право, яке пов’язане з легітимізацією християнства, пройшло 

складний шлях становлення та розвитку. Як галузь міжнародного права воно 

потребує подальшого фундаментального наукового осмислення та 

практичного застосування у сучасних міжнародних відносинах»27. Автор 

статті не ставив зобі завдання визначити коло суб’єктів, дати перелік джерел 

та сформулювати вичерпний перелік принципів та інститутів міжнародного 

канонічного права. Безперечно, що у своїй статті автор порушив надзвичайно 

важливі для науки міжнародного права питання, на які важко дати 

однозначну і категоричну відповідь. Публікація А.І. Дмитрієва є 

запрошенням до широкої наукової дискусії з питання про можливість 

виокремлення такої галузі міжнародного права як міжнародне канонічне 

право, яка безперечно буде сприяти подальшому розвитку вітчизняної науки 

міжнародного права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Отрош М.І. Статус  Святого Престолу у міжнародному праві: автореф. дис. ..... канд. юрид. наук : 12.00.11; 

Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. — К., 2010. – С. 5. 
27 Дмитрієв А. Вестфальський мир 1648 р. як галузева основа міжнародного канонічного права // 

Український часопис міжнародного права. - № 3. – 2013. – С. 9. 


