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Редакційна сторінка 
 
 

«I had a dream. I dreamt about seeing Ukraine deeply rooted  

amongst European Union democracies.  

… the perspective for a country to accede.  

…to use the magnet of the EU to modernise,  

to transform and to build more democracy in its own heart.»  

 

Штефан Фюле 

Комісар ЄС з питань  

добросусідства та розширення 

 
Колонка головного редактора:  
 
«Євроінтеграційна мрія»: мрія України чи ЄС? 
 
Шановний читач, 

 

 Перед Вами черговий номер журналу “Європейські студії та право”. 
В цьому номері як завжди представлені найкращі та найнагальніші 

дослідження українських вчених-правників у галузі Європейського права, 

права Європейського Союзу та Ради Європи, прав людини. Наш журнал 
традиційно опікується важливими питаннями євроінтеграційних процесів в 

першу чергу з точки зору права. Однак, успішні та нагальні дослідження у 

галузі євроінтеграційних процесів та права, не повинні проводитися у 

вакуумі, бути штучними, поверхневими та безпредметними. Вони мають 
стосуватися процесів, невід’ємно пов’язаних із внутрішньо- та 

зовнішньополітичними зрушеннями, що відбуваються у суспільстві, а 

також відображати соціальні зміни та той правовий контекст в якому ці 
зрушення відбуваються. Такі дослідження не повинні оминати розвиток 

взаємин української держави з її зарубіжними партнерами. Тобто, 

неможливо оминути розвитокта поглибленняполітичногоспівробітництва 

між Європейським Союзом та Україною що мали місце останнім часом. 
Цестосується насамперед парафування угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС, лютневого Брюсельського самміту України та ЄС, а також 

майбутнього запланованого підписання цієї угоди у листопаді 2013 року на 
самміті Україна – ЄС у Литві. 

 Минулі події у взаєминах ЄС - Україна вересня 2012 року та лютого 

2013 року, як і майбутні події листопада 2013 року, можна 

охарактеризувати виключно позитивно.В цьому контексті, не можна й не 
згадати про «мрію»комісара з розширення ЄС Штефана Фюле про його 

бажання побачити Україну «глибоко укоріненою серед держав 

Європейської спільноти», на незворотній дорозі приєднання до ЄС, в той 
же час поважаючу основоположні цінності спільноти європейських держав 

– цінності спільні для ЄСта Ради Європи – права людини, верховенство 

права та демократичне урядування. Штефан Фюле, як і пізніше Баррозо, 
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також зробив досить недвозначні посилання на необхідність припинення 

політичних переслідувань опонентів, а також застереживщодо 
“вибіркового” правосуддя що існує в Україні. Подібні зауваження, 

виходячи із взаємин України та Ради Європи, висловив українській стороні 

і Президент ПАРЄ Жан-Клод Міньйон під час свого візиту до України.Але 

наскільки розуміють можливість цих зауважень представники України?Чи 
поділяють українські можновладці мрію щодо реального впровадження 

основоположнихєвропейських цінностей в українське соціально-політичне 

сьогодення? Чи є «загальноєвропейські цінності» близькими та 

зрозумілими українській владі?І щонайголовніше - які саме кроки треба 
негайно вжити українській владі для остаточного підписання та 

ратифікації угоди між Україною та ЄС? На ці питання зможе відповісти 

тільки час. 
 Видається, що 16й самміт Україна – ЄС, що відбувся 25 лютого 

цього року у Брюселлі чітко та зрозуміло розставив всі “крапки над і”. 

Керівники ЄС та українське керівництво погодили дії, які необхідно вжити  

Україні до травня цього року з метою остаточної підготовки підписання 
угоди щодо асоціації. Угоди, яка фактично являючи собою поглиблену 

Угоду про торгівлю та насправді буде явний кроком у напрямку 

євроінтеграції України, при цьому не маючи подібних аналогів у 
взаєминах ЄС з країнами-сусідами. Ця Угода надатиме Україні могутній 

поштовх до внутрішньої модернізації застарілої системи державного 

управління та економічного зросту та розвитку, який за даними та 

прогнозами МВФ майже сповільнився. Зокрема, такими елементами плану 
негайних дій є виправлення недоліків передвиборчого законодавства та 

практики виборів, знову ж таки, вирішення проблем вибіркового 

правосуддя та їх неповторення, а також прогрес у галузі державних реформ 
обумовлених в плані дій щодо асоціації (зокрема, реформа системи 

правосуддя та забезпечення прав людини та верховенства права).До 

завершення обумовленого строку – настання травня – залишилося менше 

місяця і навряд чи протягом досить короткого періоду часу українським 
органам влади, а також заблокованому парламенту вдастся вирішити ці 

суттєві проблеми. Навіть зважаючи на те, що вищевказані проблеми 

знаходяться не в площині права та законодавства, а в практиці його 
застосування. Однак, тим не менш, знову ж таки, будемо очікувати на 

позитивні зрушення. Будемо сподіватися на те, що «мрія Штефана Фюле» 

матеріалізується, і в найкоротші часи,можливо навіть 18 травня, коли ми 

святкуватимемо День Європи, ці зміни будуть  Тоді цей день стане по-
справжньому святом не тільки для жителів об’єднаної Європи, а й для 

українців. Редакція ж сподівається, що це видання журналу, як і всі його 

попередні випуски, внесуть свій внесок, можливо і наразі незначний, до 

євроінтеграційних процесів, що відбуваються та відбуватимуться в 
українському правовому просторі.  
 

Редакційна колегія 
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ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ КОНТРАКТНОГО ПРАВА ТА ЙОГО 
ОДНОСИСТЕМНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ: ПРАВО ТА ЕКОНОМІКА 

 

 
О. О. Гайдулін 

 
 

кандидат філософських наук, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного 
та європейського права юридичного факультету ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» 

 

У статті розглядаються засади економічного аналізу європейського 

контрактного права. Проблеми, що розглядаються в статті, є актуальними для 

процесу адаптації  договірного права України до законодавства ЄС.  За результатами 

встановлено, що існують дві групи економічних факторів європеїзації: організаційно-

правові та нормативно-правові. У статті відзначається з оптимізмом, що для 

подальшого з’ясування економічних факторів правової інтеграції в ЄС необхідно 

розробити доктрину нового типу – економіко-правову теорію контрактного права.  

Ключові слова: економічний аналіз права, європейське контрактне право, 

тлумачення, доктрина. 

 

Відповідно до пануючої на пострадянському просторі науково-правової 
традиції право та економіка розуміються не ізольованими сферами 

суспільного життя, а такими, що не просто співвідносяться, а й плідно 

взаємодіють. Не дивно, що для вихованого на постулатах політичної економії 
покоління науковців завжди «право являє собою продовження економіки»

1
.  

Однак проблема полягає в тому, що вітчизняна правова наука зазвичай 

не йде далі усталених методологічних заяв про взаємну детермінацію 

економіки та права. Проте сучасні євроінтеграційні процеси в сфері 
приватного права відбуваються саме в контексті широкого фронту 

досліджень на межі економіки та юриспруденції. Цей науковий напрям  

отримав назву економічний аналіз права  (law and economics).  
Першоджерелом таких досліджень є стаття Рональда Коуза «Проблема 

соціальних витрат», після написання якої автор став лауреатом  Нобелівської 

                                                           
1
 Спиридонов Л. И. Теория государства и права. Учебник / Лев Иванович Спиридонов. — М : Проспект, 

1999. — С. 247. 
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премії з економіки 1991 року
1
. Згодом базові положення цієї статті отримали 

назву «теорема Коуза». Дослідження в цьому напрямі успішно продовжили 
Дж. Стіглер,  Г. Калабрезі, Г. Беккер.  

В умовах об’єктивного загострення проблеми рідкісних ресурсів у 

західних країнах у другій половині ХХ ст. розгортаються системні 

дослідження інституту права власності, які здійснюються на стику 
економічної науки та юриспруденції такими вченими, як А. Алчіан, Г. 

Демсетц, та іншими економістами.  

У найбільш систематизованому вигляді методологічні засади цього 

наукового методу викладені засновником позитивної економічної теорії  
права Ричардом Познером, суддею Верховного суду США, який у 1972 році 

написав свою фундаментальну працю «Економічний аналіз права»
2
. 

Останнім часом лідерами досліджень у цьому напрямі є американські 
економісти Дуглас Сесіл Норт (Лауреат Нобелівської премії з економіки 1993 

р), Олівер Вільямсон та Елінор Остром (Нобелівські лауреати 2009 р. в цій же 

номінації).  

Західноєвропейські вчені не відстають від своїх американських колег. 
Відмічається тенденція системного дослідження питань європейської 

правової інтеграції. Так, показовими є спроби комплексного соціально-

економічного та психологічного аналізу проблеми неуніфікованого 
контрактного права держав — членів ЄС як бар’єра для подальшого розвитку 

євроринку
3
.  

Показово, що в Україні напрям економіко-правових досліджень також 

переважно ініціюються вченими-економістами. Методологічні позиції, 
близькі до цього напряму, найбільш послідовно розділяє наукова школа, яка 

активно формується в Національному університеті «Юридична академія 

України імені Ярослава Мудрого», головним чином за ініціативи кафедри 
економічної теорії та за підтримки кафедри теорії держави і права. Серед тих, 

хто активно працює в цій предметній галузі, Д.О. Вовк, О.А. Гриценко, 

І.А. Єфіменко, С.М. Макуха, Л.М. Павловська, Н.П. Ульянова та інші. 

Економічних аспектів зближення правових систем ЄС та України торкався в 
своїй докторській дисертації  О.К. Вишняков, який запропонував новий 

термін «європейська ринкова апроксимація»
4
. 

Незважаючи на те, що економічні аспекти договірного права все більше 
потрапляють у поле зору вітчизняних дослідників

5
, ця проблематика чомусь 

                                                           
1
 Коуз Р. Проблемы социальных издержек // Рональд Коуз. Фирма, рынок, право. — М. : Дело, 1993 — С. 

87—141. 
2
 Познер Р.А. Економічний аналіз права / Ричард. А. Познер ; пер. з англ. С. Савченко. — Х. : Акта, 2003. — 

862с.+ 120 с. додат. ; Познер Р.А. Проблеми юриспруденції / Ричард. А. Познер ; пер. С. Савченко. — Х. : 

Акта, 2004. — 488 с. 
3
 Smits J.M. The Need for a European Contract Law; Empirical and Legal Perspectives / Jan M. Smits. — Maastricht : 

University of Maastricht, February, 2005. — 188 p. 
4
 Вишняков О. К. Апроксимація правового забезпечення цивільних майнових відносин в Україні до умов 

внутрішнього ринку Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора юрид. наук : 

спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право. Міжнародне приватне право» / Олександр 

Костянтинович  Вишняков — Одеса:  Одеська національна юридична академія, 2008. — С. 12. 
5
 Економічні основи договірного права / Олена Аврамівна Гриценко, Людмила Миколаївна Павловська // Вісник 

Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. — 2011. — № 2 (5). — С. 135—146. 
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не пов’язується з питаннями європейської інтеграції в сфері контрактного 

права.  
Саме тому мета даної статті полягає у виявленні тих економічних 

факторів, які є визначальними для процесу зближення контрактного права 

держав — членів ЄС (європеїзації контрактного права — англ. 

europeanization of contract law), що досить актуально з огляду на стратегічний 
курс України на європейську інтеграцію. У зв’язку з цим слід зазначити, що 

синонімічним до «європеїзації» виступає термін «коммунітаризація» (англ. 

communautarisation), який позначає такий процес як «зміна права країн — 

учасниць ЄС під впливом Співтовариств у найбільш чутливих напрямках 
економічних відносин»

1
. 

Необхідно підкреслити, що сам процес європеїзації контрактного права 

розпочався на певному якісному рівні економічної інтеграції, коли всім стало 
зрозуміло, що одним із ризиків, які стримують вільний рух товарів, послуг, 

осіб та капіталу, є незнання іноземного права, що створює «нетарифний 

бар’єр щодо торгівлі»
2
. 

Одним із важливих підсумків аналізу процесу європеїзації контрактного 
права, здійсненого автором на рівні монографічного дослідження, є те, що 

хоча зовні уніфікація та гармонізація договірного права й виглядають як 

процеси, обумовлені техніко-юридичними розбіжностями національних 
правових систем,

3
 зближення норм приватного права та, відповідно, 

створення європейського контрактного права це перш за все економічно 

обумовлений процес
4
.  

У зв’язку з цим необхідно звернути увагу на офіційне визначення 
європейського контрактного права. Так, у п. 12 Повідомлення для Ради та 

Європейського Парламенту про європейське контрактне право цей правовий 

інститут визначається як «основне законодавство, що регулює 
транснаціональні правочини»

5
. Показово, що в п. 13 цього Повідомлення 

деякі інститути, які традиційно не належать до договірного права, віднесені 

до предмета правового регулювання цього міжгалузевого утворення 

«внаслідок тісного зв’язку з економікою». Керуючись таким розширеним 
«економічним» підходом Комісія застерігає: «Необхідно звернути увагу на 

контрактне право в формулюванні настільки широкому, наскільки це 

можливо, і весь час мати на увазі, що контрактне право утворює органічне 
ціле з усіма економічно пов’язаними галузями приватного права, які мають 

розвиватися послідовно»
6
. 

                                                           
1
 Rigaux F. Preface  / Francois Rigaux // L'influence des Commimautes europeenes sva le droit international prive des 

Etats Membres. —Braxelles, 1981. — P. 17. 
2
 Lando O. Guest Editorial: European Contract Law after the year 2000 / Ole Lando // Common Market Law Review 

1998. — № 35. — Р. 823. 
3
 Бургучев Г. Об унификации правовых норм, регулирующих внешнюю торговлю // Внешняя торговля. 1973. —

№ 12. —С.32—38.  
4
 Гайдулін О. О. Зближення контрактного права європейських країн : моногафія / Олександр Олександрович 

Гайдулін. — К. : Видавець Позднишев, 2009. — С. 65.  
5
 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on European Contract Law // 

Official Journal. 2001. С 255/01. — P. 6. 
6
 Communication on European Contract Law: Joint Response of the Commission on European Contract Law and the 

Study Group on a European Civil Code. — Brussels, 2001. — vi,  61 p. 
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Системний (економіко-правовий) підхід до процесу європеїзації 

контрактного права дозволяє серед джерел змісту європейського 
контрактного права виділити економічні фактори, які є провідними для 

формування об’єктивних причин європейської інтеграції в сфері приватного 

права. 

Перша група факторів, які можна умовно назвати економіко-
інституціональними або факторами самоврядування комерсантів. Вони 

виокремлюються на тій підставі, що на зламі тисячоліть визначальними для 

зближення контрактного права європейських країн є ініціативна та 

самоврядна діяльність самих підприємців та їх організацій, спрямована на 
поступову економічну та правову інтеграцію, як на глобальному, так і на 

континентальному рівнях.  

Так, ще наприкінці ХІХ ст. починають утворюватися неурядові 
міжнародні організації, які спеціалізуються на сприянні інтеграції різних 

правових систем. Так, приміром у 1897 р. в Антверпені створено 

Міжнародний морський комітет, який об’єднав асоціації морського права 

різних держав і з 1897 р. регулярно проводить конференції з уніфікації 
морського права. Велике значення мало створення у 1920 р. неурядової 

організації — Міжнародної торгової палати (МТП), яка разом з численними 

національними організаціями підприємців (торгові або торгово-промислові 
палати) нині є провідним організатором процесу приватноправової 

глобалізації торгівлі. Під егідою Ліги Націй у 1926 р. створюється 

міжурядова наукова установа — Міжнародний інститут уніфікації 

приватного права (УНІДРУА).  
З утворенням у 1966 р. Комісії Організації Об’єднаних Націй з 

міжнародного торгового права  — ЮНСІТРАЛ починається новий період 

зближення систем приватного права. Показово, що інституалізація процесу 
правової інтеграції в рамках ООН не зупинила процес утворення нових 

міжнародних об'єднань підприємців. Найбільш активні серед них інституції 

виникли в другій половині ХХ ст.: 

 1973 р. — Тристороння комісія, яка об'єднує близько трьохсот 
представників великих ТНК США, Західної Європи, Японії;  

 1977 р. — Міжнародна асоціація з товарної нумерації (Асоціація 
ЕАН); 

 1983 р. р — Інститут міжнародних фінансів (ІМФ), який є всесвітньою 

асоціацією банків, брокерських компаній, інвестиційних фондів та 
інших фінансових установ;  

 1986 р. — Круглий стіл КО (CAUX Round Table), що об'єднує 

провідних бізнесменів Європи, Японії і США і ухвалив важливий акт 
саморегулювання Декларацію «Принципи міжнародного бізнесу»; 

 1991 р — Міжнародна асоціація комерційних банків (МАКОБ), 
заснована комерційними банками держав Центральної і Східної Європи, 

Росії та інших країн СНД; 

 1997 р. — Європейський діловий конгрес (ЄДК), що об'єднує 
підприємців країн – учасниць ОБСЄ.  
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Таким чином,  наявна тенденція посилення провідної участі в цьому 

процесі міжнародних організацій. У цей же час виникає ще одна тенденція — 
активізація інтеграційно-правових зусиль на регіональному рівні.  

Головним результатом самоврегулювання підприємцями своєї 

комерційної діяльності є створення нового (третього після національного та 

міжнародного) правопорядку.  
Тому до другої групи економічних факторів, які є інтеграційними 

щодо європейського контрактного права, необхідно віднести цей результат 

самоврядної транснаціональної діяльності підприємців — нове lex mercatoria, 

посилання на норми якого постійно з’являються в рішеннях міжнародних 
комерційних арбітражів

1
 і об’єктивне існування, якого  не ставиться під 

сумнів самими сторонами контракту, коли вони визначають його як 

застосовуване право
2
.  

Важливо підкреслити, що всі концепції цього правопорядку об’єднує 

те, що нове lex mercatoria визнається таким, що має складну, змішану — 

економіко-правову природу, яка, на думку Б. Гольдмана, походить від усіх 

джерел діяльності співтовариства, яке складають учасники міжнародної 
торгівлі

3
. Ці джерела за браком кращого терміна отримали робочу назву 

«джерела третього правопорядку», а саме нове lex mercatoria — відповідно 

«третього правопорядку»
4
.  Показово, що в доктрині європейського права lex 

mercatoria розглядається в зв’язку з проблемами гармонізації контрактного 

права
5
. 

 «Третинність» lex mercatoria полягає передусім у тому, що ці норми 

утворюються не окремими державами (як національне законодавство) і не 
міжнародним співтовариством держав (як право міжнародне), а самими 

учасниками контрактних правовідносин і передусім підприємцями, серед 

яких найбільш зацікавленими в «роздержавленні» правового регулювання 
виявляються транснаціональні корпорації (ТНК), які отримують від цього 

максимальний макроекономічний ефект
6
.  

 Таким чином, неюридичні за своїм походженням акти, що містять 

правила укладання певних правочинів і видаються партикулярним порядком, 
починають набувати юридичного значення. Це можуть бути правила, 

прийняті торговельними палатами, кодекси поведінки представників певних 

професій, корпоративні кодекси тощо.  

                                                           
1
 Комаров A. C. Принципы УНИДРУА как источник регулирования международных коммерческих 

договоров / Александр Сергеевич Комаров // Экономика и жизнь — Юрист : приложение к газете «Экономика 

и жизнь». ― 2001, февраль. —№ 4 (156). — С. 4. 
2
 Lando О. The Lex Mercatoria in International Commercial Arbitration / Ole Lando. // International and Comparative 

Law Quoterly. ― 1985. — Vol. 34. Part 4. — P. 752. 
3
 Goldman B. La lex mercatoria dans lex contrats et l’arbitrage internationaux: Realite et perspectives / B. Goldman. // 

Journal droit intern. ― 1979. ― № 3. — P. 475—505. 
4
 Карро Д. Международное экономическое право: учебник / Д. Карро, П. Жюйар ; [пер. с франц. В. П. 

Серебренникова, В. М. Шумилова]. — М. : Междунар. отношения, 2001. — С. 9. 
5
 Lopez-Rodriguez A. M. Lex Mercatoria and Harmonization of Contract Law in the EU / Ana M. Lopez-Rodriguez. — 

DJOFPublishing. 2003. — 424 p. 
6
 Карро Д. Международное экономическое право: учебник / Д. Карро, П. Жюйар ; [пер. с франц. В. П. 

Серебренникова, В. М. Шумилова]. — М. : Междунар. отношения, 2001. — С.9. 
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Отже, у ролі джерела контрактного права нове lex mercatoria виступає як 

сукупність, з одного боку неправових — економічних джерел змісту (перш за 
все «світової» або «загальноприйнятої» договірної практики

1
, а з іншого 

боку, і суто правових — формальних джерел, але не «позитивно-правових», а 

«природно-правових» джерел правоутворення – передусім звичаю в усьому 

розмаїтті його форм. Це продиктовано інтересами транснаціональної 
комерційної діяльності і має принаймні три найбільш важливих для логіки 

нашого дослідження наслідки: 

 по-перше, усупереч основним догматам теорії права, джерела змісту 
(«комерційні домовленості та договірна практика», на яких засноване 

сучасне lex mercatoria)
2
, об’єктивно набувають нормативності та 

постають безпосередніми джерелами правоутворення;  

 по-друге, на роль офіційних джерел права починають претендувати 

самі контракти, які з їх поширенням та доктринальним узагальненням 

відповідної договірної практики набувають все більшої 
загальнообов’язковості (нормативності) не тільки для сторін 

конкретного правочину, а й для всіх учасників подібних трансакцій;  

 по-третє, активний учасник таких трансформацій — правова доктрина 
постає офіційним «творцем» норм права, що проявляється в активному 

наповненні актів lex mercatoria інноваційними юридичними 

конструкціями, які пропонуються їх розробниками як «найкращі за 

певних обставин»
3
.  

Необхідно підкреслити дуже важливу обставину, яка поєднує всі ці три 

характеристики норм lex mercatoria, — вони прямо (як в останньому 

випадку), або опосередковано пов’язані з доктриною. Однак якою має бути 
ця доктрина? Справа в тому, що правова наука не здатна адекватно дослідити 

виключно власними методами ці юридично не оформлені, економічні 

джерела змісту lex mercatoria. Це може здійснити нова економіко-правова 

доктрина, яка нині виступає як новітня, найбільш сучасна форма концепції 
природного права.  

Необхідно звернути увагу на те, що доктрина все більше розглядається 

як одне з найбільш провідних джерел нового lex mercatoria. Необхідно також 
зауважити, що зазвичай в європейських країнах доктрина та загальні 

принципи офіційно не визнаються джерелами права. Однак під впливом lex 

mercatoria з’являється багато прикладів застосування (судами Німеччини, 

Швейцарії, Євросоюзу) доктринальних порівняльно-правових аргументів для 
прийняття своїх рішень

4
.  
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 Зыкин И. С. Внешнеэкономические операции: право и практика / Иван Семенович Зыкин. — М. : Междунар. 

отношения, 1994. — С. 199. 
2
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Базедов // Российский ежегодник международного права. 1998—1999. — СПб. : СКФ «Россия-Нева», 1999. — 
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4
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Кётц. — Том I. Основы : пер. с нем. — М. : Междунар. отношения, 2000. — С. 33—35. 
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Стереотип невизнання за доктриною «джерельності» все більше 

оцінюється як «спрощення» реального стану речей
1
. На користь цього 

свідчать численні приклади набуття за певних умов нормативності 

академічними працями в сучасному lex mercatoria.  

Дійсно, спочатку міжнародні організації лише узагальнювали 
(кодифікували) ті правила, які виправдали себе при тривалому застосуванні. 

У подальшому з метою оптимізації звичаєвих правил починається 

доповнення цих документів, розроблених передусім під егідою МТП, 
оптимальними з точки зору міжнародної комерційної практики, принципово 

новими правилами
2
. Отже, таке поєднання «традиції та інновації» в рамках 

сучасного lex mercatoria має бути визначено не інакше, як доктринальною 

нормотворчою діяльністю.  

Прикладом такої форми нормотворчості можуть слугувати дуже 

популярні в договірній практиці Міжнародні правила інтерпретації 
комерційних термінів «ІНКОТЕРМС» (англ. INCOTERMS — International 

Commercial Terms; нім. Internationale Handelsklauseln), які видаються МТП. 

Однак в останніх версіях ІНКОТЕРМС питома вага «нових оптимальних 

правил» порівняно з «узагальненими звичаєвими правилами» постійно 
збільшується. Такими «інноваціями» ІНКОМТЕРС є положення, які не могли 

«визріти» як звичаєві,  наприклад про порядок переходу ризиків при 

використанні суден з горизонтальним способом навантаження, а також про 
електронний обмін даними

3
.  

Найбільшою мірою нормотворчий характер доктрини проявився при 

розробці таких документів, як «Принципи міжнародних комерційних 
контрактів УНІДРУА» та «Принципи європейського контрактного права», 

що справедливо оцінюються як «два чудових проекти в галузі контрактного 

права»
4
, та «кодифікація lex mercatoria»

5
.  

На універсальному рівні особливе значення мають Принципи 

міжнародних комерційних договорів УНІДРУА (The UNIDROIT Principels of 

International Commercial Contract). Цей документ,  опублікований у 1994 році 
та перекладений більше, ніж 20 мовами, має високий авторитет у сфері 

                                                           
1
 Давид Р., Основные правовые системы современности / Рене Давид, Камилла Жоффре-Спинози ; [пер. с фр. В. 

А. Туманова]. — М. : Междунар. отношения, 1999. — С. 96. 
2
 Зыкин И.С. Внешнеэкономические операции: право и практика / Иван Семенович Зыкин. — М. : Междунар. 

отношения, 1994. — С. 235. 
3
 Бахин С. В. Сотрудничество государств по сближению национальных правовых систем (унификация и 

гармонизация права): дис. … доктора юрид. наук : 12.00.10 «Международное право, Европейское право» / 
Сергей Владимирович Бахин. — СПб., 2003. — С. 262. 
4
 Bonell M. J. The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and the Principles of European Contract 

Law: Similar Rules for the Same Purposes? / Michael Joachim Bonell. // Uniform Law Review. — 1996. — Vol. 14. —
P. 229. 
5
 Selden В. S. Lex Mercatoria in European and U. S. Trade Practice: Time to Take a Closer Look / В. S. Selden. // 

Annual Survey of International & Comparative Law, Golden Gate University School of Law. ― 1995. — Vol. 2. — P. 

122. 
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міжнародної торгівлі
1
  і визнається «символом нової фази приватноправової 

уніфікації»
2
. Показово, що на цих принципів основі були розроблені 

Модельний цивільний кодекс країн СНД, проекти Цивільних кодексів Литви, 

Аргентини, Тунісу, Квебеку та Нідерландів, Закон Естонії про договори.  

Важливим для розуміння суті та пріоритетів правової євроінтеграції в 
ХХІ столітті є виділення серед приватноправових засобів зближення норм 

контрактного права як універсального lex mercatoria особливої його складової 

— європейського lex mercatoria.  
Особливе місце в цьому процесі належить «Принципам Європейського 

контрактного права» (англ. the Principles of European Contract Law) — 

«загальному ядру Європейського контрактного права»
3
, які були створені за 

результатами майже 20-річної роботи академічних юристів у 1995—2002 рр.  

Отже, «Принципи європейського контрактного права» мають особливу 

природу — це акт доктринальної нормотворчості або своєрідна «суміш 
традицій та інновацій» (М.  Дж. Бонель)

4
 і тому він ближчий до доктрини та 

загальних принципів права, ніж до звичаїв торгового обороту.  

Однак головне призначення Європейських Принципів, за задумом його 
творців, – не правотворчість, а уніфікація та гармонізація,  –  не утворення 

альтернативного, «третього правопорядку», а забезпечення максимальної 

гнучкості закостенілих норм внутрішньодержавного і міждержавного 
контрактного права, і таким чином прискорення вдосконалення договірного 

права ЄС
5
 .  

Досягнення цієї мети отримало офіційне визнання: «Принципи 
європейського договірного права» являють собою модель, що справила 

великий вплив на подолання матеріально-правових і термінологічних 

розбіжностей в різних юрисдикціях Європейського Союзу»
6
. Тому 

правомірним є твердження про те, що цей акт виступає не тільки як 

результат, а і як засіб уніфікації
7
. 

Це підтверджується тим, що Європейські Принципи є не тільки актом 
приватноправової уніфікації, а й здійснюють помітний гармонізуючий вплив 

                                                           
1
 Bonell M. J. The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and the Principles of European Contract 

Law: Similar Rules for the Same Purposes? / Michael Joachim Bonell. // Uniform Law Review. — 1996. — Vol. 14. —

P. 34. 
2
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Privatrechts / Jürgen Basedow // Basedow J., Hort K. J., Kötz H. Festschrift für Ulrich Drobnig zum siebzigsten 

Geburtstag. — Tübengen: Mohr Siebeck, 1998. — S. 20. 
3
 Castronovo C. Contract and the Idea of Codification in the Principles of European Contract Law / Carlo Castronovo. // 

Festskrift til Ole Lando. —Copenhagen, 1997, — P. 109—124. 
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 Bonell M. J. An International Restatement of Contract Law. The UNIDROIT Principles of International Commercial 

Contracts / Michael Joachim Bonell., 3d ed. — New York : Transnational Juris Publications, Inc. Irvington, 1994. ― P. 
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edited by Ole Lando, Hugh Beale. ― Kluwer Law International,  Hague, The Netherlands. 2000, — P. XXVII. 
6
 Communication on European Contract Law: Joint Response of the Commission on European Contract Law and the 

Study Group on a European Civil Code. — Brussels, 2001. — P. VI.  
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Петровна Ануфриева. — М. : БЕК, 2002. — C. 227. 
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на законодавство держав — членів ЄС і спонукають до реформування 

національних інститутів контрактного права. Наприклад, «Принципи 
європейського контрактного права» використовувалися шотландською 

правовою комісією в повідомленнях про реформу контрактного права, 

допомогли в реформуванні зобов’язального права в Німеччині, прийняті до 

уваги іспанською комісією по правовому реформуванню
1
. 

Однак об’єктивний аналіз  економічних факторів європеїзації 

контрактного права буде неповним без констатації того, що ці чинники 

мають подвійний ефект і не тільки сприяють правовій інтеграції через 

доктринальну гармонізацію контрактного права європейських країн, а й 
стримують цей процес у формі пан’європейської кодифікації. У зв’язку з цим 

варто виділити причини кризи уніфікації європейського контрактного права, 

що  мають суто економічний характер.  
Це пов’язано з питаннями захисту прав та інтересів «слабкої сторони» 

договірних зобов’язань, що справедливо розцінюється як «наріжний камінь 

(англ. cornerstones) розвитку контрактного права минулого століття» і 

предмет гострих дебатів сьогодення
2
. На думку іспанського професора 

економіки та права Фернандо Гомеса ця проблема виникає на тлі ігнорування 

«гетерогенних переваг» (heterogeneous preferences) у європейських країнах, 

різних рівнях економічного розвитку, розбіжностях судової практики з цих 
питань

3
. 

Дійсно, орієнтація англійського контрактного права на переважний 

захист прав найбільш економічно сильної сторони — підприємця, а права 

континентальних країн — на захист найбільш слабкої сторони — споживача, 
не є стильовою особливістю певної системи права, чи суб’єктивними 

уподобаннями певної корпорації юристів. В основі такої настанови лежать 

ціннісні орієнтації на модель нестримно прогресуючої економіки (англо-
американська модель), або на ідеал «суспільства загального добробуту», у 

якому керовано стагнує економіка масового споживання (модель країн 

континентальної Європи).  

Таким чином, зі змісту здійсненого аналізу проблеми випливають 

наступні висновки: 

1. Необхідно виділити дві групи економічних факторів європеїзації 

контрактного права (а) економіко-інституціональні або фактори 

самоврядування комерсантів та (б) економічні за своїм походженням і 

змістом норми нового lex mercatoria, які утворюють, відповідно, 
організаційно-правові та нормативно-правові основи зближення 

контрактного права європейських країн; 
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2. Головною особливістю економічно обумовлених нормативно-правових 

засад європеїзації контрактного права є провідна роль доктрини в 
гармонізації норм цих інститутів приватного права. 

3. Така доктрина не може мати виключно юридичний характер. Це 

потребує розробки нової, економіко-правової доктрини контрактного права, 

що ставить на порядок денний необхідність розробки засад економічного 
аналізу контрактного права  (contract law and economics).  
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The article deals with the principles of economic analysis of European Contract Law 

and economics. The basis of this study is the application of methods of economics to analysis 

of law, which is called law and economics or economic analysis of law.  

Ronald Coase, Richard Posner, Duglas Sesil North, Oliver Williamson, Elinor Ostrom 

are among the references of the study. 

Law and economics have many advantages over traditional legal science. Economic 

analysis of law stresses that markets are more efficient than courts and emphasises incentives 

and people's responses to these incentives. 

Law and economics have expanded in recent years. Outside the United States and the 

EU, however, this method does not reach many lawyers or judges, in Ukraine included. There 

is a clear need for reference works in this field. This is the primary purpose of the paper. 

Another purpose of the article is to identify economic factors that determine the 

europeanization of contract law. The problems addressed in the paper are fit for adaptation 

to the contract legislation of Ukraine to the EU as well.  

This article deals with a comprehensive study of the legal integration of the European 

Union Members - States' Contract Laws. In the Comparative Jurisprudence this process is 

called Europeanization of Contract Law.  

It has been proved that European Contract Law is a branch of the Comparative 

Jurisprudence and the International Private Law. The European Contract Law is considered 

a complex multi-disciplinary legal institution. It falls into both Civil Law and Commercial 

Law branches, and has both private and public legal aspects. On the one hand, Contract Law 

is an institute of domestic legal system of the relevant European state. On the other -- it is a 

newly formed branch of the EU Law system.  

This is a broad topic which raises many issues. The current economic crisis is challenge 

of the Europeanisation of contract law. The paper explores the Europeanisation of contract 

law through a critical analysis of (a) European Community's internal market programme of 

contract law harmonization and (b) its own economic processes in the common European 

market.  

Single-system interpretation of Europeanisation of contract law is the application of 

economic and legal methods to analyse various economic factors within this process. As a 

result, there are two groups of economic factors: organisational and regulatory. 

The first group of factors can be called economic and institutional factors or self-

regulation of business. International business organizations are leading players in the 

process of self-regulation.These institutions are: International Chamber of Commerce (ICC); 

The Trilateral Commission founded by David Rockefeller in July 1973 to foster closer 

cooperation among the United States, Europe and Japan; the Institute of International 

Finance – the global association of financial institutions; the Caux Round Table (CRT) - an 

international network of experienced business leaders; the EBC European Business 

Congress.  

The second group of economic factors of legal integration consists of  legal principals 

and rules of New Lex Mercatoria. The Principles of European Contract Law (PECL) are 

investigated in more detail. The PECL is a set of model rules and were created by the 

Commission on European Contract Law («Lando Commission»).  

In broader sense the PECL are interpretated as a "set of general rules which are 

designed to provide maximum flexibility and thus accommodate future development in legal 

thinking in the field of contract law". Using a uniform terminology, the PECL serve as «a 

basis for any future European Code of Contracts» or «Common Core of the European Private 

law System».  

http://kneu.edu.ua/en/plicants/missions/reitingovi_spiski/
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The article concludes that in order to clarify economic factors of European legal 

integration there is a need to develop a new type of doctrine - economic and legal theory of 

contract law.  

Keywords: law and economics, European Contract Law, interpretation, doctrine. 
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ПОНЯТТЯ «ТРАНСПОЗИЦІЯ» В СУЧАСНІЙ ПРАВОВІЙ НАУЦІ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА 

 
Петров Р.А. 

 

доц. кафедри галузевих правових наук Національного Університету «Києво-Могилянська академія» 

проф. ім. Жана Моне 

 
 Правотворча діяльність щодо зближення законодавства України із 

законодавством ЄС вимагає чіткого визначення обсягу і змісту поняття 

«транспозіція». Метою цієї статті є визначення обсягу і змісту поняття 

«транспозіція» у сфері права зовнішніх відносин ЄС та його співвідношення з 

поняттями «адаптація», «зближення», «гармонізація», «уніфікація» та інші.  

Ключові слова: транспозиція, адаптація, зближення, гармонізація, уніфікація, acquis 

ЄС. 

 
Україна бере активну участь в європейських та міжнародних 

інтеграційних об’єднаннях. Перед українською юридичною наукою постає 

завдання забезпечити методологічні засади цього процесу, вивчити 

доктринальні підходи до адаптації, транспозиції, зближення та гармонізації 
законодавства ЄС. 

Приведення законодавства України у відповідність із 

законодавством Європейського Союзу чи іншого інтеграційного 
об’єднання по-різному позначається в нормативних актах України. Так, 

згідно зі ст. 51 УПС «важливою умовою для зміцнення економічних 

зв’язків між Україною та Співтовариством є зближення (курсив наш - Р.П.) 

існуючого і майбутнього законодавства України з законодавством 
Співтовариства». В Указі Президента України  від 11 червня 1998 р. 

«Стратегія інтеграції України в Європейський Союз» визначається, що 

зближення національного законодавства буде відбуватись шляхом 
адаптації (курсив наш - Р.П.) законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу
1
. У ст. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 

16 серпня 1999 р. «Про Концепцію адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу» говориться, що адаптація 
законодавства включає в себе три етапи, завершальним серед яких слід 

вважати підготовку розширеної програми гармонізації (курсив наш - Р.П.) 

законодавства України із законодавством ЄС
2
. В Законі України 

«Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС» від 18 березня 2004 р. Метою адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу є «досягнення 

відповідності правової системи України acquis communautaire (виділено 
нами - Р.П.) з урахуванням критеріїв, що висуваються Європейським 

                                                           
1
 Стратегія інтеграції України в Європейський Союз: Указ Президента України від 11 червня 1998 р. // 

Офіційний вісник України. – 1998. - № 24. – С. 870. 
2
 Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - № 24. – Ст. 944. 
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Союзом (ЄС) до держав, які мають намір вступити до нього». Але в 

нормативних актах України в галузі зближення законодавства не 
згадується поняття «транспозиція». Таким чином, постає питання про 

співвідношення поняття «транспозиція» з іншими поняттями, які 

характеризують процес приведення законодавства України у відповідність 

з «acquis» ЄС. Правотворча діяльність щодо зближення законодавства 
України із законодавством ЄС потребує однозначного визначення обсягу і 

змісту цих понять. У цьому контексті інтерес становить їх розуміння в 

праві ЄС, а також співвідношення вищеназваних понять у праві ЄС та 

міжнародному праві. Метою цієї статті є визначення об’єму і змісту 
поняття «транспозиція» в сфері права зовнішніх відносин ЄС та його 

співвідношення з поняттями «адаптація», «зближення», «гармонізація», 

«уніфікація» та інші. 
Поняття «транспозиція» походить від лат. «transpositio» 

(перенесення, перестановка, транспортування) і використовується в 

багатьох галузях знань. Наприклад, в музиці транспозиція – це 

перенесення музичного твору з однієї тональності в іншу тональність того 
ж нахилу без усякої зміни. В лінгвістиці транспозиція – це перехід слова із 

однієї частини мови в іншу чи використання однієї мовної форми в функції 

іншої. В цьому дослідженні під «транспозицією» розуміється переніс 
«acquis» ЄС у правові системи третіх країн з метою досягнення 

«адаптації», «зближення», «гармонізації», «уніфікації» національного 

права з «acquis» ЄС. 

Яке співвідношення поняття «транспозиція» з поняттями 
«зближення», «гармонізація», «адаптація» законодавства? На наш погляд, 

ці поняття відрізняються за формами і методами правового регулювання, 

результатами, на досягнення яких спрямовано цей процес. Британський 
вчений Е. Орюкю вважає, що «транспозиція» права – це процес переносу 

права, точніше, так званих правових «трансплантів», який має наслідком 

кардинальну зміну чи перегляд національного права у відповідності до 

правової моделі, яка транспонується в національну правову систему. 
Процес транспозиції має відбуватися з урахуванням національної правової 

культури та спадщини
1
. На думку Ю.О. Тихомирова зближення 

законодавства – це «загальний курс держав на визначення загальних 
напрямів узгодженого розвитку національних законодавств, на подолання 

правових розходжень і розробку загальних правових рішень»
2
. Автор 

використовує поняття гармонізації законодавства поряд чи замість поняття 

зближення законодавства, посилаючись на «Договір між Республікою 
Білорусь, Республікою Казахстан, Киргизькою Республікою та Російською 

Федерацією про поглиблення інтеграції в економічної та гуманітарної 

галузях», в якому цілі зближення та гармонізації законодавства є 

ідентичними. Ю.О. Тихомиров вважає, що поняття «зближення», 
«гармонізації», «уніфікації», «модельної законотворчості» відносяться 

                                                           
1
 Örücü E., "Law as Transposition" 51 International & Comparative Law Quarterly 205-223 (2002). 

2
 Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. – М., 1996. – С.75 
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також до напрямів і форм узгодженого правового розвитку держав. На 

думку британської дослідниці Х. Ксінтакі, згода третьої країни на 
транспозицію «acquis» ЄС має наслідком необхідність ефективного 

застосування усіх елементів «acquis» ЄС в національній правовій системі
1
.  

В цій роботі вважається, що поняття «транспозиція» також 

відноситься до напрямів і форм узгодженого правового розвитку держав, 
але співвідноситься з поняттями «адаптації», «зближення», «гармонізації», 

«уніфікації» як загальне і спеціальне. Тобто, поняття «транспозиція» – це 

процес, який має на мету досягнення «адаптації», «зближення», 

«гармонізації», «уніфікації» з правом ЄС чи іншої міжнародної організації, 
і передбачає застосування багатьох методів і способів задля досягнення 

мети переносу «acquis» ЄС у правові системи третіх країн
2
. 

Держави - кандидати на отримання асоційованого або повного 
членства в ЄС повинні гармонізувати національне законодавство із 

загальними правилами ЄС або наблизити власне законодавство до такого 

рівня, щоб успішно застосовувати метод взаємного визнання норм та 

стандартів ЄС. Гармонізація законодавства держав - кандидатів з метою 
вступу до ЄС може відбуватись у будь-яких формах, які найбільш 

відповідають національним інтересам держав - кандидатів, але з 

обов’язковим досягненням відповідності критеріям членства в ЄС і 
встановленням конкурентного середовища підприємництва і 

господарювання на внутрішньому ринку держави - кандидата. 

Треті країни, які набувають асоціативних відносин з ЄС та бажають 

посилити інтеграцію з ЄС повинні досягти однакового правового 
регулювання в галузях пріоритетного співробітництва. Така ціль може 

бути досягнута шляхом зближення національного законодавства через 

уніфікацію або гармонізацію національного законодавства з правом ЄС. 
Поняття «уніфікації» в міжнародному праві та праві ЄС істотно не 

відрізняється за змістом і означає приведення національного законодавства 

у повну відповідність з міжнародним правом шляхом прийняття правових 

норм, які однаково регулюють суспільні відносини держав-учасниць . 
Законодавство ЄС не передбачає, що уніфікація законодавства держав-

членів може бути одним з методів зближення національних норм, так як це 

суперечить принципам пропорційності та субсидіарності в праві ЄС. 
Однак, у зовнішній сфері (відносини ЄС з третіми країнами) процес 

зближення законодавства третіх країн із законодавством ЄС виключає і 

уніфікацію правових систем третіх країн і ЄС, тобто створення єдиних 

правових норм в третій країні та ЄС.  
Зближення законодавства третьої країни із законодавством ЄС може 

здійснюватись шляхом прийняття загальних правил та мінімальних 

стандартів, метою котрих є сприяння росту конкурентоспроможності 

                                                           
1
 Xanthaki H., “Trasposition of EC Law for EU Approximation and Accession: The Task of National 

Authorities”, VII European Journal of Law Reform 89-110 (2005). 
2
 Петров Р. А., Кисельова Т.С. Зближення і гармонізація законодавства в праві Європейського Союзу та 

міжнародному праві / Р. А. Петров, Т.С. Кисельова // Правничий часопис Донецького університету, - 

2000. - №2(5). - С. 29-34. 
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економіки третьої країни в ЄС. Зближаючи національне законодавство із 

законодавством ЄС, третя країна може використовувати методи 
гармонізації та взаємного визнання, тобто прийняти технічні санітарні та 

промислові стандарти ЄС, гармонізувати власне законодавство із 

загальними правилами, встановленими директивами ЄС. 

На наш погляд, чітке розмежування понять «адаптація», 
«зближення», «уніфікації» та «гармонізації» в міжнародному праві не має 

такого важливого практичного значення як у праві ЄС. В галузі права 

зовнішніх відносин ЄС досягнення цілей «адаптації», «зближення», 

«уніфікації» та «гармонізації» відбувається завдяки процесу транспозиції 
«acquis communautaire» у правові системи третіх країн. Існують 

матеріальні і процесуальні способи, за допомогою яких зовнішні угоди ЄС 

здійснюють процес транспозиції «acquis communautaire» у правові системи 
третіх країн з метою «адаптації», «зближення», «уніфікації» та 

«гармонізації» законодавства третіх країн. На наш погляд, «матеріальні 

способи» транспозиції «acquis communautaire» в правові системи третіх 

країн у зовнішніх відносинах ЄС включають: гомогенність, зближення 
законодавства, взаємне визнання стандартів і законодавства. 

«Процесуальні способи» транспозиції «acquis communautaire» у правові 

системи третіх країн здійснюються через: формальну/неформальну участь 
у законодавчих процедурах ЄС, обмін інформацією, а також технічне та 

фінансове сприяння з боку ЄС. Конкретні цілі і завдання зовнішніх угод 

ЄС мають неабияке значення для характеру здійснення транспозиції 

«acquis communautaire» у правові системи третіх країн. 
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 Правотворческая деятельность по сближению законодательства Украины с 

законодательством ЕС требует чёткого определения объема и содержания понятия 

«транспозиція». Целью этой статьи является определение объема и содержания 
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У статті розкривається зміст доктрини та практики Конституційного Суду 

України щодо захисту європейських спільних демократичних цінностей у сферах 

верховенства права, прав людини та конституційної демократії.  

На основі правових позицій Суду дано визначення принципу верховенства права 

як важливого інструменту забезпечення прав людини та демократії.  

Принцип верховенства права застосовується у рішеннях Конституційного Суду 

України не тільки прямо, але й опосередковано: через сталу судову практику тощо. 

Застосування принципу верховенства Конституції, конституційних положень про 

основні права і свободи людини і громадянина шляхом посилання на міжнародні акти у 

сфері прав і свобод людини, використання доктрини верховенства права служить 

досягненню Судом мети захисту європейських спільних демократичних цінностей. 

Найважливішим напрямком діяльності Конституційного Суду України щодо 

захисту європейських спільних цінностей у праві є захист прав і свобод людини і 

громадянина, який по суті є головною функцією єдиного органу конституційної 

юрисдикції, оскільки відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя 

та здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю. Але тільки в останні роки своєї діяльності 

Конституційний Суд України реально став органом конституційної юстиції, адже 

статистика свідчить про зростання кількості його рішень, винесених за 

конституційними зверненнями фізичних осіб та юридичних осіб приватного права (від 

1-2 рішень 10-15 років тому до 8 рішень у 2012 році). 

Останню групу рішень Конституційного Суду України, що стосуються 

європейських спільних демократичних цінностей, складають ті, що містять правові 

позиції щодо представницької та безпосередньої демократії, яка згідно з правовою 

позицією Суду є реалізацією народом своєї влади шляхом затвердження відповідних 

рішень (законів) і формування органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні. 

Враховуючи наведене у статті робиться висновок, що констигуціоналізуючи у 

своїх правових позиціях додаткові, прямо не передбачені в Основному Законі держави 

положення (доктрина «живої» Конституції), КСУ сприяє ефективному зміцненню 

конституційних засад і морально-правових цінностей функціонування громадянського 

суспільства та демократичної, соціальної, правової держави, а також – європейській 

інтеграції України та імплементації у її правову систему європейських спільних 

демократичних цінностей. 

Ключові слова: європейські спільні демократичні цінності, Конституційний Суд 

України, принцип верховенства права, захист прав та свобод людини і громадянина, 

конституційна демократія. 

 

«Взаємозалежність, навіть синергія 

між правами людини, демократією 

й розвитком і можлива, і бажана» 
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Джек Доннелі
1
 

 
Вступ. Як відомо, більшість сучасних політико-правових доктрин 

розуміють демократію як форму державного ладу, що заснована на 

визнанні таких принципів, як верховенство права, свобода і рівність 

громадян, невідчужуваність їх прав і свобод, конституційна демократія 
тощо. 

Україна – згідно зі статтею 1 Основного Закону держави – є 

демократичною, суверенною і незалежною, соціальною, правовою 

державою. Тому не дивно, що Конституційний Суд України (далі – КСУ), 
завданням якого є гарантування верховенства Конституції, неодноразово у 

своїй практиці ставав на захист європейських спільних цінностей у праві: 

верховенства права, прав людини та конституційної демократії. 
Метою дослідження даної статті є відповідь на питання, в якій мірі 

європейські спільні демократичні цінності присутні у практиці КСУ, тому 

що нерідко критики КСУ забувають, що саме він є одним із головних 

джерел формування зазначених цінностей у державі. 
Практику КСУ щодо європейських спільних цінностей, на наш 

погляд, доцільно розділити за такими напрямами: 1) верховенство права та 

його складові; 2) права і свободи людини і громадянина, гарантії їх 
реалізації, захисту та охорони; 3) представницька і безпосередня 

демократія, політичні партії і громадські організації. 

1. Найважливішою серед усіх європейських спільних демократичних 

цінностей є верховенство права, оскільки без цього принципу неможливо 
забезпечити ні права людини, ні демократію. На прикладі України це 

особливо помітно. 

Професор П. М. Рабинович зазначає, що поняття «верховенство 
права» набуває в юриспруденції самостійного значення лише за тієї умови, 

що саме право розглядається як таке явище, що виникає і існує незалежно 

від держави, від діяльності її законодавчих та інших органів
2
. 

Конституція України не містить чіткого визначення принципу 
верховенства права. КСУ дав його загальне тлумачення в Рішенні від 2 

листопада 2004 року № 15-рп/2004
3
, в якому вказав, що «верховенство 

права – це панування права в суспільстві. Верховенство права вимагає від 
держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, 

зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім 

ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. Одним з проявів 

верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством як 

                                                           
1
 Джек Доннелі. Права людини, демократія і розвиток // Лібералізм: Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О. 

Проценко, В. Лісовий. – К.: ВД „Простір“, „Смолоскип“, 2009. – С. 1098. 
2
  Рабинович П. М. Права людини і громадянина у Конституції України (до інтерпретації вихідних 

конституційних положень). – Х.: Право, 1997. – С. 11. 
3
 Рішення Конституційного Суду України від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004 у справі за 

конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом 

більш м’якого покарання) // Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 2004 / Відповід. редактор 

канд. юрид. наук П. Б. Євграфов. – К.: Юрінком Інтер, 2005. 
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однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми 

моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені 
історично досягнутим культурним рівнем суспільства. Всі ці елементи 

права об’єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї 

права, яка значною мірою дістала відображення в Конституції України». 

Принцип верховенства права застосовується у рішеннях КСУ, 
зокрема при тлумаченні положень Конституції та законів України

1
, при 

визнанні конституційним або неконституційним того чи іншого положення 

законодавчого акта України тощо
2
. До того ж намітилася тенденція не 

тільки прямого, але й опосередкованого застосування цього принципу: 
через застосування принципу верховенства Конституції, конституційних 

положень про основні права і свободи людини і громадянина, шляхом 

посилання на міжнародні акти у сфері прав і свобод людини, використання 
доктрини верховенства права

3
. 

Загальне трактування КСУ верховенства права у Рішенні від 2 

листопада 2004 року доповнюється його правовими позиціями в інших 

рішеннях. Наприклад, у Рішенні у справі про охоронюваний законом 
інтерес, в якому було визначено, що «види й зміст охоронюваних законом 

інтересів, що знаходяться в логічно-смисловому зв’язку з поняттям права, 

як правило, не визначаються в статтях закону, а тому фактично є 
правоохоронюваними»

4
. 

Таким чином, КСУ визначив загальний принцип права, згідно з яким 

має забезпечуватись захист законних інтересів особи, прямо не зазначених 

у нормах «позитивного» права, яке фактично покликане захищати 
природне право людини на законний інтерес. 

З іншого боку, у справі про охоронюваний законом інтерес КСУ 

практично застосував доктрину «живого права», що, як відомо, базується 
на принципі верховенства права. Ця доктрина є важливим показником 

просування Суду до європейських стандартів правосуддя, для якого 

головне – правові цінності, а не формальні положення законодавства
5
. 

Застосування КСУ принципу верховенства права у процесі перевірки 
конституційності відповідних правових актів та їх окремих положень є 
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Конституційного Суду України від 16 червня 2011 року № 5-рп/2011 у справі за конституційним 
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правом на оскарження“. 
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 Кампо В.М. Судова доктрина верховенства права: український досвід в європейському контексті. – 

Юридичний журнал. – К., 2008. - № 12. – С. 116-125. 
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конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих 
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досить ефективним. Причому незалежно від того, чи КСУ скасував 

оспорюване положення законодавства, чи ні. Завдяки цьому принципу 
КСУ в процесі перевірки конституційності, зокрема, у справі за 

конституційним поданням Верховного Суду України
1
 визначив правові 

позиції щодо: мети відповідного законодавчого регулювання та засобів її 

досягнення; виокремлення лише певних конституційних цінностей та їх 
забезпечення, наприклад, шляхом установлення відповідних обмежень  

стосовно способів забезпечення позову тощо. 

2. Рішення щодо захисту прав і свобод людини і громадянина є 

найбільшою групою актів КСУ, присвячених захисту європейських 
спільних демократичних цінностей. По суті, такий захист є головною 

функцією єдиного органу конституційної юрисдикції, оскільки відповідно 

до статті 3 Конституції України людина, її життя та здоров’я, честь і 
гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю. Але тільки в останні роки своєї діяльності КСУ 

реально стає органом конституційної юстиції, який акцентує увагу на 

конституційних зверненнях фізичних та юридичних осіб приватного права.  
Так, у 2012 році КСУ за конституційними зверненнями громадян або 

юридичних осіб приватного права прийняв 8 з 18 рішень, а за 

конституційними поданнями органів публічної влади – 10 рішень (для 
порівняння – до 2009 року за конституційними зверненнями КСУ приймав 

1–2 рішення за рік, а за конституційними поданнями органів влади – у 

середньому 13 рішень). 

Захист прав і свобод людини і громадянина крім фізичних та 
юридичних осіб приватного права можуть ініціювати суб’єкти права на 

конституційне подання щодо конституційності законів та інших правових 

актів: Президент України, не менш як сорок п’ять народних депутатів 
України, Верховний Суд України, Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини, Верховна Рада Автономної Республіки Крим 

(стаття 40 Закону України «Про Конституційний Суд України»).  

Донедавна саме зазначені суб’єкти права на конституційне подання 
були основними ініціаторами захисту прав людини в КСУ. Це дало нам 

підстави свого часу стверджувати, що в Україні діє патерналістська модель 

конституційної юстиції
2
. Однак даний доктринальний погляд слід 

змінювати, тому що, починаючи з 2010 року, у практиці КСУ фактично 

відбувається кількісне зростання його рішень за конституційними 

зверненнями фізичних та юридичних осіб приватного права (7 рішень у 

2010 році, по 8 рішень у 2011 та 2012 роках). 
Захист своїх прав і свобод суб’єкти права на конституційне 

звернення змушені здійснювати тільки поетапно: рішення КСУ щодо 
                                                           
1
 Рішення КСУ у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності 
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Конституційного Суду України. – 2011. – № 6. 
2
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2010. –  № 6 – С. 60-69. 



29 
 

офіційного тлумачення відповідних положень Конституції і законів 

України дає їм лише право звертатися до суду загальної юрисдикції для 
задоволення свого позову, заяви, скарги тощо. Є й інший недолік діючої 

системи конституційної юстиції: закон і судова практика вимагають від 

цих суб’єктів при зверненні до КСУ дотримання вимог, які більше 

стосуються проблем діяльності судів та інших органів влади (наприклад, 
щодо неоднозначного застосування ними одного і того самого положення 

Конституції чи закону України за однакових юридично значимих 

обставин), аніж самих прав і свобод людини і громадянина. Крім цього, 

через слабку популяризацію ідей конституційної юстиції діюча система 
захисту прав і свобод людини і громадянина засобами цієї юстиції власних 

все ще залишається маловідомою та недоступною для багатьох. 

При тлумаченні Конституції та законів України за конституційними 
зверненнями громадян та юридичних осіб приватного права цікавими є 

випадки, коли КСУ у процесі розгляду справи визнавав положення 

законодавства, яке автор клопотання просив тлумачити, 

неконституційним. Діючи відповідно до статті 61 Закону України «Про 
Конституційний Суд України», яка надає йому право визнавати 

неконституційними такі положення, КСУ фактично безпосередньо захищає 

права і свободи людини і громадянина, як це роблять конституційні суди у 
зарубіжних країнах, де діє інститут конституційної скарги.  

Так, наприклад, Рішенням від 22 грудня 2010 року № 23-рп/2010 у 

справі про адміністративну відповідальність у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху
1
 КСУ визнав неконституційними статтю 14-1, частину 

шосту статті 258 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

яка передбачала можливість притягнення особи до відповідальності за 

вчинення адміністративного правопорушення фактично без вини. Тобто у 
цій справі КСУ, формально розглядаючи конституційне звернення 

громадянина Багінського А. О., фактично діяв за правилами розгляду 

конституційної скарги, якої ще немає у чинному законодавстві. 

Отже, КСУ на практиці підтверджує, що він готовий до 
запровадження інституту конституційної скарги

2
. На нашу думку, його 

запровадження суттєво покращило б захист прав і свобод людини і 

громадянина. Хоча форми і методи запровадження даного інституту 
можуть бути різними: від консервативних до ліберальних та радикальних. 

Для України, яка надмірно страждає від патерналізму, більш 

продуктивною була б консервативна модель конституційної скарги. 

Особливо багатою є практика КСУ у сфері виборчих прав громадян. 
Так, КСУ визначив, що виборці повинні здійснювати ці права на виборах 

                                                           
1
 Рішення КСУ у справі за конституційним зверненням громадянина Багінського Артема Олександровича 

щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 14-1 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (справа про адміністративну відповідальність у сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху) від 22 грудня 2010 року № 23-рп/2010. 
2
 Детальніше див.: Гультай М.М. Ідея конституційної скарги у сучасній конституційно-правовій доктрині 

України // Часопис Київського університету права. - 2012. - №: 2. -  С. 85-90. 
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особисто
1
. Крім того, у своїх рішеннях КСУ закріпив ряд гарантій 

пасивного виборчого права: недопустимість обмежень конституційного 
права громадян балотуватися на виборах

2
, недопущення обмежень 

пасивного виборчого права залежно від способу реалізації цього права
3
 

тощо. У цих рішеннях КСУ фактично керувався доктриною «живої 

Конституції»
4
 і своїми правовими позиціями розширив конституційні 

гарантії зазначених прав і свобод громадян. 

3. Третю групу рішень КСУ, що стосуються європейських спільних 

демократичних цінностей, складають ті, що містять правові позиції щодо 

представницької та безпосередньої демократії, яка, як визначив КСУ, є 
реалізацією народом своєї влади шляхом затвердження відповідних рішень 

(законів) і формування органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні
5
. 

Так, у Рішенні від 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005 КСУ визначив, 

що виключно народові належить право визначати і змінювати 

конституційний лад в Україні, яке не може бути узурповане органами 

державної влади. Тобто КСУ відніс право народу щодо визначення і змін 
конституційного ладу в державі до виключних демократичних цінностей, а 

отже таке право може бути реалізовано тільки шляхом безпосередньої 

демократії – через всеукраїнський референдум. 
Як одну з гарантій демократичного волевиявлення народу на 

всеукраїнському референдумі КСУ визначив конституційний обов’язок 

Президента України проголосити такий референдум, якщо його 

ініційовано з дотриманням встановлених Конституцією та законами 
України вимог щодо організації і порядку проведення всеукраїнського 

референдуму за народною ініціативою
6
. Результати народного 

                                                           
1
 Рішення КСУ від 26 лютого 1998 року № 1-рп/1998 у справі за конституційним поданням народних 

депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про 

вибори народних депутатів України“ (справа про вибори народних депутатів України). 
2
 Рішення КСУ від 17 квітня 2003 року № 9-рп/2003 у справі за конституційним поданням Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

положень частини сьомої статті 3 Закону України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим“ (справа про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим). 
3
 Рішення КСУ від 23 жовтня 2003 року № 17-рп/2003 у справі за конституційним поданням 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положення частини третьої статті 30 Закону України „Про вибори депутатів місцевих 

рад та сільських, селищних, міських голів“ (справа про вибори депутатів місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів). 
4
 Про цю доктрину детальніше див.: Бондарь Н. Конституционный Суд России – генератор "живого" 

(судебного) конституционализма // Право України. – 2010. – №: 6. – С. 75-86; Шевчук С. Основи 

конституційної юриспруденції. – Харків: Консум, 2002. – 296 с.; Рабинович П. Конституція України як 

„живий інструмент“ відображення та врегулювання соціальних змін (у світлі практики вітчизняного 

конституційного судочинства) // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 2. – С. 3-14. 
5
 Рішення КСУ від 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005 у справі за конституційним поданням 60 народних 

депутатів України про офіційне тлумачення положень частини першої статті 103 Конституції України в 

контексті положень її статей 5, 156 та за конституційним зверненням громадян Галайчука Вадима 

Сергійовича, Подгорної Вікторії Валентинівни, Кислої Тетяни Володимирівни про офіційне тлумачення 

положень частин другої, третьої, четвертої статті 5 Конституції України (справа про здійснення влади 

народом). 
6
 Рішення КСУ від 15 жовтня 2008 року № 23-рп/2008 у справі за конституційним поданням 51 

народного депутата України щодо офіційного тлумачення положення пункту 6 частини першої статті 106 
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волевиявлення, здійсненого на такому референдумі, є обов’язковими 

(імперативними) для відповідних органів державної влади
1
. Тому незгода 

певного органу державної влади з результатами всеукраїнського 

референдуму або їх невиконання може служити підставою для 

добровільного або примусового припинення його повноважень. 

Також у своїй практиці КСУ неодноразово вирішував питання 
місцевого самоврядування як однієї з форм безпосередньої реалізації влади 

народом. Так, у Рішенні від 26 березня 2002 року № 6-рп/2002
2
 КСУ 

закріпив у своїй правовій позиції одну з найважливіших європейських 

спільних демократичних цінностей – право місцевого самоврядування бути 
незалежним від державної влади, визначивши, що органи місцевого 

самоврядування не є органами державної влади, а місцеве самоврядування 

слід розглядати як форму здійснення народом влади, яка визнається і 
гарантується в Україні. 

Іншою правовою позицією КСУ встановив, що місцеве 

самоврядування як форма безпосередньої демократії здійснюється 

територіальною громадою через сільські, селищні, міські ради та їх 
виконавчі органи і передбачає правову, організаційну та матеріально-

фінансову самостійність, яка має певні конституційно-правові межі
3
. 

На окрему увагу в практиці КСУ заслуговує додержання ним такої 
європейської спільної демократичної цінності, як принцип невтручання 

суду у питання політичної доцільності рішень державних органів. Так, 

наприклад, КСУ в Рішенні від 30 січня 2002 року № 2-рп/2002  у справі 

про виборчу заставу визначив, що встановлення соціально орієнтованого 
розміру такої застави є питанням політичної доцільності, а тому розгляд 

цього питання не належить до компетенції КСУ. У такий спосіб єдиний 

орган конституційної юрисдикції фактично встановив заборону для 
органів судової влади, в тому числі і для себе – органу конституційної 

юстиції: будь-який суд не може займатися оцінкою політичних складових 

виборчого процесу. 

Висновки і пропозиції. Стала судова практика КСУ щодо захисту 
європейських спільних демократичних цінностей вказує на те, що він 

займає у цьому питанні досить активну позицію. Конституціоналізуючи у 

своїх правових позиціях додаткові, прямо не передбачені в Основному 

                                                                                                                                                                                     
Конституції України (справа про проголошення Президентом України всеукраїнського референдуму за 

народною ініціативою). 
1
 Рішення КСУ від  27 березня 2000 року 3-рп/2000 у справі за конституційним поданням 103 і 108 

народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу 

Президента України „Про проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою“ 

(справа про всеукраїнський референдум за народною ініціативою). 
2
 Рішення КСУ від 26 березня 2002 року № 6-рп/2002 у справі за конституційним поданням Міністерства 

внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 28 Закону 

України „Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів“ (справа про охорону трудових прав 

депутатів місцевих рад). 
3
 Рішення КСУ  від 16 квітня 2009 року № 7-рп/2009 у справі за конституційним поданням Харківської 

міської ради щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 19, статті 144 Конституції 

України, статті 25, частини чотирнадцятої статті 46, частин першої, десятої статті 59 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні“ (справа про скасування актів органів місцевого 

самоврядування). 
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Законі держави положення (доктрина «живої» Конституції), КСУ сприяє 

ефективному зміцненню конституційних засад і морально-правових 
цінностей функціонування громадянського суспільства та демократичної, 

соціальної, правової держави, а також – європейській інтеграції України. 

Однак головне полягає в тому, що захист КСУ європейських 

спільних демократичних цінностей дуже слабо позначається на 
формуванні в Україні «добрих звичаїв» у різних сферах державного і 

суспільного життя. А тому цей захист має переважно формальний 

характер, так як правові позиції КСУ нерідко не підкріплюються впливом 

суспільної моралі (ЗМІ, науково-дослідні установи, навчальні заклади, 
громадські організації). Тому між рішеннями КСУ та їх суспільним 

значенням (втіленням) існує певний розрив, який може заповнити тільки 

повсякдення робота ЗМІ, науки, навчального процесу, громадських 
організації тощо. 

Виходячи з наведеного, пропонуємо такі заходи та ініціативи: 

1. Державним органам та громадським організаціям популяризувати 

практику КСУ з питань утвердження європейських спільних 
демократичних цінностей шляхом підготовки серії брошур на цю тематику 

за рахунок державних коштів та коштів спонсорів, акцентуючи при цьому 

увагу – за наслідками рішень КСУ – на формуванні добрих звичаїв у 
різних сферах державного і суспільного життя. 

2. Громадським організаціям і школі Жана Моне НаУКМА провести 

для суддів КСУ, Верховного Суду України, а також вищих спеціалізованих 

судів семінар на тему «Європейські спільні демократичні цінності та 
судова влада». 

3. Представникам школи Жана Моне НаУКМА підготувати і видати 

антологію наукових публікацій українських авторів «Верховенство права в 
Україні. Філософія і теорія» – для розвитку правової культури 

українського суспільства, наукових досліджень з цієї тематики, для 

навчальних та інших практичних цілей. 

4. Державному фонду сприяння місцевому самоврядуванню в 
Україні, школі Жана Моне НаУКМА та добровільним об’єднанням органів 

місцевого самоврядування розробити та впровадити для депутатів 

місцевих рад різних рівнів, практичних працівників місцевих органів 
виконавчої влади одноденний тренінг «Європейські спільні демократичні 

цінності та місцеве самоврядування в Україні: теорія і практика». 

 
 
 
 

УДК 342.565.2(477) 
 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ОБЩИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ В 
ПРАКТИКЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА УКРАИНЫ 

 
Кампо В.М. 

  



33 
 

судья Конституционого Суда Украины, заслуженный юрист Украины 

 
 

В статье раскрывается содержание доктрины и практики Конституционного 

Суда Украины относительно защиты европейских общих демократических ценностей 

в сферах верховенства права и конституционной демократии. 

На основании правовых позиций Суда дано определение принципа верховенства 

права как важного инструмента обеспечения прав человека и демократии. 

Принцип верховенства права применяется в решениях Конституционного Суда 

Украины не только прямо, но и косвенно: через устойчивую судебную практику. 

Применение принципа верховенства Конституции, конституционных положений об 

основных правах и свободах человека и гражданина путем ссылок на международные 

акты в сфере прав и свобод человека и гражданина, использования доктрины 

верховенства права служит достижению Судом цели защиты европейских общих 

демократических ценностей. 

Самым важным направлением деятельности Конституционного Суда Украины 

по защите европейских общих демократических ценностей в праве является защита 

прав и свобод человека и гражданина, которое, по сути является главной функцией 

органа конституционной юрисдикции, поскольку в соответствии со статьей 3 

Конституции Украины человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, 

неприкосновенность и безопасность признаются наивысшей социальной ценностью. 

Но только в последние годы своей деятельности Конституционный Суд Украины 

реально стал органом конституционной юстиции, поскольку статистика 

свидетельствует о росте количества его решений, вынесенных по конституционным 

обращениям физических лиц и юридических лиц частного права (от 1-2 решений 10-15 

лет назад до 8 решений в 2012 году). 

Последнюю группу решений Конституционного Суда Украины, которые 

касаются европейских общих демократических ценностей, составляют содержащие 

правовые позиции о представительской и непосредственной демократии, которая в 

соответствии с правовой позицией Суда является реализацией народом своей власти 

путем утверждения соответствующих решений (законов) и формирования органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в Украине. 

Учитывая изложенное в статье делается вывод, что конституционализируя в 

своих правовых позициях дополнительные, прямо не предусмотренные в Основном 

Законе государства положения доктрина «живой» Конституции), КСУ способствует 

эффективному укреплению конституционных основ и морально-правовых ценностей 

функционирования гражданского общества и демократичного, социального, правового 

государства, а также  - европейской интеграции Украины и имплементации ее в 

правовую систему европейских общих демократических ценностей. 

Ключевые слова: европейские общие демократические ценности, 

Конституционный Суд Украины, принцип верховенства права, защита прав и свобод 

человека и гражданина, конституционная демократия. 
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The article exposes content of doctrine and practice of the Constitutional Court of 

Ukraine concerning protection of the European common values in the spheres: the rule of 

law, human rights and constitutional democracy. 

On the base of legal positions of the Court there has been given a definition of the 

principle of the rule of law as an important instrument of provision of human rights and 

democracy. 

The principle of the rule of law is utilized in decisions of the Constitutional Court of 

Ukraine not only directly but indirectly: through stable legal practice etc. Application of the 

principle of the supremacy of the Constitution, constitutional provisions on fundamental 

human and citizen’s rights and freedoms by means of referring to international human rights 

and freedoms acts, the doctrine of the rule of law serves attainment of the goal of protection 

of European common democratic values by the Court. 

The most important direction of activities of the Constitutional Court of Ukraine 

concerning protection of the European common values in the law is protection of human and 

citizen’s rights and freedoms which per se is the primary function of the sole body of the 

constitutional jurisdiction since according to Article 3 of the Constitution of Ukraine human 

being, his or her life and health, honor and dignity, inviolability and security are recognized 

as the highest social value in Ukraine. However, only in recent years of its activities the 

Constitutional Court of Ukraine has become a body of the constitutional jurisdiction since the 

statistics testifies the increase of its decisions upon the constitutional appeal of natural and 

legal persons of private law (from 1-2 decisions 10-15 years ago to      8 decisions in 2012). 

The last group of decisions of the Constitutional Court of Ukraine which concern the 

European common democratic values are those which comprise legal positions concerning 

representative and direct democracy which according to the legal position of the Court is the 

realization by people of their power by means of adoption of relative decisions (laws) and 

formation of state bodies and bodies of local self-government in Ukraine.  

Taking into consideration the abovementioned the conclusion is that with the 

constitutionalization of additional, directly not mentioned in the Fundamental Law of the 

state provisions (doctrine of “live” Constitution) in its legal positions the Constitutional 

Court of Ukraine facilitates effective strengthening of the constitutional principles and moral 

and legal values of functioning of civil society and democratic, social, legal state, as well as 

the European integration of Ukraine and its implementation in its legal system of the 

European common democratic values. 

Key words: European common democratic values, Constitutional Court of Ukraine, 

principle of the rule of law, protection of human and citizen’s rights and freedoms, 

constitutional democracy. 
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Суди загальної юрисдикції України досить обмежено втілюють у свою 

практику норми міжнародних договорів. З цього приводу приводять об’єктивні та 

суб’єктивні чинники. На підставі чого Україна несе грошову відповідальність за 

порушення прав людини. Мета дослідження – виявити та усунути існуючи для цього 

перепони. 

В статті розкриваються особливості співвідношення міжнародних договорів 

і внутрішнього законодавства України. Пов’язано це тим, що в Конституції України 

не визначена юридична сила міжнародних договорів у внутрішньому законодавстві.  

На підставі чого аргументується існування двох підходів щодо юридичної 

сили міжнародних договорів у внутрішньому законодавстві (загального та 

спеціального). На підставі загального підходу Конституція України займає перше 

місце. Міжнародні договори – друге. Спеціальний підхід має відношення до місця 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) у 

внутрішньому законодавстві. По правам людини Конвенція може мати вищий статус 

ніж Конституція України. 

Підкреслюється, що в Конституції України відсутній механізм застосування 

міжнародних договорів. Така прогалина усувається спеціальним законодавством. На 

його підставі наводиться наукова точка зору. Вона обґрунтовує існування загальної 

системи застосування міжнародних договорів. 

Зазначається, що в Конституції та законах України чітко наголошується, 

що наша держава взяла зобов’язання забезпечити виконання міжнародних договорів. 
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Їх виконання також залежить від ефективного застосування міжнародних договорів 

на практиці. В першу чергу – судами загальної юрисдикції України. 

В роботі аналізуються причини, які перешкоджають застосовувати 

Конвенцію та практику Євросуду. Також спростовуються хибні точки зору про 

відсутність у суддів загальної юрисдикції України професійного обов’язку у 

застосуванні Конвенції та практики Європейського суду з прав людини (далі – 

Євросуд). З цього приводу аналізується матеріальне та процесуальне законодавство. З 

його положень випливає, що застосування Конвенції та практики Євросуду – це 

професійний обов’язок суддів загальної юрисдикції України. 

Ключові слова: міжнародні договори України; співвідношення; внутрішнє 

законодавство України; особливість Конвенції; обов’язок застосовувати положення 

Конвенції та рішення Євросуду. 

 

 

Загальновідомо, що більшість положень міжнародних договорів Ради 

Європи (далі – РЄ) та Європейського Союзу (далі – ЄС) потребують 
конкретизації зі сторони національного правопорядку. Це зобов’язує 

держави до вжиття заходів щодо національної імплементації відповідних 

міжнародно-правових норм. В цьому випадку визначається діяльність не 
лише держави щодо розробки та прийняття національних законів, які 

містять норми міжнародного права, але й інших суб’єктів права, зокрема, 

правозастосовчих органів. Серед останніх головне місце надається суду, 

оскільки «право на справедливий судовий розгляд», як зазначається в 
міжнародних договорах, є основоположною засадою всієї системи захисту 

прав та свобод людини. 

Не можна сказати, що наша держава не вживає заходів щодо 
національної імплементації відповідних міжнародних договорів, а її 

правозастосовні органи, в першу чергу суди, не застосовують їх принципи, 

в тому числі положення Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод (далі – Конвенція). До того ж, численні публікації 
науковців та практиків, проведення семінарських занять із суддями та 

іншими працівниками правоохоронних органів, сприяють освоєнню 

сутності міжнародних договорів взагалі та безпосередньо правової 
природи Конвенції і практики Європейського суду з прав людини (далі – 

Євросуд). 

Між тим, ще замало комплексних досліджень стосовно особливостей 

застосування судами загальної юрисдикції України міжнародних договорів 
про права людини, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України. Саме на це направлена вказана стаття. 

1. «Аргументи» проти безпосереднього застосування міжнародних 

договорів про права людини, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України 

 

Суди загальної юрисдикції, незважаючи на правовідносини, які 
виникають при розгляді справ, досить обмежено втілюють у вітчизняну 

практику норми міжнародних договорів про права людини, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Більше того, 
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зазначені суб’єкти не поспішають використовувати в першу чергу 

положення Конвенції та рішення Євросуду, а якщо й зустрічаються такі 
посилання в судових актах, то лише «для годиться»

1
. Тоді як відомо, що 

грошові витрати, які несе Україна за рішеннями Євросуду, можна 

зменшити, використовуючи на національному рівні конвенційні норми 

більш активно та професійно. 
Причиною в цьому, як свідчить практика, є наявність 

«суб’єктивного» та «об’єктивного» чинників. Сутність першого чинника 

полягає у тому, що: 1) українські судді «...звикли застосовувати тільки 

позитивне законодавство, а не прецедентне право...»
2
; 2) вони «не мають 

такого бажання»
3
; 3) «...юридична ментальність українців побудована 

лише на інструкціях»
4
; 4) «...українська юриспруденція «бачить» при 

розгляді справи у першу чергу норму закону (продукт держави), а не 
природні права людини, в які держава не має права втручатися»

5
, 

5) «…низький рівень правової культури, слабке знання міжнародного 

права…»
6
. Щодо складових «об’єктивного» чинника, то вони в основному 

пояснюються: 1) «відсутністю у чинному законодавстві норм, які б 
зобов’язували суддів судів загальної юрисдикції використовувати 

положення міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України»
7
; 2) незначною кількістю офіційно 

опублікованих аутентичних перекладів рішень Євросуду не лише проти 

України, а й в усіх питаннях, що стосуються тлумачення і застосування 

Конвенції
8
; 3) недосконалістю чинного законодавства тощо. 

В нашій державі також існують опоненти, які оспорюють тезу про 
пріоритетність міжнародного права. Так, згідно з позицією колишнього 

голови Конституційного Суду України В. Скоморохи «стаття 9 

Конституції України не визнає примату міжнародного права». Він 
наголошує при цьому, що: «норми міжнародного права не мають 

верховенства над Основним Законом держави»
9
. Аналогічну думку поділяє 

й інший суддя Конституційного Суду України В. Шаповал, який 
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наголошує, що: «Конституція України не встановлює принципу примату 

міжнародних договорів або міжнародного права загалом. У разі 
невідповідності, наприклад, між законом України та міжнародним 

договором, можна говорити лише про їх колізійність»
1
. 

Між тим, належний аналіз законодавства в аспекті поставленої 

проблеми дає можливість прийти до такого висновку. По-перше, викладені 
вище точки зору, в контексті ст. 10 Конвенції (свобода вираження 

поглядів), мають право на існування, оскільки лише в спорі народжується 

істина. По-друге, в науковому сенсі вони є поспішними та не враховують, 

поміж іншого, особливостей виконання Україною своїх міжнародно-
правових зобов’язань щодо імплементації норм міжнародних договорів. 

По-третє, перераховані вище «аргументи» залишають без уваги досить 

чітко викладені конституційні приписи щодо співвідношення міжнародних 
договорів із внутрішнім законодавством України. 

 

2. Міжнародні договори і внутрішнє законодавство України – питання 

співвідношення 

Методологічною й водночас нормативною основою механізму 

міжнародної імплементації виступає, зокрема, Віденська конвенція про 

право міжнародних договорів 1969 р. Відповідно до її положень кожний 
чинний міжнародний договір є обов’язковим для його учасників і має 

сумлінно виконуватися (ст. 26), учасник не може посилатися на положення 

внутрішнього права як на виправдання факту невиконання ним 

міжнародного договору (ст. 27), разом з текстом міжнародного договору 
може враховуватися практика його застосування і тлумачення, за згоди 

сторін (п. 3 ст. 31)
2
. 

Основоположним документом, що регулює застосування 
міжнародно-правових норм у внутрішньому праві є Конституція України. 

Найважливіше конституційне положення, що регулює взаємодію 

міжнародного права з внутрішнім правом, міститься у ст. 9 Основного 

Закону, яка передбачає, що: «чинні міжнародні договори, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України». 

Суттєво, що вказана теза знайшла своє відображення спочатку в 
раніше прийнятих законах України: «Про дію міжнародних договорів на 

території України» від 10 грудня 1991 р.
3
 та «Про міжнародні договори 

України» від 22 грудня 1993 р.
4
, а на сьогодні – в чинному Законі України 
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від 29 червня 2004 р. «Про міжнародні договори України»
1
. Характерно, 

що зазначений вище конституційний припис щодо міжнародних договорів 
додатково знаходить своє відображення в спеціальних законах України, які 

регулюють майже всі сфери суспільного життя, а саме: «Про інформаційні 

агентства» від 28 лютого 1995 р.
2
, «Про захист суспільної моралі» від 20 

листопада 2003 р.
3
, «Про захист прав споживачів» від 1 грудня 2005 р.

4
, 

«Про телебачення і радіомовлення» від 12 січня 2006 р.
5
, «Про захист 

персональних даних» від 1 червня 2010 р.
6
 тощо. 

Водночас, відсутність такої вказівки в текстах інших спеціальних 

законів України, зокрема: «Про друковані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні» від 16 листопада 1992 р.

7
, «Про авторське право і 

суміжні права» від 11 липня 2001 р.
8
, «Про інформацію» від 13 січня 2011 

р.
9
, «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 р.

10
, і т.п., ще 

не означає, що на сферу їх дії не розповсюджуються міжнародні договори, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. В такій 

ситуації необхідно враховувати викладені вище загальні положення ст. 9 

Конституції України та норми ч. 1 ст. 19 Закону України від 29 червня 
2004 р. «Про міжнародні договори України». 

Таким чином, ратифікований міжнародний договір є одним з джерел 

права в Україні, а закріплені в ньому міжнародно-правові норми, дія яких 
визнається у сфері внутрішньої юрисдикції, можуть застосовуватися 

правозастосовчими органами, а в першу чергу – судами загальної 

юрисдикції. 

Між тим, необхідно наголосити, що чинна Конституція України 
залишила поза увагою низку принципово важливих питань, пов’язаних зі 

статусом міжнародного права у вітчизняній правовій системі. Вказане має 

суттєве значення і для теми цього дослідження. 
По-перше, йдеться про відсутність конституційних положень, які 

визначають юридичну силу чинних міжнародних договорів в ієрархії норм 

внутрішнього права. Положення ч. 1 ст. 9 Конституції України лише 

встановлюють, що: «чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, є частиною національного 

законодавства України». 

Неврегульованість цього питання в Конституції України певним 
чином компенсується спеціальним законодавством, наприклад, в ч. 2 ст. 19 

Закону України від 29 червня 2004 р. «Про міжнародні договори України» 

підкреслюється: «якщо міжнародним договором України, який набрав 
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чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що 

передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються 
правила міжнародного договору». 

Про перевагу міжнародних договорів над галузевим законодавством 

також йде мова в інших спеціальних законах України, які регулюють різні 

сфери суспільного життя. Отже, в нашій державі фактично не існує 
законів, які вказували б на перевагу своїх норм над принципами 

міжнародних договорів. Єдиним винятком із цього правила були норми п. 

11.4 ст. 11 Прикінцевих положень Закону України від 8 квітня 1997 р. 

«Про податок на додану вартість», в яких свого часу зазначалося, що: 
«...податок на додану вартість є внутрішнім податком і не може 

регулюватися нормами міжнародних договорів, крім договорів, 

ратифікованих Верховною Радою України до набрання чинності цим 
Законом»

1
. 

Однак, Законом України від 25 березня 2005 р. «Про внесення змін 

до Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» та 

деяких інших законодавчих актів України» цей же пункт викладений уже в 
другій редакції: «...у разі якщо іншим законом, незалежно від часу його 

прийняття, встановлюються правила оподаткування цим податком, 

відмінні від зазначених у цьому Законі, пріоритет мають норми цього 
Закону. Це правило не поширюється на міжнародний договір (угоду), згода 

на обов’язковість якого (якої) надана Верховною Радою України»
2
. 

Отже, з квітня 1997 р. по березень 2005 р. норми п. 11.4 ст. 11 

Прикінцевих положень вказаного Закону не визнавали перевагу 
міжнародних договорів. Хоча в ч. 2 ст. 19 Закону України від 29 червня 

2004 р. «Про міжнародні договори України» йшла мова про протилежне. 

Підсумовуючи викладене, можна зазначити про наявність в ієрархії 
норм внутрішнього права загального підходу, який визначає юридичну 

силу чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України. Відповідно до його правил, Конституція 

України займає перше місце, а друге місце після Конституції України, 
одночасно маючи перевагу над галузевим законодавством нашої держави, 

займають міжнародні договори. 

Такої ж думки дотримується і Верховний Суд України, який вважає, 
що: «виходячи з положення ст. 9 Конституції України про те, що чинні 

міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, є частиною національного законодавства України, суд не 

може застосовувати закон, який регулює правовідносини, що 
розглядаються, інакше як міжнародний договір. Одночасно міжнародні 

договори застосовуються, якщо вони не суперечать Конституції України»
3
 

(п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р. 

№ 9 «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя»).  
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В той же час має право на існування спеціальний підхід, який по 

своєму визначає у внутрішньому правопорядку юридичну силу тих 
міжнародних договорів України, які стосуються лише прав людини. Так, 

І.І. Лукашук вважає, що: «загальновизнані міжнародно-правові норми, що 

стосуються прав людини, у правопорядку Російської Федерації мають, 

принаймні, не меншу юридичну силу, ніж положення Конституції 
Російської Федерації»

1
. Дещо дальше та сміливіше розмірковують 

українські фахівці. Зокрема, вони зазначають, що: «визнання примату 

міжнародного права у внутрішньому правопорядку означає надання 

договору вищої сили відносно законодавства (є випадки, коли ця вища 
сила визнається щодо Конституції)»

2
. 

Безспірно, що до таких міжнародних договорів відноситься власне 

Конвенція, яка завдяки «своїй правовій природі»
3
, «в контексті прав 

людини займає вищий щабель в ієрархії законів України, а Основний Закон 

– друге місце»
4
. Наявну точку зору підтримує М.Д. Савенко, додатково 

аргументуючи свою позицію нормою ч. 1 ст. 3 Конституції України
5
, 

згідно з якою людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і 
безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 

По-друге, залишилося поза увагою авторів Конституції України 

механізм застосування у внутрішньому праві України чинних міжнародних 
договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

В положеннях ч. 1 ст. 9 Конституції України, як наголошувалося вище, 

лише підкреслюється, що вони є: «частиною національного законодавства 

України». 
Закономірно, що на сьогодні така прогалина усувається спеціальним 

законодавством. Так, відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України від 29 

червня 2004 р. «Про міжнародні договори України» належним чином 
ратифіковані міжнародні договори «застосовуються у порядку, 

передбаченому для норм національного законодавства». 

Свого часу В. Євінтов, досліджуючи питання прямого використання 

стандартів прав людини у внутрішньому правопорядку України, визначив 
загальну систему застосування норм міжнародних договорів. На сьогодні 

його підхід є слушним, оскільки відповідає нормам чинного законодавства 

нашої держави. Зокрема, вказана система ґрунтується на таких засадах: 
«1) норми міжнародних договорів, які введено в право України 

ратифікаційним законом, набувають статусу норм національного права і 

підлягають відповідному застосуванню. Пряме застосування норм 
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договорів, про якій йдеться, не виключається, якщо законодавець не 

здійснив спеціальну трансформацію цих норм у внутрішнє законодавство;  
2) у разі колізії норм ратифікованого договору і норм національного 

права перші мають вищу силу над другими і підлягають пріоритетному 

застосуванню; 

3) забороняється вводити в право України і, відповідно, 
застосовувати договори, які суперечать Конституції України. Такі 

договори посідають друге після Конституції України місце як джерела 

правових норм, що підлягають застосуванню»
1
. 

Підсумовуючи наведені міркування щодо співвідношення 
міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, і норм внутрішнього законодавства, можна зробити 

наступні висновки. По-перше, Конституцією та законами України 
створено достатньо надійний інструментарій для належної імплементації 

міжнародно-правових зобов’язань нашої держави. По-друге, що стосується 

загального підходу до ієрархії міжнародних договорів у внутрішньому 

праві України, то вони повинні у разі колізії їх положень з внутрішнім 
правом, мати перевагу над нормами останнього, у тому числі й тими, що 

«мають характер lex posterior»
2
. Щодо місця Конвенції в ієрархії норм 

внутрішнього права України, то її положення, завдяки «живому 
конвенційному організму» захисту прав людини, займають вищий щабель 

в ієрархії законів України, а Основний Закон – друге місце. По-третє, 

виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань також залежить від 

ефективного застосування норм міжнародного права правозастосовчими 
органами, насамперед судами загальної юрисдикції України. 

 

3. Обов’язок суддів судів загальної юрисдикції України застосовувати 

норми міжнародних договорів про права людини 

Відомо, що у доктрині загального міжнародного права існує єдиний 

підхід до визначення характеристики національної імплементації норм 

міжнародного права. Відповідно до слушної позиції П.М. Рабіновича і 
Н.М. Раданович під такою імплементацією в широкому сенсі розуміють 

процес юридичного опосередкування реалізації норм міжнародного права 

на території держави, який здійснюється шляхом не тільки правотворчої та 
організаційно-виконавчої діяльності, а й правозастосовної і 

правотлумачної діяльності державних органів (судів загальної юрисдикції 

України – вид. авт.). Більше того, терміном «національна імплементація» у 

цьому випадку визначається діяльність з реалізації міжнародно-правових 
зобов’язань не тільки держави, а й інших суб’єктів права. Таке розширення 

вони правомірно обґрунтовують, виходячи з особливостей національної 
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імплементації міжнародних договорів про права людини, у процес якої 

вступають фізичні особи
1
. 

Між тим, зустрічаються публікації про відсутність у судів загальної 

юрисдикції України професійного обов’язку в застосуванні норм 

міжнародних договорів, зокрема, положень Конвенції та практики 

Євросуду. Так, суддя Верховного Суду України Б.М. Пошва наголошує, 
що: «ні в чинному Законі України від 7 липня 2010 р. «Про судоустрій» 

(ст. 54 Права і обов’язки судді), ні в аналогічній нормі попереднього 

закону, ні у ст. 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. «Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини» не 
передбачено обов’язку судді (а не права) при розгляді справ застосовувати 

Конвенцію та практику Євросуду (зокрема у рішеннях щодо України), як 

це визначено ст. 46 Конвенції та Законом України від 17 липня 1997 р. 
«Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 і 11 до 

Конвенції»
2
. 

В свою чергу, О. Беляневич доповнює попереднього автора тим, що: 
«…обов’язок застосування практики Європейського суду з прав людини 

судами України, в тому числі й господарськими судами, при вирішенні 

підвідомчих їм справ, не знаходиться у системному зв’язку із 
господарським процесуальним законодавством»

3
. 

Безумовно, що перераховані вище точки зору, в контексті ст. 10 

Конвенції (свобода вираження поглядів), також мають право на існування. 

Більше того, вказані позиції опонентів цікаві ще й тим, що надають 
можливість додатково звернутися до належного, більш детальнішого 

аналізу чинного законодавства, яке регулює вказану проблему. Однак, в 

такій ситуації слід однозначно зазначити, що застосування положень 
Конвенції та рішень Євросуду в судах загальної юрисдикції України – це 

не право судді, як інколи помилково вважають, а його прямий 

професійний обов’язок
4
. Такий категоричний висновок ґрунтується на 

аналізі чинного законодавства України та полягає в наступному.  
Так, ст. 129 Конституції України регламентує базові положення 

здійснення судочинства та визначає його основні засади, які є «системою 

загальноправових, міжгалузевих та галузевих принципів, що розкривають 
природу і сутність різних форм судочинства»

5
. До основних засад 
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 Рабінович П.М., Раданович Н.М. Європейська конвенція з прав людини: проблеми національної 

імплементації. Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина. – Сер. І. Дослідження та 

реферати. – Вип. 4. – Львів: Астрон, 2002. – С.12-19. 
2
 Пошва Б.М. Прецедентна практика Європейського суду з прав людини і питання вдосконалення 
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Вісник Вищої ради юстиції. – 2011. – № 1 (5). – С.10. 
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Право України. – 2011. – № 6. – С.19. 
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людини і основних свобод? // Судова апеляція. – 2006. – № 3. – С.127-128. 
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 Комаров В.В. Науково-практичний коментар ст. 129 Конституції України. В кн.: Конституція України. 

Науково-практичний коментар \ редкол.: В.Я. Тацій (голова редкол.), О.В. Петришин (відп. секретар), 

Ю.Г. Барабаш та ін.; Нац. акад. прав. наук України. – 2-е вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2011. – 
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судочинства відноситься, поміж іншого, законність. Основний зміст цієї 

засади закріплюється і конкретизується у процесуальному законодавстві. 
Наприклад, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 214 ЦПК, під час ухвалення 

рішення суд вирішує питання стосовно визначення правової норми, яка 

підлягає застосуванню при тих чи інших встановлених обставин. В свою 

чергу, підставою для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення 
нового рішення або зміни рішення судом апеляційної інстанції є 

порушення або неправильне застосування норм матеріального права. 

Норми матеріального права вважаються порушеними або неправильно 

застосованими, якщо застосовано закон, який не поширюється на ці 
правовідносини, або не застосовано закон, який підлягав застосуванню (п. 

4 ч. 1, ч. 2 ст. 308 ЦПК). 

Правова позиція Верховного Суду України – найвищого судового 
органу у системі судів загальної юрисдикції – також ґрунтується на 

однаковому застосуванні норм матеріального права. Так, заява про 

перегляд судових рішень у цивільних справах може бути подана виключно 

з підстав неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції 
одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних 

за змістом судових рішень у подібних правовідносинах (п. 1 ч. 1 ст. 355 

ЦПК). При цьому характерно, що рішення Верховного Суду України, 
прийняте за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з 

мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції 

одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, є 

обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у 
своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначену норму 

права, та для всіх суддів України (ч. 1 ст. 360-7 ЦПК). 

Отже, в цивільному судочинстві, як і в інших формах судочинства, 
без базового принципу – законності – не можливо по справі, що 

розглядається, ухвалити законне рішення. Безспірно, що до вказаного 

принципу, який підлягає обов’язковому професійному застосуванню 

судами загальної юрисдикції, також відносяться чинні міжнародні 
договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Такий обов’язок має відношення і до норм Конвенції та рішень Євросуду. 

Вказаний висновок аргументується наступним. 
По-перше, відповідно до ст. 9 Конституції України чинні міжнародні 

договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 

є частиною національного законодавства. Положення цієї ж статті 

співзвучні з чинним Законом України від 29 червня 2004 р. «Про 
міжнародні договори України». В ч. 2 ст. 19 цього ж Закону уточнюється: 

«якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в 

установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені 

у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила 
міжнародного договору». 

По-друге, Законом України від 17 липня 1997 р. «Про ратифікацію 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. 
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Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» наша 

держава, як член Ради Європи, повністю визнала обов’язковою і без 
укладання спеціальної угоди юрисдикцію Євросуду в усіх питаннях, що 

стосуються тлумачення і застосування Конвенції. 

По-третє, в ст. 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав 
людини» чітко зазначається, що суди застосовують при розгляді справ 

Конвенцію та практику Євросуду як джерело права. 

В-четвертих, положення процесуальних кодексів України також 

відображаються конституційні приписи щодо того, що чинні міжнародні 
договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 

є частиною національного законодавства (ст. 9 Конституції України). Так, 

про це додатково йдеться в нормах ст. 4 ГПК 1992 р., ст. 8 ЦПК 2004 р., 
ст. 9 КАС 2005 р. При цьому в ст. 8 КАС більш детально наголошується, 

що: «суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової 

практики Європейського суду». 

Однак, головною тезою в тому, що застосування Конвенції та рішень 
Євросуду є професійним обов’язком судів загальної юрисдикції України є 

правова природа Конвенції. Зокрема, на відміну від міжнародних договорів 

класичного типу, вона виходить за рамки просто взаємних відносин між 
державами-учасницями. Окрім мережі двосторонніх договірних обов’язків 

із настанням «певної відповідальності»
1
, створюються об’єктивні 

обов’язки, які забезпечуються колективною гарантією. 

Об’єктивний обов’язок – це такий обов’язок, який за своїм змістом 
пов’язаний з певним стандартом і обсягом прав людини, від якого держава 

не може відступати. об’єктивний означає також, що обов’язок є постійно 

діючим (в універсальному або регіональному співтоваристві держав), не 
залежить від поведінки інших держав і унеможливлює посилання на цю 

поведінку як на виправдання своїх неправомірних дій. Звідси особливе 

значення, яке надається імперативній необхідності виправляти положення 

в разі, коли міжнародний орган, уповноважений на те, констатує 
порушення прав людини. Визнання об’єктивного характеру обов’язків 

держави щодо захисту прав людини є умовою функціонування 

європейського публічного порядку, складовою якого є система захисту 
прав людини

2
. 

Викладене вище, як підсумок всієї статті, дозволяє зробити у 

найбільш загальному вигляді такий висновок. Пряме застосування судами 

загальної юрисдикції України норм міжнародних договорів про права 
людини, зокрема, Конвенції та рішень Євросуду, є їх професійним 
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обов’язком, а не правом. Одна в цьому складність – розуміння норм 

Конвенції, які розширено тлумачаться Євросудом. 
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Суды общей юрисдикции Украины достаточно ограниченно воплощают в 

свою практику нормы международных договоров. По этому поводу приводяться 

объективные и субъективные факторы. На остновании чего Украина несет денежную 

ответсовенность за нарушение прав человека. Цель исследования – определить и 

устранить существующие препятствия.  

В статье раскрыто особенности соотношения международных договоров и 

внутреннего законодательсвта Украины. Связанно это с тем, что в Конституции 

Укрины не опередила сила международных договоров во внутреннем 

законодательстве.  

На основании чего аргуменируется существование двух подходов 

относительно юридической силы международных договоров во внутреннем 

законодательстве (общем и специальном). По об щему подходу Контитуция Украины 

занимает перове место. Международные договры – второе. Специальный поход имеет 

отношение к месту Конвенции о защите прав человека и осоновоположных свобод 

(далее – Конвенция) во внутреннем законодательсве. По правам человека Конвенция 

может иметь статус выше чем Конституция Украины.  

Подчекивается, что в Конситутции Украинв отсутствует механизм 

применения международых договоров. Такой пробел ликвидируется специальным 

законодательством. На его основании привоится научная точка зрения. Она 

оосновывает существование общей системы применения международных договоров.  

Отмечено, что в Конституции Украины и законах Украины четко 

подчеркивается, что наше государство взяло обязательство обеспечить исполнение 

медлународных договоров. Их исполнение также зависит от эффективного 

применения международных договров на практике. В первую очередь  - судами общей 

юрисдикции.  

В работе анализируются причины, которые препятствуют применению 

Конвенции и практики Евросуда. Также оспаривается ошибочная точка зрения об 

отсутствии у судов общей юрисдикции Украины профессинальной обязанности  в 

применении Конвенции и практики Европейского суда по правам человека (далеке – 

Евросуд). По этому поводу анализируется материальное и процессуальное 
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законодательство. Из его полномочий вытекает, что применение Ковенциии практики 

Евросуда – это профессиональная обязанность судов общей юрисдикции Украины.  

Ключевые слова: международные договора Украины; соотношение; внутреннее 

законодательство Украины; особенность Конвенции; обязанность применять 

Конвенцию и решения Евросуда. 
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Courts of general jurisdiction in Ukraine is quite limited in its practice embody 

norms of international treaties. On this occasion, lead objective and subjective factors. Based 

on what Ukraine is a monetary responsibility for human rights violations. Aim - to identify 

and eliminate existing obstacles to this.  

In the article the features of the relationship between international treaties and 

domestic legislation of Ukraine. This is due to the fact that the Constitution of Ukraine 

defined legal force of treaties in domestic law.  

Based on what is argued that there are two approaches to the legal effect of 

international treaties in domestic law (general and special). Based on the general approach 

the Constitution of Ukraine takes the first place. International treaties - the second. A special 

approach is related to the location of the Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms (hereinafter - the Convention) in domestic law. According to Human 

Rights Convention may have a higher status than the Constitution of Ukraine.  

It is emphasized that the Constitution of Ukraine is no mechanism for the 

application of international treaties. This gap is eliminated by special legislation. At its base 

is a scientific point of view. It justifies the existence of a common system of application of 

international treaties.  

It is noted that the Constitution and laws of Ukraine clearly states that our 

government has the obligation to enforce international treaties. Their performance is also 

dependent on the effective application of international agreements in practice. First of all - 

the courts of general jurisdiction in Ukraine.  

The paper analyzes the causes that prevent the use Convention and the European 

Court. Also refuted false perspective on the lack of judges of general jurisdiction of Ukraine 

of professional duty in the application of the Convention and the European Court of Human 

Rights (hereinafter - the European Court). In this regard, analysis of substantive and 

procedural law. With its provisions that the application of the Convention and the European 

Court - a professional duty of judges of general jurisdiction in Ukraine.  

Keywords: international treaties; ratio; domestic legislation of Ukraine; especially the 

Convention; the obligation to apply the Convention and decisions of European Court. 
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У даній статті розглянуто тенденції інтеграції ринків цінних паперів та впливу 

транскордонних потоків капіталу на національну економіку, наведено аналіз правового 
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становища ЄС в деяких міжнародних організаціях і роль, яку він відіграє в них. 

Автором проаналізовано лінії напруги, що потенційно можуть виникнути між 

європейським і міжнародним правопорядком, зокрема між ЄС – СОТ, ЄС – ЄСПЛ.  

Ключові слова: інтеграція ринків цінних паперів, протиріччя між правом ЄС і 

міжнародним правом, представництво ЄС в міжнародних організаціях 

 

 

 

Актуальність проблеми дослідження полягає у необхідності 
всебічного вивчення особливостей впливу міжнародних потоків капіталу 

на національну економіку, оскільки господарське життя усіх країн стає все 

більш інтернаціоналізованим, чому значною мірою сприяє технічний 

прогрес, що дозволяє укладати угоди та здійснювати інші юридичні дії в 
іншій країні, не покидаючи своєї. При трансформації центрально- і 

східноєвропейських країн (Польща, Словаччина, Угорщина ті ін.) політики 

часто використовували так звану «диктатуру міжнародних стандартів», що 
ніби були нав’язані ЄС, Світовим Банком, МВФ та іншими міжнародними 

організаціями, хоча усі програми трансформації були підготовлені саме 

національними експертами, хоча існують нарікання, що реформи лише 

прив’язували національні економіки до світових фінансових потоків, проте 
з іншої сторони, останні дали поштовх для розвитку національного 

господарства. Інтеграційні процеси в Європі можуть викликати 

неоднозначні наслідки, тому для України важливо оцінити, які міжнародні 
стандарти представляють для неї цінність і які можливі наслідки їх 

імплементації у світлі наближення українського законодавства до права 

ЄС. 

Метою даної статті є визначення загальних міжнародно-правових 
інструментів регулювання ринку цінних паперів, проаналізувати 

співвідношення і взаємовплив законодавства ЄС, що відображає його 

політику у сфері ринків цінних паперів, та міжнародних зобов’язань ЄС і 

його держав-членів. 
В процесі підготовки даної статті були використані дослідження 

Луциї Куаджліа, Себастьяна Прінсена, Ясека Барчіка, Александри 

Вентковської, Франка Хофмайстера та інші. Аналогічних досліджень в 
українській юридичній науці не проводилося, хоча деякі пов’язані сфери 

були предметом дослідження Вакуленко А.О., Панченко А.О. та інші 

(співвідношення міжнародного права, права прав людини і права ЄС). 

Інтеграція ринків капіталу має суттєвий вплив на світовий 
економічний розвиток. Останнім часом ЄС і США показали тверду 

прихильність до інтеграції ринків капіталу, які на Саміті 20.06.2005 року 

погодилися досягти більш високого рівня співпраці на ринку капіталу 
шляхом заохочення розвитку сфери трансатлантичних фінансових послуг. 

Ці країни будуть продовжувати розширювати коло різних економічних 

учасників для зменшення нормативних бар'єрів з метою позбутися від 



50 
 

комерційних та інвестиційних перешкод
1
. В результаті різкого припливу 

капіталу на ринки, що розвиваються, на початку та в середині 1990-х рр. і 
його відпливу після кризи в Азії, Латинській Америці та країнах з 

перехідною економікою розпалилися палкі суперечки про переваги та 

недоліки фінансової глобалізації. Багато хто стверджує, що міжнародні 

ринки капіталу стали надзвичайно нестійкими, з «надмірними» злетами і 
падіннями припливу капіталу, що спричиняє фінансові кризи і збільшення 

бізнес-циклу. Хоча традиційно вважається, що розвиток міжнародних 

ринків капіталу прискорює економічне зростання і продуктивність, 

надаючи можливість капіталу текти в найпривабливіші місця. Навіть якщо 
потоки міжнародного капіталу не викликають надмірної нестабільності на 

внутрішніх фінансових ринках, досі існує закономірність: масштабний 

приплив капіталу може розпалити інфляцію в умовах фіксованого 
валютного режиму. Крім того, тимчасовий приплив капіталу може 

привести до спотворення відносних цін, при цьому вітчизняна економіка 

втрачає конкурентоздатність внаслідок підвищення реального обмінного 

курсу. Тому не дивно, що політики використовують різні інструменти для 
управління цими потоками капіталу, особливо типу «гарячих грошей»

2
. 

Право ЄС створює окремий правовий порядок, незалежний від 

міжнародного порядку, який управляється іншими правилами, якими є 
примат і застосовувальність у внутрішнім праві держав-членів. З тих 

правил випливає його окремий і замкнений порядок, який 

характеризується внутрішньою системою чинності
3
. В рішенні суду ЄС від 

12.11.1969 р. в справі 29/69 Erich Stauder v. Ville d’Ulm – Sozialamt
4
, суд 

визначив, що з погляду на специфічний характер права, що виникло з 

договору про ЄЕС і випливає з незалежного джерела, жодні норми 
внутрішнього права не можуть мати першості перед ним, щоб не 

позбавити його характеру права ЄС і не дати сумнів щодо чинності 

правових підстав створення і існування самого ЄС
5,6

. 

                                                           
1
 EU-U.S. Declaration Initiative to Enhance Transatlantic Economic Integration and Growth. Washington, 

Brussels, 20 June 2005, 10305/05 (Presse 159). [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201004/20100427ATT73625/20100427ATT73625EN.p

df. 
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others v. Bundeskartellamt// Zb. Orz. 1969, s. 1; рішення суду ЄС від 20.04.1978 r. в справі 81/77 Societe Les 

Commissionnaries Reunis SARL v. Receveur des douanes; SARL Les fils de Henri Ramel v. Receveur des 
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Produktschap voor Groenten en Fruit// Zb. Orz. 1972, s. 1219 (подібно до рішення від 16.06.1998 в справі C-

162/96) A. Racke GmbH&Co.przeciwko Hauptzollant Mainz// Zb. Orz. 1998, s. I-3655) голландський суд 

питав, чи відповідність актів праву ЄС, що було однією з підстав скарження по ст. 267ДФЄС, включає 

також відповідність актів міжнародному праву, іншому, ніж право ЄС. Суд ЄС дослідив відповідність 

акту союзного законодавства міжнародним зобов’язання ЄС, і ствердив, що компетенція Суду щодо 
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Правовий статус ЄС в інших міжнародних організаціях варіюється 

між членом і спостерігачем. Як член ЄС був визнаний в організаціях, що 

займаються торгівлею (СОТ, Codex Alimentarius, WCO
1
), риболовством 

(RFO
2
) та в інших сферах ринку зі значною степенем гармонізації 

(енергетичне співтовариство, судове співробітництво в цивільних і 

кримінальних справах), в той же час статус спостерігача є традиційним 

форматом в ООН та її спеціалізованих організаціях. Проте відповідно до 

останніх досліджень статус спостерігача сильно змінився
3
: єдиною 

відмінністю від членства є відсутність права голосу  (ІКАО, ЮНЕСКО, 

МОП). Такий посилений статус ЄС займає в таких важливих регіональних 

організаціях як ОЕСР i Рада Європи. З певним спрощенням ситуації можна 

стверджувати, що таке становище є «повним членством»
4
, тим самим 

підкреслюючи посилений статус ЄС як спостерігача в Комісії 

зрівноваженого розвитку
5
 in 1995

6
.  

Основними джерелами міжнародно-правового регулювання ринку 

цінних паперів на глобальному рівні є міжнародні договори та акти 

системи СОТ, УНІДРУА
7
, ІОСКО, Світового Банку, МВФ, СФБ

8
, ФАТФ, 

на регіональному рівні - ОЕСР, Ради Європи, Азійський форум ринків 

                                                                                                                                                                                     
оскарження відповідності актів ЄС на підставі ст. 267 ДФЄС не може бути обмежена з погляду на 
підстави ствердження невідповідності таких актів. Суд  постановив, що він компетентний виносити 

рішення по відповідності таких актів на основі всіх можливих підстав. Суд зазначив, однак, що є дві 

умови, при яких можна вивчити обґрунтованість ЄС на основі норм міжнародного права: ЄС повинен 

бути пов'язаний з стандартом, який також повинен надавати права громадянам ЄС. Це означає, що норми 

міжнародного права повинна викликати наслідки в двох площинах: 1) повинна зобов’язувати в ЄС, тим 

самим посідати першість в правовому порядку ЄС,  2) особи повинні мати можливість посилатися на неї 

перед національними судами. В цілому суд визнав, що ЄС при виконанні свої прав зв’язаний 

міжнародним правом, що в свою чергу зв’язує акти права ЄС, які повинні бути інтерпретовані в світлі 

відповідних норм міжнародного права.  
1
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3
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54. 
5
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April 2005), pp. 292–293, ECOSOC Decision 1995/201 of 8 Feb. 1995: «(a) Європейське Cпівтовариство, не 

будучи членом Комісії зі сталого розвитку, має право повною мірою брати участь у межах своєї 

компетенції в роботі комісії або будь-якого допоміжного її органу відповідно до цього рішення. Така 

всебічна участь включає в себе право говорити і право відповідати, а також право вносити пропозиції і 

поправки. Така всебічна участь повинна також включати в себе право включати питання до порядку 

денного засідань, щодо консультацій між Співтовариством та його державами-членами з питання, по 

якому має бути прийняте остаточне рішення, і для яких Співтовариство є представником в Комісії 
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капіталу тощо. Значну роль відіграють акти Групи 8, Групи 20, 

Базельського комітету тощо. 
Зв'язок СОТ з процесами формування спільного фінансового ринку 

ЄС випливає з ролі цієї організації в створенні наднаціональних норм 

лібералізації торгівлі та надання послуг, в т.ч. і фінансових
1
. Торгівля 

фінансовими послугами перший раз стала предметом переговорів підчас 

Уругвайського раунду в 1986 року щодо ГАТС
2
, що є багатосторонньою 

угодою, що встановлювало правові договірні засади міжнародної торгівлі 

послугами. Укладення такого роду міжнародного договору було логічним 
наслідком росту в глобальній економіці «економіки послуг»

3
. 

Справа Beef Hormone i справа Leghold Trap показують кілька 

проблемних питань відповідності права ЄС праву ГАТТ/СОТ. В обох 
випадках європейські заходи порушували приписи ГАТТ/СОТ. Проте 

відповіді, з однієї сторони США і Канади, і з другої ЄС, значно 

відрізнялися в цих двох справах. В справі Leghold Trap  США і Канада не 

звернулися до суду СОТ, проте позиція ЄС значно пом’якшилася. У 
першій справі про свинячий гормон США і Канада звернулися до СОТ і 

виграли справу, проте ЄС до сих пір відмовляється скасувати заборону, що 

не відповідає праву СОТ.  Видається, що право СОТ не відіграє важливої 
ролі в цих випадках: в обох справах заходи ЄС не відповідали праву СОТ, 

а тим більше у справі, в якій США і Канада отримали позитивне рішення 

суду СОТ
4
.  

У цьому сенсі важливо зазначити, що ЄС не підписав
5
 Віденську 

конвенцію про право міжнародних договорів 1969 року, тому потенційно 

може виникнути ситуація, коли відповідальність в системі СОТ буде нести 

країна, яка імплементувала законодавство ЄС, що протирічить 
зобов’язанням СОТ. Звичайно, що подібна ситуація буде предметом 

політичних переговорів перед тим, як зацікавлена сторона дійсно вирішить 

звернутися до суду. Ця проблема з теоретичної може перетворитися у 

практичну, оскільки стосовно фінансових послуг, до поняття яких входить 
і будь-яка діяльність щодо обігу цінних паперів і більше того фінансових 

інструментів, після  фінансової кризи 2008 – 2009 рр. ЄС відступає від 

політики лібералізації руху капіталу у бік посилення регулювання, 

результатом чого стане впровадження певних механізмів додаткового 
контролю за обігом фінансових інструментів, що може суперечити 
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положенням актів СОТ, тим більше, що лібералізація міжнародної торгівлі 

у сфері фінансових послуг
1
 залишається однією з головних цілей СОТ. 

Конвенція УНІДРУА про суттєві правила опосередкованого 

утримування цінних паперів, що була прийнята 9 жовтня 2009 року у 

Женеві за сприянням Міжнародного інституту уніфікації приватного права 

(UNIDROIT)
2
, зачіпає не тільки двосторонні відносини (власник рахунку - 

посередник, посередник - посередник), але і рівень розрахункових і 

клірингових систем, а також їх правила (uniform rules). Конвенція 

УНІДРУА у своїй структурі виходить з комплексності регулювання, 

охоплюючи всі найбільш суттєві матеріально-правові аспекти. Конвенція 
УНІДРУА з цінних паперів містить спеціальні положення, що стосуються 

застосування права держав-учасниць поряд з положеннями Конвенції (non-

Convention law). Зокрема, таке право може встановлювати інші, ніж 
Конвенція, методи придбання та розпорядження цінними паперами, 

надання забезпечувального інтересу на цінні папери (такий інтерес має 

нижчий пріоритет над забезпечувальних інтересом, що надаються 

відповідно до Конвенції), доказові вимоги при таких методах, підстави 
недійсності і порядок скасування списання цінних паперів з рахунку або 

вчинення уповноважуючого запису за рахунком, способи забезпечення 

посередником достатності цінних паперів. Прикладом «неконвенційного 
права» на європейському рівні може стати директива ЄС, інтегруюча 

наявні підходи (Директива про остаточність розрахунку, Директива про 

фінансове забезпечення) і розвиваюча матеріально-правові аспекти, 

оскільки саме про це свідчить робота Групи по юридичної визначеності 
при Комісії ЄС. З практичної точки зору

3
 обидві прийняті конвенції 

найбільш істотно зачіпають діяльність глобальних кастодіанів (зберігачів) і 

МЦДЦП
4
. Також об’єктами вивчення УНІДРУА, між іншим, є ринки 

капіталів, фондові біржі, Уніфіковані правила для клірингових установ, 

Основні правила щодо опосередковано утримуваних цінних паперів, 

принципи і правила, здатні підвищувати торгівлю цінними паперами на 
ринках, що розвиваються, сітки фінансових інструментів тощо

5
. В якості 

першого кроку до розробки Керівництва для законодавчих органів по 

принципам і правилам, які можуть збільшити торгівлю цінними паперами 

на ринках, що розвиваються Секретаріат УНІДРУА розробив керівні 
принципи для консультування країн, які ратифікували в 2009 році 
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Женевську конвенцію про цінні папери, для кращої імплементації 

Конвенції в національні правові системи («Accession Kit»)
1
. 

Унікальне положення Світового банку на ринках капіталу спирається 

гнучку стратегію випуску та асортимент продукції, фінансовій стійкості та 

доведений послужний список інновацій від першого випуску свого 

продукту в 1947 році
2
. Світовий банк був першим емітентом з багатьох 

інноваційних продуктів на ринках капіталу протягом останніх 60 років, 

довівши свою здатність диверсифікувати пропозиції, зберігаючи при 

цьому свою тверду кредитоспроможність
3
.  

Основна місія МВФ полягає в забезпеченні стабільності міжнародної 
системи, що досягається в основному трьома способами: спостереження 

розвитку світової економіки та економік країн-членів, надання позичок 

допомоги країнам, які мають проблеми з платіжним балансом, надання 
практичної допомоги. Нагляд включає в себе цілий ряд заходів 

економічної політики з особливим акцентом на різні потреби країн, у тому 

числі оцінку ризиків і вразливостей, пов'язаних з великими, а іноді і 

волатильними потоками капіталу. Департамент грошей і ринків капіталу 
(MCM TA) був вперше створений в 1965 році як Центральні банківські 

послуги з надання допомоги центральним банкам  і впродовж свого 

розвитку сфокусовував свою діяльність на фінансовий сектор і ринки 
капіталу. МСМ є багатопрофільним, багатофункціональний відділом з 

багатьма партнерами і перспективами, проводить широкий спектр 

експертиз у грошово-фінансовому секторі та акумулює знання ринків 

капіталу, таке поєднання є унікальним не тільки в рамках Фонду а й на 
міжнародному рівні

4
. Слід зазначити, що 9 держав-членів ОЕСР в 

сукупності мають 60,35 % голосів в МВФ. На долю решти країн, що разом 

складають 84 % кількості членів Фонду, припадає лише 39,65 %
5
. ЄС як 

член МВФ не представлений, проте виступає позикодавцем разом з МВФ 

для деяких країн ЄС, що страждають від фінансових негараздів. 

Ініціатива щодо полегшення боргового тягаря бідних країн була 

запущена в 1996 році і зміцнена в 1999 році - кредитори звільнили деякі 
країни від надмірного тягаря заборгованості на узгодженій основі з метою 

відновлення прийнятного рівня заборгованості. Ініціатива по 

багатосторонньому полегшенню тягаря заборгованості, в рамках якої 
МВФ, Міжнародна асоціація розвитку (МАР) Всесвітнього банку і 

Африканський фонд розвитку (АФР) скасували 100 відсотків своїх вимог в 
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деяких країнах, щоб допомогти їм у досягненні Цілей розвитку 

тисячоліття
1
.  

Рада Європи була першою міжнародною організацією, яка 

наголосила на важливості прийняття заходів, які мають використовуватися 

для боротьби з небезпекою відмивання грошей для демократії та 

верховенства права. У вересні 1990 року міністри країн-членів прийняли 
Конвенцію Ради Європи (Стразбурзька конвенція) про відмивання, пошук, 

арешт та конфіскацію доходів від злочинної діяльності (ETS 141)
2
. 

Оновлення і розширення цього документу завершилося прийняттям 3 

травня 2005 року Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію 
доходів від злочинної діяльності і про фінансування тероризму (CETS 

198)
3
. Текст враховує той факт, що швидкий доступ до фінансової 

інформації або інформації про активи злочинних організацій, у тому числі 
терористичних груп, є ключем до успішних превентивних і репресивних 

заходів і, в кінцевому рахунку, це кращий спосіб, щоб зупинити їх. 

Конвенція включає в себе механізм для забезпечення належного виконання 

сторонами її положень. 
Проте певна лінія напруги існує між Європейською конвенцією з 

прав людини і основних свобод і правом ЄС. Згідно ст. 15 Директиви  

2004/25/EC Парламенту ЄС і Ради від 21 квітня 2004 про пропозиції щодо 
поглинання компаній

4
 держави-члени повинні забезпечити, щоб оферент 

був здатний вимагати від всіх власників інших цінних паперів продати 

йому/їй ці папери за справедливою ціною. Держави-члени можуть ввести 

таке право в наступних ситуаціях: у разі, якщо оферент володіє акціями, 
які становлять не менше, ніж 90% капіталу, який дає право голосу і 90% 

голосів у компанії-адресата оферти, або  після прийняття заявки, він / вона 

придбає або матиме твердо укладений контракт на придбання цінних 
паперів, які представляють не менше 90% капіталу компанії з правом 

голосу і 90% голосуючих акцій, що входять в пропозицію. Проте 

відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод
5
 ніхто не може бути  озбавлений своєї 

власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених 

законом і загальними принципами міжнародного права. Примусове 

позбавлення права власності міноритарних акціонерів на користь 
мажоритарного важко вважати «в інтересах суспільства» відповідно до 

                                                           
1
 Lending by the IMF. [Електронний ресурс]. Режим доступу:  

http://www.imf.org/external/about/lending.htm#relief. 
2
 Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime// 

Council of Europe. – Strasbourg. – November 8,1990. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/141.htm. 
3
 Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime 

and on the Financing of Terrorism CETS No.: 198// Council of Europe. - Strasbourg. – May 16, 2005. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу:  

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=198&CM=&CL=ENG. 
4
 Directive 2004/25 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on takeover bids// Official 

Journal. – 2004. - L 142. - P. 12-23. 
5
 Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зі змінами, внесеними 

Протоколом № 11// Офіційний вісник України. - 2006 р. - № 32, с. 453, ст. 2372. 

http://www.imf.org/external/about/lending.htm#relief
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/141.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=198&CM=&CL=ENG


56 
 

принципів міжнародного права. В справі Аудіолюкс C-101/08
1
 Суд ЄС 

зазначив: «Право ЄС не містить у собі загального принципу права, 
відповідно до якого міноритарні акціонери захищені зобов'язанням 

домінуючого акціонера при придбанні або здійсненні контролю компанії 

запропонувати викупити їх акції на тих же умовах, що були погоджені в 

процесі присвоєння акцій або посилення контролю домінуючого 
акціонера». Вказані положення Директиви були імплементовані в 

законодавства усіх країн членів (наприклад, ст. 418 Кодексу Польщі про 

Господарські товариства
2
). Проте Конституційний суд Польщі обґрунтував 

згідність вищевказаної статті Кодексу про комерційні компанії Польщі з 
Конституцією наступним чином: «… обмеження права власності 

міноритарних акціонерів є пропорційним і розумним, обґрунтованим 

іншими засобами, що стосуються інших конституційних принципів і 
цінностей…»

3
. Обовязковий викуп акцій міноритарних акціонерів 

відповідає Конституції Німеччини, оскільки, як ствердив Конституційний 

Суд Німеччини, «беручи до уваги довготерміновість інвестування 

мажоритарного акціонера, міноритарний акціонер не дозволяє останньому 
достатньо впливати на керівництво компанією», в свою чергу 

міноритарний акціонер, володіючи малою часткою не користується 

«повноваженнями управління», тому для останнього це є короткострокове 
інвестування в акції. Найбільш важливим для нього є майнові права. 

Апеляціний Суд Парижу (Cour dappel de Paris) ствердив, що «ця 

законодавча пропозиція не порушує конституційне право власності, 

оскільки служить інтересу універсального розвитку свобoдного ринку 
капіталу і економічної діяльності»

4
.  

Сфера цінних паперів є однією із ключових індустрій, через які 

фізичні та юридичні особи можуть отримати доступ до фінансової 
системи, забезпечуючи можливості злочинцям незаконно використовувати 

фінансову систему. Як і законодавство більшості країн світу про боротьбу 

з відмиванням грошей, законодавство держав-членів ЄС також ґрунтується 

на Сорока рекомендаціях ФАТФ з 1990 року
5
. Немає жодного більш 

сумлінного регіону в світі щодо реалізації Рекомендацій ФАТФ, ніж 

Європейський Союз. Кожен раз, коли ФАТФ створював нові чи переглядав 

існуючі свої рекомендації, ЄС швидко реагував ухваленням Директив, які 
в повному обсязі відповідали останній версії рекомендацій. Це не дуже 
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http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=E373CE8AA409567B845AA50D55576A0D?id=WDU20000941037&type=1
http://www.trybunal.gov.pl/rozprawy/2008/p1608/P_16_08.pdf
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дивно, оскільки деякі європейські держави були головними рушійними 

силами ФАТФ. Наприклад, після створення Сорока рекомендаціях ФАТФ 
в 1990 році Рада Європи прийняла свою першу Директиву про відмивання 

грошей 10 червня 1991
1
 року, що поширювалася на кредитні організації та 

фінансові інститути. Коли ФАТФ переглянула свої рекомендації в 1996 

році в напрямку розширення сфери застосування рекомендацій до 
«нефінансових підприємств та професій», ці зміни відобразилися в Другій 

директиві про відмивання грошей від 28 грудня 2001
2
. Таким чином, вплив 

директиви ЄС був поширений  юристів, зокрема, обов'язок
3
  повідомляти 

національні органи по боротьбі з відмиванням грошей про підозрілу 

діяльність. Виключення з цієї вимоги про представлення даних міститься в 

Рекомендації 16 ФАТФ, яким є обставини, при яких адвокати зобов’язані 
дотримуватися професійної таємниці або мають законний професійний 

привілей, було відображене у положеннях статті 6 (3) Директиви, що дало 

підстави для судових спорів у найближчому майбутньому
4
. 16.02.2012 

ФАТФ прийняла нові стандарти, спрямовані на зміцнення глобальної 
безпеки і захисту цілісності фінансової системи від відмивання грошей і 

фінансування терористичних загроз. Санкції ФАТФ – це блокування усіх 

кореспондентських відносин з банками країни, яка підпадає під дію 
санкцій ФАТФ. Це крайній, найбільший рівень застосування санкцій 

ФАТФ.  Політика ФАТФ передбачає, що кожна країна-член цієї організації 

самостійно в рамках свого законодавства приймає рішення про введення 

санкцій після прийняття відповідних рекомендацій ФАТФ
5
. 

Резолюції Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO) 

містять світові стандарти, що прийняті у практиці роботи на ринку цінних 

паперів багатьма країнами світу. Вони подають у чіткій, стислій формі 
схеми ефективної організації фондового ринку та міжнародні принципи 

співробітництва на ринку цінних паперів. Бокійська декларація
6
 і 

Багатосторонній меморандум про взаєморозуміння щодо консультування, 

співробітництва і обміну інформацією
7
 являють собою багатосторонній 

механізм, за допомогою якого при виникненні певних визначених подій, 

які зачіпають фінансові ресурси країни-члена, буде проводитися обмін 
                                                           
1
 Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose 

of money laundering// Official Journal.-  L 166. - 28 June 1991. – P. 77. 
2
 Directive 2001/97/EC of The European Parliament and of the Council of 4 December 2001 amending Council 

Directive 91/308/EEC on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering// 

Official Journal. -  L 344. - 28.12.2001. - Р. 76–82. 
3
 Ст. 6 ч. 1 Першої директиви про протидію відмиванню коштів зі змінами, внесеними Другою 

Директивою відображає вплив Рекомендації ФАТФ №   13-16. 
4
 Colin Tyre QC. Anti-Money Laundering Legislation: Implementation of the FATF Forty Recommendations in 

the European Union// Journal of the Professional Lawyer. – P. 69 – 82. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/cpr/pdfs/jpl10_03tyre.authcheckdam.pdf. 
5
 Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime// 

Council of Europe. – Strasbourg. – November 8, 1990. [Електронний ресурс]. Режим доступу:   
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/141.htm.. 

 
6
 Boca Declaration (as Amended March 1998) Declaration on Cooperation and Supervision of International 

Futures Markets and Clearing Organisations// IOSCO. - Boca Raton, Florida. - March 15, 1996. 
7
 Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information // 

IOSCO. -  May, 2002. 

http://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/cpr/pdfs/jpl10_03tyre.authcheckdam.pdf
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інформацією. Граничні рівні показників визначені таким чином, щоб 

сприяти виявленню великих фірм, які потенційно могли б чинити 
несприятливий вплив на ринок.  

Також IOSCO розроблено Завдання і принципи регулювання ринку 

цінних паперів
1
 і методологію для оцінювання їх впровадження

2
. 

Принципи регулювання ринку цінних паперів IOSCO розділені на наступні 
групи: А. Принципи, що стосуються регулятора; В. Принципи 

саморегулювання; C. Принципи виконання регулювання ринку цінних 

паперів; D. принципи співробітництва у регулюванні; Е. Принципи для 

емітентів; F. Принципи колективних інвестиційних схеми; G. Принципи 
для ринкових посередників; H. Принципи вторинного ринку. Одним з 

найбільш важливих документів, створених  IOSCO є загальноохоплюючий 

збірник «Завдань та принципів регулювання ринку цінних паперів» (1998), 
що стала визнаною міжнародною регуляторною опорою для усіх ринків 

цінних паперів. IOSCO також співпрацює з центральними банківськими 

органами,в т.ч. Комітет систем платежів і розрахунків (Committee on 

Payments and Settlement Systems, CPSS) центральних банків країн Групи 10 
з місцезнаходженням у Базелі. В 2000 році IOSCO разом з CPSS 

приготували ряд рекомендацій щодо розрахунків у цінних паперах. В 2005 

році IOSCO співпрацювала з Базельським комітетом
3
 для підготовки книги 

огляду торгівлі, що стала частиною устрою Базель ІІ
4
. 

Світова федерація бірж (WFE) сприяє регулюванню бірж у чотирьох 

напрямках: 1) якість (сприяє впровадженню ринкових стандартів і 
наданню надійних статистичних даних); 2) пропагандистська діяльність 

(працює з регулюючими органами і урядовими організаціями для 

забезпечення справедливого, прозорого та ефективного ринку); 3) мережа: 
(об'єднує експертів з фондового ринку з метою поліпшення ринків); 4) 

розвиток (допомагає новим, меншим біржам досягти WFE стандартів)
5
. 

WFE пропонує членам путівник для сприяння визначення їхньої бізнес-

стратегії, а також вдосконалення та гармонізацію своєї практики 
управління.  

Принципи корпоративного управління ОЕСР (схвалені міністрами 

ОЕСР у 1999 році та переглянуті у 2004) сприяли просуванню 

корпоративного управління та забезпечили наявність конкретних 
рекомендацій для законодавчих та регулятивних ініціатив як у країнах-

членах ОЕСР, так і в інших країнах. Форум Фінансової Стабільності 

визнав Принципи, що є одним з дванадцяти основних стандартів надійних 
фінансових систем та фундаментом компоненти корпоративного 

                                                           
1
 Objectives and Principles of Securities Regulation// IOSCO. -  May, 2003. 

2
 Methodology for Assessing Implementation of the IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation 

International// IOSCO. -  October 2003. 
3
 Basel Committee on Banking Supervision. 

4
 Lucia Quaglia. Governing Financial Services in the European Union. Banking, securities and post-trading. 

Routledge/ UACES. Contemporary European Studies. – London and New York. -2010. - P. 68 – 69. 
5
 WFE Mission. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.world-exchanges.org/about-wfe/our-

mission. 
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управління у звітах Світового Банку/ МВФ з дотримання стандартів та 

кодексів (ROSC)
1
.  

Кодифікація принципів корпоративного управління відбувається на 

міжнародному
2
, національному рівні чи на рівні окремих корпоративних 

суб’єктів. Національні кодекси створюються в країнах, де існує 

централізоване регулювання ринку цінних паперів або ж діяльність 
учасників ринку координується («Сорок рекомендацій» з корпоративного 

управління в Нідерландах чи Швейцарський кодекс найкращої практики). 

Кодекси  можуть впливати на ринок у цілому лише за умови наявності 

відповідних законодавчих чи організаційних механізмів (наприклад, 
Глобальні принципи корпоративного управління CalPERS

3
).  

Європейська асоціація центральних депозитаріїв (ECSDA), Група з 

практики ринку цінних паперів (Securities Market Practice Group (SMPG)), 
Асоціація національних агентств по нумерації (АННА),  Європейський 

Альянс SWIFT (ESA) є регіональними неурядовими організаціями, що 

покликані сприяти встановленню спільних технічних і регулятивних 

стандартів щодо діяльності окремих учасників ринків цінних паперів. 
Таким чином, обов’язковим для ЄС є виконання положень: 

1) ГАТС, інакше можуть бути застосовані фінансові санкції СОТ. 

Проте ЄС не підписав Віденської конвенції про право договорів, тому не 
може в повній мірі відповідати за неузгодженість свого законодавства з 

правом СОТ, хоча і є одним з її засновників. 

2) Рекомендацій ФАТФ, інакше до ЄС можуть бути застосовані 

санкції ФАТФ, проте практично це неможливо, оскільки більшість країн 
ЄС саме і ініціюють прийняття рекомендацій ФАТФ. 

3) Конвенції УНІДРУА про цінні папери, скільки вони мають 

значний вплив на правову узгодженість законодавства країн-членів ЄС, в 
яких розташовані міжнародні депозитарії цінних паперів. 

Принципи ОЕСР, Стандарти, принципи і рекомендації IOSCO, 

Принципи і стандарти Світової організації бірж, рекомендації 

Міжнародної асоціації зі свопів та деривативів (ISDA), Федерації 
європейських фондових бірж (FESE) та Європейського центрального 

депозитарію цінних паперів (ECSDA), програми МВФ та Світового банку 

також сприяють гармонізації європейського законодавства і впливають на 
процес розробки кодексів найкращих практик для різних учасників ринку і 

не тільки країн ЄС. 
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В данной статье рассмотрены тенденции интеграции рынков ценных бумаг и 

влияния трансграничных потоков капитала на национальную экономику, проведен 
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be responsible for non-implementation of the EU Law. Constitutions of some Member Sates 

protect human rights better than the EU law, especially property rights, and values of Single 

Market protected by the EU Court of Justice are  more valuable than human rights protected 

by the European Court of Human Rights, but notwithstanding of that, EU legal order should 

not undermine the authority of international legal order and otherwise.  

Other international organizations dealing with different issues of securities market 

more use recommendations and other soft-law instruments, e. g. IOSCO, OECD, FATF, so 

that their provisions are gently followed by EU law and its Member States.  
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INTRODUCTION 

The increasing need in contemporary society for privacy protection is 

convincingly established both at national and international levels. The Council 

of Europe in its Resolution 1165 has acknowledged that ‘people’s private lives 

have become a highly lucrative commodity for certain sectors of the media. The 
victims are essentially public figures, since details of their private lives serve as 

a stimulus to sales’.
1
 

Admittedly, publications involving details of the personal life of 
celebrities and other public figures significantly increase the newspapers sales 

volume. The nature of this type of reporting and the means by which some 

materials are obtained are highly controversial, so that the effect it has on the 

lifes of those involved has raised great concerns about privacy invasion. 
However, commercial interest of the newspaper and the public interest attached 

to the publication might well go together. In this respect the courts are 

increasingly being called upon to strike the balance between two conflicting 
fundamental rights: one person’s right to privacy with another’s right to freedom 

of expression. 

In the last decade, the European Court of Human Rights (hereinafter – the 

Court) has considerably extended the protective scope of the privacy provision 
of the European Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms (hereinafter – the Convention). At the same time, there 

is no established definition of privacy. Nor is that of the private life. The Court 
considered it unsusceptible of providing an exhaustive definition. In Niemietz v 

Germany the Court has commented generally that it “does not consider it 

possible or necessary to attempt an exhaustive definition of the notion of 

                                                           
1
 Resolution 1165 (1998) Right to Privacy // Council of Europe Parliamentary Assembly, adopted on 26 June 

1998 (24th Sitting) –  http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta98/eres1165.htm#_ftn1 

(last accessed August 17, 2012). 

http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta98/eres1165.htm#_ftn1
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‘private life’”.
1
 Moreover, the Court has expressed in such terms so as to avoid 

spelling out precisely which interest(s) is (are) implicated when an applicant has 
claimed a violation of more than one of them (for instance, in Klass v FRG the 

Court has declared telephone conversations to be a part of ‘private life, family 

life and correspondence’.
2
  

However, when a certain right is enforceable and interference with it 
becomes subject to legal control and might result in legal remedies, it is essential 

to define the limits of that right in order to establish the standards which other 

individuals and the state must comply with. Moreover, application of both 

freedom of expression and privacy  requires a balancing exercise between the 
need to protect human rights and the Contracting States’ margin of appreciation.  

Therefore, where a conflict has arisen, how to resolve the competing 

values encompassed in the two rights becomes an essential and troublesome 
question. The present paper examines the limits of justifiable restriction on 

freedom of expression in case when its exercise results in infringement of 

personal privacy, and discusses the factors influencing the outcome of the 

balancing exercise. 
CONFLICT BETWEEN FREEDOM OF EXPRESSION AND 

PRIVACY: GENERAL COMMENTS 

Article 8 of the Convention which protects the right to respect for private 
and family life, home and correspondence, contains the criteria upon which the 

interference with those rights may be justified, of which freedom of expression 

falls into the category of ‘protection of the rights and freedoms of others’.  

Article 10 which protects freedom of expression has a similar structure. It 
allows the interference with freedom of expression, inter alia, on the ground of 

‘protection of the reputation or the rights of others’. Therefore, the relationship 

of free speech and privacy creates a conflict between two well-established 
fundamental rights. In national judicial practice degree of legal protection of free 

speech has been clarified in the following terms: “‘Free’ in itself is vague and 

indeterminate. It must take its colour from the context. Free speech does not 

mean free speech: it means speech hedged in by all laws against defamation, 
blasphemy, sedition and so forth. It means freedom governed by law…”.

3
 

 Despite the qualified character of freedom of expression its broad scope is 

generally accepted: it protects activities which carry a risk of damaging or 
actually damage interests of others.

4
 

More specifically, the law must balance the right to respect for private life 

on the one hand, and on the other the right of the public to be informed about 

matters of concern and the freedom and duty of the media to satisfy that 
concern.

5
 Thus cases involving the media most obviously demonstrate the 

tension between the right to privacy and the freedom of expression.  

                                                           
1
 Niemietz v Germany (1993), 16 EHRR 97, para.29. 

2
 Klass v Germany (1978), 2 EHRR 214, para. 41. 

3
 James v Commonwealth of Australia [1936] A.C. 578 at 627. 

4
 See e.g. Handyside v UK (1976), 1 EHRR 737, para. 49 (ideas which offend, shock or disturb). 

5
 Barendt E. Freedom of Speech. – 2

nd
 ed. – Oxford University Press, 2005. – P. 230. 
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Therefore, it is a rule that “where a question arises of interference with 

private life through publication in mass media, the state must find proper 
balance between the two Convention rights”,

1
 while the function of the Court is 

to examine whether this balance was properly struck by domestic courts.
2
 But 

the Convention itself does not set definite obligatory point at which this balance 

must be struck, providing only the basic rule that interference with either right 
must be justified by compliance with the principles of legality, pressing social 

need and proportionality. However, some basic factors, although not 

exhaustively, can be derived from the body of case law, which are always 

subject to detailed analysis of the Court and finally shift the balance in favour of 
either side. 

LIMITED PROTECTION AFFORDED TO POLITICIANS 

The status of the claimant is an important factor in determining whether 
free expression should prevail over privacy. It is established by the Court’s 

jurisprudence that speech bringing into question the probity or competence of 

public officials, is covered by a free expression clause, since it can not be 

disentangled from criticism of the government. This is a good point for 
reiterating the important role of freedom of expression in ensuring effective 

democracy. The value of freedom of expression as a cornerstone of democratic 

rights and freedoms embodies an assumption that free expression is necessary 
not only to the personality of the citizen and individual dignity, but also to 

democratic government and social progress.
3
 Some legal commentators in 

elaboration of this principle state that, as far as  a candidate for Parliament or 

Presidency is concerned, people are entitled to know the details of private 
character (such as whether he has committed a marital infidelity) or disreputable 

conduct, before deciding how to vote.
4
 

In sum, freedom of the press affords the public one of the best means of 
discovering and forming an opinion of the ideas and attitudes of political 

leaders.
5
 What is more, politicians have enough means, apart from judicial 

protection, to affect the public opinion when their reputation is attacked. 

The underlying principle of a very extensive freedom to comment on 
politicians was developed in Lingens case. The Court declared that “the limits of 

acceptable criticism are accordingly wider as regards a politician as such than as 

regards a private individual. Unlike the latter, the former inevitably and 
knowingly lays himself open to close scrutiny of his every word and deed by 

both journalists and the public at large, and he must consequently display a 

greater degree of tolerance”.
6
 In that respect it is not considered decisive 
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whether the criticism involved a discussion of certain aspects of the ‘private’ 

morality of the politician concerned, as this could also be of public relevance.
1
 

Moreover, in Colombani and Others v France the Court denied the 

legitimacy of special protection afforded by domestic legislation for foreign 

heads of State in comparison with that for ordinary citizens. It ruled that 

conferring on foreign heads of State a special privilege, shielding them from 
criticism solely on account of their function or status, would undermine Article 

10 of the Convention which protects freedom of expression.
2
 

In Lopes Gomes da Silva v Portugal, the case concerning journalistic 

comments on political beliefs and ideology of the regional election candidate, 
the Court has particularly stressed that ‘political invective often spills over into 

the personal sphere; such are the hazards of politics and the free debate of ideas, 

which are the guarantees of a democratic society’,
3
 thereby confirming wider 

parameters of permissible expression relating to politicians protected by Article 

10(1).  

PUBLIC INTEREST DEFENCE 

The high value of informed discussion of matters of public concern is 
clearly recognised by Strasbourg authorities. In particular, the Court has well 

established that in order to assess whether the interference complained of was 

based on "sufficient" reasons which rendered it "necessary in a democratic 
society", account must be taken of any public interest aspect of the case.

4
 A set 

of fundamental principles has been developed in this area. 

 While recognising a vital role of “public watchdog”
5
 on behalf of the 

news media stemming from its duty to impart information and ideas on all 
matters of public interest,

6
 the Court has pointed out a corresponding  right of 

the public to receive such information.
7
 

Furthermore, it called for the most careful scrutiny in cases when the 
measures taken or sanctions imposed by the national authority are capable of 

discouraging the participation of the press in debates over matters of legitimate 

public concern.
8
 

However, public interest should be weighed carefully to keep intimate 
personal details protected against unauthorized direct invasion. Again, the status 

of the person concerned can weigh heavily in determining whether a publication 

contributes to a debate on public interest matters. As far as public figures are 
concerned, their publicly conveyed image is significantly broader and thus, the 
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balance of conveniences requires wider interpretation of the freedom of 

expression. 
At the same time, it is reasonably emphasized in the doctrine that the 

matters which are of interest to the public should be differentiated from those 

which are in a public interest.
1
 It is only the latter which serve a ground for 

justification of intrusion on privacy. 
A landmark decision on privacy of public figures was delivered by the 

Court in Von Hannover case. Before this decision it was accepted that routine 

activities conducted in public places carried no guarantee of privacy and the 

public right to be informed of the misdemeanors and activities of public figures 
was justified on the basis that such people were role models, and the public had 

a genuine and thus legitimate interest in receiving such information.
2
 However, 

the judgment in Von Hannover interprets an extremely wide reach of ‘private 
life’ and the Court has introduced a far more strict approach to the applicability 

of public interest defence. 

It clearly established that the right of the public to be informed is not 

relevant where the information is published with the sole aim of satisfying 
public curiosity as to the details of a person’s private life, whereas such a  

publication itself “cannot be deemed to contribute to any debate of general 

interest to society despite the [person concerned] being known to the public”.
3
 

Princess Caroline of Monaco sued and lost in the German courts over the 

publication of a series of photos about her private life and daily activities in the 

tabloid press.  

Despite the fact that all the photographs were taken in public places, the 
issue of violation of the right to respect for private life was at question. The 

Court has well established that there is a zone of interaction of a person with 

others, even in a public context, which may fall within the scope of “private 
life”.

4
 Moreover, disclosure of personal photographs is commonly regarded as 

the most intrusive and flagrant violation of privacy, making private information 

easily accessible by a large audience. In cases of this kind the Court would 

therefore consider the audience to which the disclosure is directed (adults, 
children, the general public or specific group of recipients of information).

5
  

Princess Caroline did not perform any state function, but was a celebrity, 

and the German courts at all three instances particularly emphasized her status 
of ‘a figure of contemporary society “par excellence”’. This conclusion was a 

major ground for decision that the right to protection of private life for such a 

figure does not extend to activities in public places. Conversely, the European 

Court held that a person in whom the interest of the general public and the press 
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is based solely on her membership of a royal family, does not fit such a 

definition.
1
 

Furthermore, the domestic court based its judgment on spatial criterion. 

Accordingly, it kept distinct part of the photos depicting the applicant in 

‘secluded place’ describing it as a place to which persons retire “with the 

objectively recognisable aim of being alone and where, confident of being alone, 
they behave in a manner in which they would not behave in public”,

2
 and found 

them violating the applicant’s right to privacy, unlike the rest of the 

photographs. The European Court considered this criterion too vague and 

insufficient to protect the applicant’s private life effectively. However, the 
important conclusion in this respect is that both domestic court and the 

Strasbourg Court had particular regard to the concept of ‘legitimate 

expectations’, which requires effective protection of privacy in case when 
certain steps were taken to manifest a wish to be private. The concept is 

analysed in greater detail below in this paper. In that particular case it should be 

stressed that the Court applied this concept more flexibly than domestic courts, 

concluding that the expectations can still be legitimate in public places, and even 
in relation to the persons known to general public.  

It is worth noting, that as a result of its position in Von Hannover case, the 

Court was criticised for assigning exceeding priority to personal emotions of the 
applicant and her sufferings inflicted by press harassment, and that, putting it 

objectively, the test of ‘secluded place’ is no more vague than the numerous 

restraints on freedom of expression treated by the Court as sufficiently 

predictable and ‘prescribed by law’ for the purposes of Article 10 (2).
3
 

In the recent Von Hannover (no. 2) decision the result of the balancing 

between public interest and personal privacy fell on the other side of the line. 

This time Princess Caroline of Monaco and her husband, Prince Ernst August 
von Hannover, applied to the European Court following the refusal by German 

courts to prohibit further publication of photos taken of them on vacations. Most 

crucially, the picture (the only one against which domestic courts had not 

granted an injunction) was accompanied by an article on Prince Rainier III of 
Monaco (Princess Caroline’s father) health problems. The Court examined the 

interference in question basing on five criteria: 1)  relevance to the matters of 

public concern; 2) publicity of the person concerned and the subject of the 
report; 3) the prior conduct of the person concerned; 4) the content, form and 

consequences of the publication, and 5) circumstances in which the photos were 

taken. The Grand Chamber held unanimously that the Prince Rainer health was 

“an event of contemporary society”,  and the photos in the context of the article, 
“did at least to some degree contribute to a debate of general interest”.

4
 

Therefore, the publication was declared acceptable as being in general interest 

and weighed reasonably against the right to respect for private life. 
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To put it generally, what matters in balancing the rights of individual 

against the public interest is the question whether the information was presented 
in a manner compatible with the Convention. For answering that question the 

Court examines the proper exercise of ‘duties and responsibilities’ prescribed by 

Article 10 (2). In general, the Court subjected the safeguard afforded by Article 

10 to journalists in relation to reporting on issues of public interest to the proviso 
that “they are acting in good faith in order to provide accurate and reliable 

information in accordance with the ethics of journalism”.
1
 Accordingly, it was 

formulated the concept of responsible reporting which shows due respect to 

conflicting rights of others. Given the broadness of the above standard, the 
decision as to whether the duties and responsibilities have been fulfilled would 

depend on the circumstances of particular case. 

THE CONCEPT OF REASONABLE EXPECTATIONS  

In the light of development of advanced technologies judges become 

increasingly concerned with the means of ensuring an individual’s right to 

control personal information by determining who can access the information and 

how the information will be used.  
The concept of ‘reasonable expectations of privacy’ is a key concept in a 

claim for protection of private information invoked by the Court on numerous 

occasions. 
The Court has expressly recongnised the role of a person’s reasonable 

expectations as to privacy as a significant factor, since there are situations when 

people knowingly or intentionally involve themselves in activities which are or 

may be recorded or reported in a public manner (although it stressed that this 
factor may not necessarily be conclusive).

2
 

In Perry v UK the applicant complained that he was covertly videotaped 

by the police in the custody suite of a police station. At that time the applicant 
was a suspect in the armed robbery investigation and the video was shown to 

various witnesses of the armed robberies for the identification purposes. 

However, neither the applicant nor his solicitor were informed that a tape had 

been made or used in such a way. In this respect the Court recalled that the 
normal use of security cameras per se whether in the public street or on 

premises, such as shopping centers or police stations where they serve a 

legitimate and foreseeable purpose, do not raise issues under Article 8(1) of the 
Convention.

3
 But the result would be different when the device was fit 

specifically for processing information about concrete person having no regard 

to that person’s will. The Court found that the footage in question as it had not 

been obtained voluntarily or in circumstances where it could be reasonably 
anticipated that it would be recorded and used for identification purposes, 

disclosed an interference with the applicant’s right to respect for private life.
4
 

Consequently, the determinative fact in this case was that the challenged actions 

                                                           
1
 Bladet Tromsø and Stensaas v. Norway (1999), 29 EHRR 125, para. 65. 

2
 P.G. and J.H. v  the United Kingdom, no. 44787/98, ECHR 2001-IX, para. 57. 

3
 Perry v UK , no. 63737/00, judgment of 17 July 2003, ECHR 2003-IX, para. 40; Herbecq and Another v. 

Belgium, applications nos. 32200/96 and 32201/96, Commission decision of 14 January 1998, DR 92-A, p. 92. 
4
 Perry v UK , supra note 32, paras. 42 – 43. 



69 
 

of the police officers were incompatible with the applicant’s legitimate 

expectations of privacy. 
More specifically, the Court has distinguished the purposes of recording 

information about an individual by official authorities concluding that in some 

instances this purpose will give rise to a violation of the right to respect for 

private life within the meaning of Article 8 (1) of the Convention.  
In P.G. and J.H. v the United Kingdom recording of the suspects’ voices 

without their knowledge when being charged at the police station and when in 

their police cell, for the purposes of expert examination of voice samples for 

obtaining culpatory evidence for the prosecution, was considered an interference 
with their right to respect for private life. The Court found a violation of Article 

8 on the basis that the interference was not clearly regulated by domestic law 

and therefore was not “in accordance with the law”,
1
 thus violating the very first 

requirement for justification of the interference with private life set out in 

paragraph 2 of Article 8. 

Conversely, in the view of the Commission expressed in Friedl case, there 

is no interference with private life when the photographs taken of participants of 
public demonstration in a public place and retained by the police in a file as a 

record of the demonstration, but without taking any action in order to identify 

the persons photographed.
2
 

CONCLUSIONS 

The essential role of the freedom of expression in a democratic society is 

widely recongnised. On the other hand, one of the arguments for censoring free 

expression is deterred by the interest vested in respect to sphere of personal 
privacy. 

The complexity of Article 8 is that the interests which it protects have 

been interpreted widely. At the same time the Court tends to be unwilling to 
elaborate precise definition of these values. 

Therefore, in disputes relating to invasion on privacy, the Court has due 

regard to all the circumstances of each particular case. Issues of the public 

interest attached to the publication and the personality of the claimant are 
important factors influencing the judgment. 

Due to the established broad approach to the content of expression and the 

forms it may take, the Court ascribes a hierarchy of value to different kinds of 
expression. Political expression, which covers expression relating to politicians, 

is given the highest priority. Specific functions of politicians give rise to a 

legitimate interest of the citizens to be informed about their representative’s 

private life. The above does not mean that privacy of politicians is totally 
unprotected, but rather that standards applied for justification of the interference 

are less strict. 

It is well recognized that a factor of significant importance in assessing 

whether the interference with the right to privacy was justifiable is the evidence 
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of legitimate public interest in disclosing the private information. Additionally, 

in cases of this kind the Court will have regard to the personality of the claimant, 
the purpose of the dissemination, as well as the intention to make the limited use 

of the material or to make it available to the general public, the means of 

dissemination (delivered by a person, via television, press), the audience to 

which it is directed (adults, children, the public at large or specific group of 
recipients of information), the content and form of the publication and, finally, 

in case of disclosure of private photographs, the circumstances in which those 

were taken. 
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В статті подається загальний аналіз співвідношення права на свободу 

вираження поглядів та права на приватність, і, зокрема, досліджуються випадки 

конфлікту вказаних прав та значення, яке при цьому надається інтересам захисту 

кожного з конкуруючих прав. Окрема увага зосереджена на особливій ролі ЗМІ в 

реалізації свободи вираження поглядів, та визначенні обставин, які мають перевагу 

над індивідуальним інтересом у захисті приватності і, таким чином, визнаються 

Європейським Судом з прав людини легітимними підставами обмеження права на 

приватність. 
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В статье дается общий анализ соотношения права на свободу выражения 

мнений и права на приватность и, в частности, исследуются случаи конфликта 

указанных прав и значение, которое при этом придается интересам защиты каждого 

из конкурирующих прав. Отдельно рассматривается особенная роль СМИ в реализации 

свободы выражения мнений, и определяются обстоятельства, которые превалируют 

над частным интересом в защите приватности и, таким образом, признаются 

Европейским Судом по правам человека легитимными основаниями ограничения права 

на приватность.  
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В статті розглядається проблема участі Суду Європейського союзу у 

фрагментації міжнародного права через відокремлення європейського права від 

загального міжнародного права. На прикладах конкретних рішень Суду 

демонструється, що практика Суду мала помітне значення для закріплення самих 

понять європейського права та європейського правопорядку, в той час як недавня 

практика вказує, що Суд розглядає європейське право як зверхнє по відношенню до 

міжнародного, та дозволяє державам-членам ЄС виконувати свої міжнародні 

зобов’язання доки вони не суперечать зобов’язанням за європейським правом.  

 Ключові слова: Суд Європейського союзу, фрагментація міжнародного права, 

право Європейського союзу, практика Європейського суду. 

 

 

Постановка проблеми  

 Одним з ключових явищ розвитку сучасного міжнародного права є 

фрагментація
1
. Дослідницька група Комісії з міжнародного права ООН 

визначила фрагментацію міжнародного права як виділення у міжнародно-

правовій системі окремих незалежних та частково ізольованих «блоків»
2
. В 

якості таких блоків можуть виступати міжнародно-правові режими чи 

групи міжнародно-правових режимів, які відрізняються недостатньою 

узгодженістю з загальним міжнародним правом та між собою, наслідком 
чого стає колізія правових норм. Остання гостро проявляється в разі 

неузгодженого та суперечливого застосування таких норм, а також у 

випадку різних підходів до застосування однієї й тієї самої норми.  
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 Серед суб’єктів, що застосовують міжнародне право, помітним 

впливом користуються міжнародні судові органи. Судова практика є 
допоміжним джерелом міжнародного права, що служить для цілей його 

тлумачення. Водночас, важливість рішень міжнародних судів неможна 

недооцінювати, оскільки судова практика виступає чутливим індикатором 

розвитку міжнародного права. Саме через судові рішення нерідко 
відбувається закріплення нових міжнародно-правових норм.  

 Найбільш показовим прикладом впливу регіонального судового 

органу на фрагментацію міжнародного права виступає практика Суду 

Європейського союзу (до 2009 року: Суд Європейських спільнот), який 
відрізняється найбільшою активністю та послідовністю у підтримці та 

захисті регіонального європейського правопорядку. Розглядаючи 

конкретні спірні випадки даний суд формулював загальні правила, що 
витікали з тлумачення конститутивних договорів Європейських спільнот 

та Європейського союзу та відповідали станові розвитку 

загальноєвропейської політики та правосвідомості у їхньому 

еволюційному розвитку. 
 Актуальність досліджуваної теми обумовлюється двома факторами. 

По-перше, практика Суду Європейського союзу становить найбільш 

показовий приклад впливу міжнародної судової інституції на 
фрагментацію міжнародного права. Розгляд практики конкретного Суду 

дозволяє робити загальні висновки та прогнози розвитку практики 

аналогічних судів (Суду Африканського союзу, Міжамериканського суду з 

прав людини, тощо), а також дозволяє більш детально розглянути 
проблематику фрагментації міжнародного права. По-друге, через практику 

Суду Європейського союзу можна простежити певні тенденції розвитку 

Європейського права, що становить як теоретичний, так і практичний 
інтерес для України.  

 Стан дослідження проблеми Вказана проблематика неодноразово 

привертала увагу дослідників, в тому числі, розглядалася спеціальною 

дослідницькою групою Комісії міжнародного права ООН
1
. Окремих 

аспектів проблеми торкалися у своїх роботах Г. де Бурка, М.М. 

Гнатовський, К.С. Зіглер, П. Крейг, Д.Ф. Манчіні, О.Р. Поєдинок, О. 

Спірман, Д. Хальберстам та інші експерти в галузі міжнародного та 
європейського права. Водночас, робота по вивченню впливу Суду 

Європейського союзу на фрагментацію міжнародного права, вочевидь, 

далека від завершення в силу безперервного розвитку самої правової 
реальності.  

 Ціллю даної статті є вивчення впливу практики Суду Європейського 

союзу на відокремлення правопорядку ЄС від загального міжнародного 

права. Завданнями статті є розгляд досліджуваних явищ у їхньому 
розвитку на прикладах конкретних рішень Суду ЄС.  

 Виклад основного матеріалу  

                                                           
1
 Доклад Комиссии международного права: пятьдесят пятая сессия (5 мая – 6 июня и 7 июля – 8 августа 

2003 года). Нью-Йорк, 2003. http://untreaty.un.org/ilc/reports/2003/russian/chp10.pdf. 

http://untreaty.un.org/ilc/reports/2003/russian/chp10.pdf
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 Суд Європейських спільнот, попередник Суду Європейського союзу, 

був створений в 1952 році в рамках договору про заснування Європейської 
спільноти вугілля та сталі. На Суд було покладено завдання з розв’язання 

спорів між державами-членами Європейських спільнот. Вперше з 

проблемою існування особливого правопорядку в рамках цих спільнот Суд 

зіткнувся в справі de Geus v. Bosch and van Rijn, в якій він розглянув 
співвідношення національного права та наднаціонального європейського 

права. Ключовим питанням, на яке мав відповісти Суд було чи могла 

заборона експорту, застосована приватним підприємством, зареєстрованим 

в ФРН по відношенню до своїх клієнтів, на що клієнти дали згоду шляхом 
підписання контракту, бути скасована в силу положень Договору про 

заснування Європейської економічної спільноти.  

 На значущість цього питання негайно вказав Генеральний адвокат 
Суду М. Лагранж, який відзначив важливість взаємодії національних 

правових систем, в тому числі, національних судів, з європейською 

правовою системою. На думку Лагранжа, остання могла бути ефективною 

лише за умови «лояльності…та плідної взаємодії між муніципальними 
судами та Судом Європейських спільнот з взаємним урахуванням їхніх 

юрисдикцій»
1
.  

 Суд підтримав позицію Генерального адвоката та постановив 

рішення на користь позивача, в якому зазначив, що Договір встановив 

заборони на обмеження руху товарів в рамках Спільноти, і ці обмеження 

являють собою право, що підлягає застосуванню безпосередньо судами 

держав-членів
2
. Таким чином, Суд вказав на те, що договорами про 

заснування Європейських спільнот національним судовим органам була 

делегована функція застосування європейського права, і що це право 
накладає на них нові права та обов’язки. Своїм рішенням Суд втрутився в 

сферу, що раніше перебувала під виключним суверенітетом держав та 

певною мірою обмежив цей суверенітет. Водночас, рішення було значною 
мірою неповним. Воно не містило в собі аналізу міжнародно-правових 

підстав такого обмеження та не прояснило питання щодо наявності в 

юридичних та фізичних осіб правосуб’єктності за європейським правом.  

 Вищезазначені питання були розглянуті Європейським судом в 1963 
році у справі Van Gend en Loos, коли суд вперше задекларував існування 

особливого європейського правопорядку. У даній справі Суд визнав 

обґрунтованою скаргу німецького підприємства на підвищення митних 
тарифів Нідерландами, вказавши, серед іншого, на те, що Договір про 

                                                           
1
 Halberstam D. Constitionalism and pluralism in Marbury and Van Gend / D. Halberstam // Public Law and 

Legal Theory Working Paper Series. – Working Paper № 104, March 2008. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: 

http://www.judicialstudies.unr.edu/JS_Summer09/JSP_Week_1/Halberstam,%20Constitutionalism%20v.Gend%
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2
 Case 13-61, (Kledingverkoopbedrijf de Geus en Uitdenbogerd v Robert Bosch GmbH and Maatschappij tot 

voortzetting van de zaken der Firma Willem van Rijn), Judgement of 6
th
 April 1962. [Електронний ресурс] 

Режим доступу до ресурсу: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61961CJ0013:EN:HTML. 
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заснування Європейської економічної спільноти створив права та 

обов’язки не лише для держав, але й для кожної окремої фізичної особи-
громадянина та юридичних осіб, зареєстрованих у цих державах. Через 

рішення Європейського суду затвердився принцип прямої дії 

європейського права
1
. У своєму фундаментальному висновку Суд вказав: 

«Спільнота становить собою новий правопорядок міжнародного права, 

задля якого держави обмежили свої суверенні права… Незалежно від 

законодавства держав-членів, право спільноти, таким чином, не тільки 

накладає обов’язки на осіб, але й призначене для наділення їх правами…ці 
права існують не лише там, де вони прямо надані договором, але й в силу 

обов’язків, які договір явно покладає на осіб, а також на держави-члени та 

інститути спільноти»
2
.  

 Необхідно відзначити, що ані Договір про заснування Європейської 

економічної спільноти, ані будь-який з договорів, що існували на момент 

розгляду вказаної справи, не містили в собі прямих вказівок на особливість 
європейського правопорядку та принцип прямої дії європейського права. 

Тим не менш, рішення Європейського суду
3
 мало достатній авторитет для 

затвердження цих принципів, що пізніше неодноразово підтверджувалося 
Судом у подібних справах.  

 Справа Van Gend en Loos мала не тільки юридичне, але й чимале 

психологічне значення, що неодноразово підкреслювалося у літературі
4
. 

Суддя Європейського суду Г.Ф. Манчіні писав з цього приводу: «історики 

будуть розглядати справу Van Gend en Loos як унікальний юридичний 

внесок у творення Європи. Немає сумніву, що словосполучення «новий 
правопорядок» є ключовою рисою фразеології Спільноти…Порівняно з 

міжнародним правом «новий правопорядок» розглядався саме як 

правопорядок, який долає те, що Суд раніше назвав інерцією та спротивом 

держав-членів»
5
. 

 Можна помітити, що в дослідженій практиці Європейського суду 

проявився взаємний вплив політичних, юридичних та ідеологічних 
факторів правотворчості. З одного боку, Суд прийняв рішення з 

урахуванням поточного стану політики та правосвідомості, з іншого боку, 

саме його рішення сприяло розвиткові правосвідомості та політики 

Європейських спільнот.  
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 Craig P., de Búrca G. EU Law: Text, Cases and Materials (3rd ed.) / P. Craig, G. De Burca. – Oxford:  Oxford 

University Press, 2003. - P. 182. 
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 Серед інших значних справ, що мали вплив на формування 

європейського правопорядку можна згадати справу Parti écologiste “Les 
Verts” проти Європейського парламенту. В даній справі Європейський суд 

проаналізував юридичну природу договорів про заснування Європейських 

спільнот та дійшов висновку, що ці договори становлять собою своєрідну 

«конституційну хартію» ЄС, що має тлумачитись та застосовуватись в 
такий спосіб, що не обов’язково відповідатиме загальним правилам 

тлумачення міжнародних договорів
1
. 

 Необхідно відзначити специфічну рису європейського правопорядку, 
що випливає з досліджених судових рішень. Обмежуючи своїми 

приписами виключний державний суверенітет на державній території, цей 

правопорядок водночас наділяє держави повноваженнями для спільних дій 
організації та держави-члена у правозастосуванні. Такі риси європейського 

правопорядку як його конститутивний характер, пряма дія, обмеження 

державного суверенітету та інші роблять його відмінним від міжнародного 

правопорядку, що безумовно сприяє фрагментації міжнародного права
2
.  

 Можна відмітити ще одну рису цього правопорядку, яка досі не була 

достатньо розглянута, однак яка безумовно відрізняє європейське право від 
міжнародного. Визнання за фізичними та юридичними особами прав та 

обов’язків відповідно до європейського права робить їх суб’єктами цього 

права. Водночас, міжнародне право не визнає правосуб’єктності приватних 

осіб. Таким чином, європейський правопорядок відрізняється від 
міжнародного не тільки в силу своєї окремішності, конститутивності та 

прямої дії, але й за колом суб’єктів. За таких умов стає важко говорити не 

лише про субординацію між цими правопорядками, але й навіть визнати, 

що європейський правопорядок є частиною міжнародного. Недавня 
практика Європейського суду демонструє тенденцію до повного 

відокремлення першого від останнього, що буде розглянуто далі в цій 

статті.  
 Виокремлення особливого європейського правопорядку, який набув 

додаткового визнання після набрання чинності Маастрихтським договором 

про заснування Європейського союзу, поставило питання про 

співвідношення цього правопорядку з міжнародним правом. Певні аспекти 
даної проблеми розглянув Європейський суд у справі Каді проти Ради та 

Комісії.  

Справа Каді проти Ради та Комісії виникла з зобов’язань 
європейських країн, накладених на них Регламентом Ради Європейського 

Союзу № 881/2002 від 27 травня 2002 року «Про певні спеціальні 

обмежувальні заходи, спрямовані проти фізичних та юридичних осіб, 
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пов’язаних з Усамою бен Ладеном, мережею Аль-Каіда та Талібан»
1
. 

Вказаний регламент було прийнято на виконання резолюції Ради Безпеки 
ООН 1398 (2002). Проміж іншим, Регламент запровадив можливість 

конфіскації власності в фізичних та юридичних осіб, підозрюваних у 

зв’язках з міжнародними терористичними угрупуваннями. На виконання 
прийнятого Регламенту, була конфіскована власність в певних фізичних 

осіб-громадян Європейського союзу та юридичних осіб, що були 

зареєстровані на території Союзу. Вказані громадяни звернулися до 

європейських судових інституцій за захистом своїх прав, які вони вважали 
порушеними. Позивачі посилалися на норми Європейської конвенції з прав 

людини та основоположних свобод, пункт 2 статті 6 котрої встановлює, що 

«Кожен,  кого   обвинувачено   у   вчиненні кримінального 
правопорушення,  вважається  невинуватим  доти,  доки його вину не буде 

доведено в законному порядку»
2
. Позивачі зазначили, що конфіскація 

майна сама по собі є заходом кримінального покарання, а отже заборонена 
до застосування доки не буде встановлено вину особи, чого не було 

зроблено по відношенню до позивачів. Як зазначив Генеральний адвокат 

Суду ЄС  М.П. Мадуро, «не було надано жодних гарантій, що дозволяли б 
подати справу для розгляду компетентними органами в ситуації коли 

обмеження майнових прав має розглядатися як суттєве…застосування 

Резолюції є незаконним, оскільки відсутній механізм судового контролю 

на рівні ООН»
3
.   

Суд першої інстанції Європейських Спільнот відмовив у задоволенні 

позову, після чого позивачі звернулися до Європейського суду. Основною 

проблемою, що мусила бути розглянута Європейським судом, була не 
стільки правомірність конкретного рішення про конфіскацію майна в 

фізичних та юридичних осіб, скільки відповідність Регламенту Ради 

Європейського Союзу № 881/2002 Європейській конвенції про захист прав 
людини та основоположних свобод, і, врешті, можливість імплементації 

резолюції Ради Безпеки ООН 1398 (2002) до права ЄС
4
.  

Рішення у справі на користь позивача було постановлене 3 вересня 
2008 року. Суд вказав, що він не має повноважень розглядати 

правомірність резолюції Ради Безпеки як такої, а отже розгляд стосується 

тільки акту ЄС, яким ця резолюція була адоптована до європейського 
законодавства, оскільки європейська судова система створювалася, в тому 
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числі для розгляду «правомірності всіх актів Спільнот у світлі 

фундаментальних прав, що являють собою невід’ємну частину загальних 
принципів Європейського права, в тому числі, розгляду заходів Спільнот, 

спрямованих на надання законної сили резолюціям Ради Безпеки»
1
.  

На підставі вищенаведених аргументів, Суд Європейських Спільнот 
задовольнив вимоги позивачів та скасував Регламент Ради Європейського 

Союзу № 881/2002 як такий, що не відповідає основним нормам захисту 

прав людини, які діють у Європі. І хоча формально суд скасовував лише 

акт ЄС, фактично відбулася відмова від виконання вимог резолюції Ради 
Безпеки ООН.  

 Імовірно, якщо б резолюція РБ ООН таки надавала достатні 

можливості для судового захисту прав громадян, звинувачуваних у 
тероризмі, Європейській суд не зацікавився б проблемою співвідношення 

права ЄС та міжнародних зобов’язань, пов’язаних із членством в ООН. 

Однак у ситуації колізії універсального міжнародного права та 

регіонального європейського права, суд віддав перевагу останньому.  
 Таке рішення уявляється доволі неоднозначним в світлі попередніх 

рішень того ж суду. Так, у справі Anklagemyndigheden v. Peter Michael 

Poulsen & Diva Navigation Corp Європейський суд заявив, що положення 
європейського права «мають тлумачитись та їхня дія мусить обмежуватись 

відповідними правилами міжнародного права»
2
. У справі A. Racke GmbH & 

Co. v. Hauptzollamt Mainz Суд наголошував, що «правила звичаєвого 
міжнародного права…є обов’язковими для інституцій ЄС та становлять 

частину правопорядку спільноти»
3
. Відповідно, рішенням у справі Каді 

Європейський суд порушив приписи власної попередньої практики. Тим не 
менш, на думку М.П. Мадуро, рішення по справі Каді є логічним 

завершенням попереднього розвитку судової практики ЄС, адже «у 

рішенні по справі Van Gend en Loos, Суд ствердив, що Договір ЄС є не 
просто угодою між державами, але угодою між народами Європи», а отже 

Договір створив новий правопорядок, що є окремим від існуючого 

публічного міжнародного права. Хоча право ЄС застосовується з 

урахуванням існуючого міжнародного права, остаточне рішення щодо дії 
міжнародних зобов’язань в межах правопорядку Союзу приймається на 

підставі норм права ЄС».  

Можна говорити про те, що система, яка існувала до рішення по 
справі Каді, була відкритою та дозволяла європейському праву діяти доки 

міжнародне право не забороняло таку дію. Система ж, що може виникнути 

після рішення у справі Каді та яку окреслив Мадуро, є автономною, такою, 
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що дозволяє міжнародному праву впливати на неї лише в тій мірі, в якій 

європейське право не забороняє такий вплив, а елементи міжнародного 
права, що існують в межах європейського правопорядку, опиняються у 

підпорядкованому положенні по відношенню до правових принципів ЄС. 

На думку німецької дослідниці К. Зіглер, така позиція Суду Європейських 

Спільнот неминуче призведе до фрагментації міжнародного правопорядку 

та утворення декількох пів-незалежних підсистем
1
. 

З одного боку, рішення по справі Каді, імовірно, матиме 

довготривалий вплив на європейську судову практику, в тому числі у 
питанні дуже широкого тлумачення принципів права ЄС, зокрема прав 

Європейського Суду. В цьому сенсі рішення Суду легко пояснити 

бажанням зберегти європейський правопорядок від сторонніх впливів, тим 
більше у такій важливій сфері як захист прав людини. З ситуативної 

реакції на проблему, що була піднята справою, рішення Суду, таким 

чином, перетворюється на політичну дію з недопущення сторонніх впливів 

всередині ЄС. З іншого боку, відбулася фактична відмова від виконання 
зобов’язань за Статутом ООН, що може мати негативний вплив на імідж 

ЄС як «доброго міжнародного громадянина, відданого міжнародному 

праву та міжнародним інститутам»
2
, та становить загрозу єдності 

міжнародного правопорядку, особливо в разі, якщо Європейський суд 

надалі буде тлумачити це рішення як прецедент у подібних справах і, 

відповідно, автономія європейського права отримає подальше закріплення.  
Висновки та перспективи подальших досліджень 

Суд Європейського союзу покликаний розв’язувати спори між 

державами-членами Союзу та між державами-членами та органами ЄС 

щодо застосування права організації. Суд наділено здатністю тлумачити 
положення права ЄС, але не створювати нові правові норми, оскільки 

висновки Суду не мають прецедентної сили. Водночас, саме через 

тлумачення Судом ґрунтовний положень актів ЄС відбулося закріплення 
ряду фундаментальних понять європейського права, в тому числі, поняття 

європейського правопорядку. Дослідження практики Суду Європейського 

союзу демонструє, що цей суд дедалі впевненіше розглядає себе не тільки 

як орган з вирішення спорів між державами-членами ЄС, але й як 
охоронця європейського правопорядку від зовнішніх впливів, що можуть 

негативно вплинути на єдність цього правопорядку. Відповідно, в разі 

конфлікту між вимогами загального міжнародного права та європейського 
права, Суд, з великою імовірністю, стане на бік останнього. Особливо 

гостро це проявилося у рішенні Суду по справі Каді проти Ради та 

Комісії, в якому Суд, фактично, заборонив державам-членам ЄС 

виконувати вимоги Ради Безпеки ООН, створивши, щонайменше, 
суперечливий прецедент, який може поставити виконання державами своїх 
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зобов’язань за загальним міжнародним правом в залежність від права 

Європейського союзу.  
Розвиток судової практики щодо захисту європейського права від 

зовнішніх посягань, вочевидь, не завершений. Почавши з констатації 

існування європейського правопорядку та визначення його рис, Суд 

Європейського союзу наразі виходить з вищості цього права по 
відношенню до міжнародного права. Чи стане такий підхід стандартним 

для Суду залежить як від самого Суду, так і від розвитку права ЄС в 

цілому. Відповідно, вплив Суду Європейського союзу на відокремлення 

європейського права від загального міжнародного права потребуватиме 
подальшої уваги дослідників.  
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 В статье рассматривается проблема участия Суда Европейского союза в 

процессе фрагментации международного права через отделение европейского права 

от общего международного права. На примерах конкретных решений Суда 

демонстрируется, что его практика имела заметное значение для закрепления самих 

понятий европейского права и европейского правопорядка, в то время как недавняя 

практика указывает, что Суд рассматривает европейское право как господствующее 

по отношению к международному, и позволяет государствам-членам ЕС выполнять 

свои международные обязательства до тех пор, пока они не противоречат 

обязательствам по европейскому праву.  

 Ключевые слова: Суд Европейского союза, фрагментация международного 

права, право Европейского союза, практика Европейского суда.  
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 The article deals with the problem of participation of the European Court of Justice in 

the process of fragmentation of international law through separation of European law from 

the general international law.The particular decisions of the Court demonstrate that the 

Court’s practice had a considerable influence on creation of such notions as “European law” 

and “European legal order”, while recent practices show, that the Court views European law 

as prevailing over the general international law, enabling EU member-states to perform their 

obligations under international law to the extent they do not contradict obligations under 

European law.  

 The problem of specific European legal order has first been considered by the ECJ in 

de Geusv. Bosch and van Rijn, where theCourt found that treaties establishing European 

Communities constitute law which is directly applicable within the legal systems of the 

member-states. The court also noticed that the treaties establishing the European 

Communities provided the national judicial bodies with function of application of European 

Law. Thus, the Court intruded into exclusive competences of states and in a way limited their 

sovereignty.  

 Similar issues have been considered by the ECJ in Van Gend en Loos, in which case 

the Court has declared the existence of a special European legal order.The existence of this 

order has been confirmed after the Treaty of Maastricht has teken effect and raised a further 

issue of correlation between the European legal order and the international legal order. 

Certain response to this question has been offered by the ECJ in Kadi v. Council and 

Commission. In its decision issued on September 3, 2008 the Court explained that it lacks 

jurisdiction to review the legality of the UN Security Council resolution per se, however, it 

can review the validity of an act of the European Union which implemented that resolution to 

the European legal system. By denying the validity of the EU document the ECJ has in fact 

cancelled the UN Security Council resolution, thus proving its own idea of supremacy of the 

EU legal order over the international legal order.  

 On the one part, the decision in Kadiwill probably have a long-term impact on the 

European judicial practice, including broad interpretation of the EU legal principles. A 

situational reaction to the problem raised in the case may turn into a political solution on 

prevention of outside influences on the European legal system. On the other part, the decision 

marked actual rejection of obligations under the UN Statute, which may negatively influence 

the perception of the European Union as an international subject. One thing can be certain: 

in case the Kadi standard will be applied further, this will lead to a greater autonomy of the 

European legal order.  

 Key words: European Court of Justice, fragmentation of international law, European 

Union law, practice of the European Court of Justice.  
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Geopolitical contestation between the EU and Russia over their shared European 

neighbourhoodis a short-term game that creates multi-vector amorphous foreign policies of 

all neighbors, producing constant tensions and identity turmoil in the region. Drawing upon 

the Eastern Partnership project and inspired by dialogic imagination, this study suggests an 

alternative way to think about complex projects of cooperation in the European 

neighborhood. I argue that both the EU and Russia have an opportunity to co-constitute 

complex but stable political constructs in Eastern Europe and Southern Caucasus, provided 

these constructs will leave a place for self-identification of participating countries on the 

basis of the recognized necessity to be with one another and to reconsider relationships as a 

mutually constitutive “operation together” in an inclusive dialogic space.  

Key words: European Neighborhood, dialogue, Eastern Partnership  

 

 

Direct participation of collective subjects other than states in regional and 

international affairs is the current phenomenon of an increasingly globalizing 
and integrating world. These political subjects affect decision-making and set 

agendas, symbolizing a non-state source of accumulation and administration of 

power. The European Neighborhood Policy (ENP) and the Eastern Partnership 
(EaP) initiatives are examples of how the European Union (EU) as a 

qualitatively new source of a non-state power is capable of framing the regional 

set up in its “near abroad”. These initiatives of regional cooperation also 

exemplify difficulties that the EU as a non-traditional political entity 
experiences in relations with its traditional “Westphalian” surrounding of 

sovereign nation-states.  

In these relations, the power of internal tension, described in the proposed 
study as inherent in the political self-identification of countries-participants of 

the new Eastern Partnership project, has created the need for EaP countries to 

find a positive object of gravitation - a positive image for society to imitate. 

Simultaneously, the same tension has produced a negative “significant other” - 
the object of repulsion, which serves as a source of internal consolidation for 

EaP countries in new post-soviet geopolitical realities. The European Union 

feeds into the EaP countries’ need for a positive and attractive model to follow, 
whereas Russia complements their necessity to become independent from the 

former imperial center, consolidate against a negative “significant other”.  

Within the framework of the Eastern Partnership, for instance, countries-

participants crystallize their visions of “self” and the “other”; in interactions 
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with each other, EaP participants are trying to explain the very different “other” 

to themselves, defining themselves in line with or against this invented positive 
or negative image of the “other”. 

The picture becomes more complex with the geopolitical competition 

between the two powers – the EU and Russia - over their so-called “contested 

neighbourhood”
1
.This “friend/enemy” contestation is a short-term game that 

creates multi-vector amorphous foreign policies of EaP countries, producing 

constant tensions and identity turmoil in the region.  

This study suggests that both the EU and Russia have an opportunity to 

co-constitute complex but stable political constructs in Eastern Europe and 
Southern Caucasus, provided these constructs will open up a space for self-

identification of the participating actors on the basis of a recognized necessity to 

be with one another and to reconsider the essence of partnership and cooperation 
as a mutually constitutive “operation together”. 

The study will first discuss the complexity of a new geopolitical situation 

in the European neighborhood and the role that Russia and the EU currently play 

in establishing partnerships in their so called “shared” neighborhood. The 
second part of the study will explore the main tenets of the relatively recent 

Eastern Partnership initiative, as well as the notion of “partnership” as a two-

way process. In the end, the study will imagine an alternative way to think about 
complex projects of cooperation in the European neighborhood. 

 

1. A New Geopolitical Situation in the European Neighborhood. 

The Soviet Union’s collapse brought about a new geopolitical architecture 
in the European neighborhood: 

 New Eastern Europe (Ukraine, Belarus, Moldova); 

 Southern Caucasus (Azerbaijan, Armenia, Georgia, as well as the 
territories with unidentified status: Abkhazia, Kara Bach,  Southern Ossetia); 

 Central Asia (Kazakhstan) and Middle Asia (Uzbekistan, Turkmenistan, 
Tajikistan, Kirgiz). 

Geographically located in the shared neighborhood of Russia and the EU, 

these regions represent a number of interesting features. Among them is the 
orientation of all post-soviet states to fulfill the task of building their own kind 

of a sovereign state, known in the studies on international relations as a 

Wesphalian model of the nation-state.  Another interesting feature is a self-

recognition by Eastern European states of cultural and civilizational “belonging” 
to Europe and a relatively long-term desire to integrate with the EU, which is 

expressed in ongoing deliberations of the EU membership. The mosaic of 

regional relations becomes even more complex when simultaneously with 
gravitation towards the European core, most of the countries of the new 

geopolitical architecture have been increasingly demonstrating the necessity to 

rebuild and sustain a good relationship with Russia. 
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The Republic of Moldova, for instance, is a unique case of a country that 

throughout its history has been balancing between the West and the East in its 
internal and external policies. According to O. Schmidtke and C. Chira-

Pascanut, this balancing has caused “Moldova’s split loyalty”
1
. Schmidtke and 

Chira-Pascanut view the EU (West) and Russia (East) as mutually exclusive 

actors, strategies or options for Moldova and for the rest of the shared 
neighborhood. Moldova’s loyalty to the EU or Russia is expressed in this 

country’s identity turmoil in between two centers, which becomes not “a choice 

between two mutually exclusive strategies but, rather, …a tactical concern” to 

get possible benefits from both”
2
. 

Another example is the Caucasus, which “has been on a roller coaster for 

the past few years…The Russian invasion of Georgia threw the entire region 

into turmoil, altering all the assumptions on which local and foreign decision 
makers had based their policies.”

3
The Georgian conflict seems to have changed 

the plans of initially pro-Western, oil-rich Azerbaijan and “to vindicate 

Armenia’s decision to place primacy on relations with Russia”
4
. As S. Cornell 

contends “Armenia and Azerbaijan are edging toward a new war; and the 
situation in the North Caucasus is going from bad to worse”

5
. 

In addressing these new geopolitical realities and challenges, the EU first 

articulated the European Neighborhood Policy in 2004
6
 as an overarching 

umbrella, which would offer an alternative incentive for non-member states to 

continue their adaptation to the EU norms and political practices without the 

prospect of future full-fledged membership in the EU. As defined by Whitman 

and Wolff, the ENP is a strategic approach “intended to offer a deeper political 
and economic relationship between the [European Union] and its neighbors, 

without an accession perspective”
7
. However, this type of relations devoid of EU 

membership would have a limited value for the EU’s neighbors
8
, tacitly 

suggesting the “outsider”, exclusion policy for them
9
. “It comes as no surprise 

that the ENP received a mixed and de-legitimizing response from the Eastern 

neighbors who were either hesitant or indeed rejective from the outset”.
10

 

The Copenhagen criteria
11

as a standard of European civilization, tacitly 
applied by the EU in its relations with post-communist states through the policy 
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of conditionality
1
 and compliance with the EU’s aquis communitaire, can be 

traced in both the ENP and, later, in the Eastern Partnership. In echoing ENP, 
Prague Declaration time and again mentions value-based conditionality as the 

main principle in reaching the goals of the Eastern Partnership
2
. Moreover, in 

academic debates the logic of “Europeanization”, initially used by the European 

scholars to understand the dynamics between the EU and its member-states,
3
 is 

increasingly extended in scholarly literature to cover relations with non-

members in the shared neighborhood
4
. Such a conceptual and practical 

stretching of “Europeanization” thesis aids in providing the rationale for the 

necessity of gradual adoption of the EU rules by non-members under the EU’s 
conditionality framework.  However, nothing has been added …[to the already 

existing insufficient ENP incentives]
5
, and the present EU’s forms of partnership 

are “not likely to incite positive change in the Neighborhood”
6
. As a result, 

current regional relations between the EU and its European neighbors 

continuously reproduce the patterns of inequality and asymmetry, dominance 

and resistance.  

Russia viewed the ENP as a geopolitical event symbolizing the EU’s 
growing presence in its near abroad and the EU’s growing ambitions for a 

“normative hegemony” in the region. The ENP’s goal could be “using the 

structure as a partnership against Russia”
7
. Frowning upon both the EU’s 

initiatives either to create an overarching European neighborhood policy or the 

Eastern partnership project
8
, Russia has wrestled with its European influential 

neighbor to reaffirm a desirable status of an autonomous “strategic 

partner”
9
capable of playing its independent dominant role in the neighborhood. 

As a result, the EU’s new geopolitical projects have gradually contributed to 

Russia’s resurgent feelings of an unrecognized “lonely empire”
10

in its “solo 

voyage”
11

as well as to a more forceful Russian foreign policy towards Georgia 
during the Georgian conflict, Ukraine in the protracted Gas Wars, Moldova in 
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Transnistria tensions. What is the role of this “lonely power” in the region? Does 

Russia seek to offer itself as an alternative to Europe in the shared 
neighborhood? 

The role of Russia is predominantly described in the literature through the 

old-fashioned geopolitical lens. Russia is portrayed as a mature power that has 

reclaimed its geopolitical dominance in Eastern Europe, embarking on more 
forceful strategies to counteract the gradual influence of the West on various 

fronts
1
. However, such a clear-cut picture of the current situation does not reveal 

the complexity of relations between the West and Russia. Instead, the chosen 

geopolitical approach continues to generate and sustain the well-known 
stereotypes and perceptions of counterbalancing and West-East divide, coloring 

them with dichotomous philosophy of “strong” and “weak”  “center and 

“periphery”, finally, “civilized” and “uncivilized” or a somewhat “civilizing”
2
. 

Qualitatively new theoretical or policy-oriented solutions can hardly arise from 

echoing well-heard-of truisms of “friend/enemy” divisions, or “real politic” 

explanations of relations in the region.  

On the one hand, today’s Russia does not seem to be interested in 
integration projects on the post-soviet space; rather, it is turned inwards, 

digesting what has happened for the last two decades, where to go and which 

niche to take. “The Russian authorities gave up the European dreams and 
returned to the familiar road of great-power policy…the country is an 

independent power center with its own system of organization, belonging 

neither to the East nor to the West and acting exclusively in its own interests”
3
. 

On the other hand, such a “strategic traditionalism” of Russia implies some kind 
of undecided, but nevertheless desired centrality to the shared neighborhood. 

This desire is expressed in numerous tensions and reoccurring problems: the 

mentioned-above Gas Wars between Russia and Ukraine, a “security dilemma” 
on the European borders, unresolved questions on visa regimes between the EU 

and Russia, ratification of the European Energy Charter and much more.  It has 

become obvious that the «lonely great power» solution creates ambiguity of 

vectors in the Russian foreign policy and will continue to lead to re-occurring 
problems and tensions in the shared neighborhood. 

It appears that by bringing one group of neighbors closer, the EU risks 

creating tensions and isolation with other neighbors. “[Flirting] with 
nationalism”

4
and building an autonomous “fortress Russia” through isolationist 

and defensive policies, the Russian state produces ambiguous results in its 

foreign policy vectors impeding a possibility of a constructive change in 

European regional relations. Does the recent example of the Eastern Partnership 
initiative offer a different way for co-existence in the shared neighborhood 

without either the finality of the EU membership or Russia’s forceful actions? 
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2. Eastern Partnership Initiative: Contested Meaning in a Contested 

Neighborhood. 
Balancing between its aspiration to provide peace and prosperity for the 

neighboring countries and its unwillingness to grant these countries the EU 

membership, the Union adopted the Eastern Partnership in spring 2009, signed 

by representatives from Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and 
Ukraine, as well as representatives of the EU and its Member States

1
.  

The Prague Declaration says that the initiative will “advance the cause of 

democracy, [and] strengthen stability and prosperity, bringing lasting and 

palpable benefits to citizens of all participating states”
2
. Such an ambition is 

admirable considering the fact that the countries of new Eastern Europe and 

Southern Caucasus are in a very difficult and complex situation: Moldova finds 

itself in a protracted Transnistria conflict, Ukraine is in constant political 
turmoil, “Armenia and Azerbaijan is the quintessential ‘frozen conflict’”

3
, and 

Crimea is in a low intensity ethno-political conflict
4
. 

In addition, significant confessional, language and regional differences 

characterize the participants of the EaP. How does the EU manage all these 
differences? Association agreements, free trade agreements, visa liberalization, 

energy security, institution-building, civil society and educational programs, 

action plans on legislature standardization, financial assistance and 
environment-friendly technologies are options on the standard EU menu for 

enhancing its relations with neighbors
5
 and building “Your Gateway to the EU 

Neighborhood Partnership”
6
. The EaP glossary of the EU language is readily 

available “to assist people to understand the terms and expressions used when 
referring to the Eastern Partnership, a policy that seeks to bring closer the EU 

and its six neighbors in the East…”
7
. 

Especially noticeable in the EaP language is the articulation of the role of 
the EU as a “normative power Europe”

8
. Specifically, the advocates of “the 

normative power Europe” theory
9
emphasize the role and power of the EU as an 

ideational actor and a “civilian power” promoting a set of common principles 

and diffusing its norms in the international realm.  The normative dimension of 
the EU’s civilian power signified through the “normative power Europe” 

categories offered by I. Manners
10

as part of his theoretical claim for “normative 
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power Europe”  - “peace,” “liberty/freedom,” “democracy,” “human rights,” 

“the rule of law,” “good governance,” – is heavily present in the EaP language 
and its logic.  

In practice, however, diffusion of ideas and norms with the enlightened 

goal to “bring the EU and its neighbors closer” often means gradual 

centralization around the EU’s ideational, normative and financial core through 
EaP’s activities. The Eastern Partnership, indeed, seeks “to support political and 

socio-economic reforms, facilitating approximation and convergence towards 

the European Union”
1
. 

The EU’s “ability to shape conceptions of ‘normal’”
2
 in its Eastern 

Partnership is not under the question, especially considering the EU’s extensive 

experience in the policies of “sticks and carrots” through conditionality 

instruments and the exclusionary policies. At stake isthe very possibility and the 
spirit of (co)-operation under the EaP umbrella as a mutually constitutive 

“operation together” by equal but different participants.  

The EaP Declaration proclaims the essence of the Eastern partnership as 

“‘a more ambitious partnership’ with neighbors, based on mutual interests, 
shared ownership and responsibility”

3
.The “more ambitious partnership” is 

achieved through the “enhanced bilateral” and multilateral co-operation with 

EaP countries
4
. Such a multidimensional logic of the partnership that can now 

be traced in all strategy papers issued by the European Commission is not new 

to the EU's political practices: the phenomenon of “multilevel 

governance”“enhanced cooperation”, “multi-speed Europe” or “two-speed 

Europe”
5
are real-time project simplemented on the European space with, for 

instance, some members of the Union being part of the Euro zone and others of 

the Schengen Agreement. The novelty is in the EU’s attempt to create a 

somewhat differentiated policy towards its near abroad.  
The bilateral co-operation with EaP countries includes, but is not limited to: 

- Possible establishment of a Free Trade Area on EaP space 

- Co-operation on migration and visa-free regime  

- Local and regional co-operation 
- Creation of Action plans with each country that would signify “clear 

benchmarks and linkage to the alignment towards the EU legislation, standards 

and norms”. 
- “Financial carrots”, i.e., distribution of EU assistance funds in accordance 

with the progress each country demonstrates in implementing reforms
6
. 
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- New individual and tailor-made Association Agreements(AAs) to 

establish a closer link with EU standards and acquis communautaire as well as 
advance co-operation on the Common Foreign and Security Policy

1
. 

On the other hand, differentiation is implemented through the multilateral 

cooperation on the basis of voluntary interest-based participation in projects in 

different spheres of cooperation, such as political and security, economic, 
financial, social and environmental spheres

2
. However, as Korosteleva contends, 

“although more differentiated and versatile”, the EaP is practically and 

conceptually limited due to the ill-defined nature of the partnership
3
. The author 

clearly emphasizes that the EU’s “politics of inclusion” needs “de-centering” “in 
order to shift the balance away from the EU towards the partner countries 

themselves”
4
. “A starting point will be to see [for instance] the South Caucasus 

as a region in its own right, rather than as peripheral to relations with other 
powers”

5
.Indeed, de-centering with the goal to have two different collective 

subjects with their own cultural, economic and civilizational differences, co-

existing together in a healthy interdependency could be the first step to 

unbundling the current non-inclusive territorial centers and creating a new vision 
of inclusive cooperation in the European neighborhood; the vision, which then 

could be applied to other examples of regional cooperation existing all over the 

world. The problem is that “the EU has moved little from the previously 
employed ‘politics of exclusion’ to one of internalization of differences and 

even the possible elimination of geographical and cultural boundaries in a full-

scale ‘politics of inclusion’ between itself and its neighbours”
6
. 

In case of de-centering, the EU’s criteria need to be revised not only on 
the basis of norms and rules of the state behavior originated in the EU, but in 

consideration of norms and rules that are thought to be viable and desirable by 

its neighbors. This two-way process means that the partners become equal 
recipients and proactive “makers” of the partnership and its end results, rather 

than active imposers or silent receivers of the partnership’s policies. Otherwise, 

“by utilizing external governance rather than partnership, the EU offers a false 

choice to the outsiders, or, more precisely, no choice at all: it is either co-
operation on EU terms or no co-operation at all”

7
. 

At present moment, the Eastern Partnership does not offer any different 

way of co-existence in the European neighborhood or an alternative to already 
existing normative projects in the region. EaP countries have to maneuver their 

relations between Russia and the EU as two gravitation centers on the European 

geopolitical space by either balancing in-between or choosing to cooperate with 

one another. The remainder of the study is an attempt to imagine an alternative 
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way for co-existence of collective subjects in the shared European 

neighborhood. 
 

3. A Possibility for Political Transformation in the European Neighbourhood. 

This study’s analysis has shown that the EU employs the ENP/EaP 

projects as a tool for its ideational and normative expansion, whereas Russia 
uses cooperation or non-cooperation with its neighbors as part of its autonomous 

“great power” strategy. These two patterns reproduce the forms of relations in 

the European neighborhood based on separation between two gravitation centers 

– the EU and Russia – and impose the limits on the very possibility of political 
transformation in the region, which is conditioned by either the EU’s criteria 

imposed on its neighbors to be considered as friends or by Russia’s claims for 

recognition of its role as an autonomous and unquestionable power. Therefore, it 
is necessary to challenge the prevailing processes of creating multiple dividing 

lines in the neighborhood and to come to an alternative understanding of 

regional cooperation and partnership on a more relational basis. 

There is a body of literature in comparative political theory and 
international relations that favors dialogical, hermeneutic approaches in order to 

formulate the possibilities of cooperation in more innovative terms. For instance, 

there are several examples of work that has been done on and with the Russian 
philosopher, M. Bakhtin; more generally there is a scholarly work by Holquist, 

Todorov, Lodge
1
, and specifically within international relations studies, 

beginning with James Der Derian
2
, Richard Ashley and Rob Walker

3
 and 

Michael Shapiro,
4
 who extended Bakhtin’s concepts of dialogue, monologue 

and heteroglossia into the international relations field, continuing with Iver B. 

Neumann’s relational investigations of “otherness”
5
 and now including Xavier 

Guillaume and his dialogic theoretical perspective on international relations
6
. 

This literature inspires to question the existing principles of “divide and 

rule” in favor of revealing the processes of mutual constitution of “self” and 

“other”, i.e., co-constitution of existing images, identities of collective subjects 

and meanings prescribed by them to different kinds of cooperation. It helps to 
realize how the subjects constitute differences among each other, isolate each 

other through imposition, self-exclusion, resistance or dominance, threatening 

the very essence of co-existence in a shared space.  
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In his inspirational, deeply dialogical understandings of relations, M. 

Bakhtin says that “overcoming alienation of “the other” without attempting to 
turn “the other” into “self” (through different kinds of replacements, 

modernization, non-acknowledgement of “the other”)” could be one of the tasks 

of social sciences”
1
.Yet, in political encounters and its scholarly interpretations, 

both centers of gravitation and repulsion for EaP countries – the EU and Russia - 
have not succeeded in overcoming the “alienness” of “the other” and creating a 

common space of mutuality, understanding and a healthy interrelatedness in 

their shared neighborhood. Instead, they succeeded in co-creating the friend-

enemy divides among their neighboring countries, centralizing the logic of any 
interactions and perpetuating separation and distance among neighbors. As a 

result, co-operation has been achieved through one’s attempts to homogenize 

the political space, political units, actors, modes of thinking. 
In scholarly literature focusing on the European neighborhood, the EU-

Russia divide is employed as an analytical simplification aiming to aid in 

theorizing the relations in the neighborhood within the limits of “real-

geopolitik” logic discussed in this study. Indeed, the mutual exclusiveness 
between the EU and Russia makes scholars’ arguments simple, coherent and 

attractive for the reader, aiding in understanding of Moldova’s identity split
2
, 

analyzing Georgia’s, Azerbaijan’s or Armenia’s identity turmoil
3
or taking sides 

in the Ukrainian battles over gas. The question remains whether such a 

simplification helps to understand the relationship dynamics in the whole region. 

Change of the dominant modes of thinking expressed in the language of 

ENP/EaP political discourse could be the first step. By “othering the other” and 
co-creating negative and positive images, we risk to reproduce intellectual 

clichés discussed in this study. Instead, we could address this issue by 

attempting to study the relationship itself, to understand the multiplicity of 
different sources of power and its operation, to recognize and allow for 

differences by walking away from “categorical fixity”
4
of friend/enemy, 

weak/strong, democratic/undemocratic dichotomies proliferating in the language 

of cooperation and partnership. From the theoretical standpoint, De Derian 
points out that [the heteroglossia of language is the constant renegotiation of 

meaning and values that goes on when each utterance counteracts monologism 

(which denies that there exist outside of it another consciousness with the same 
rights, capable of responding on the same footing]

5
. In his view, [it is possible to 

construct new dialogue, one in which identities are not predetermined or fixed 

by national, class or other origins that are external to the dialogue, but rather are 

constantly interacting and shifting between the self and the other]
6
.In vein of the 

proposed study, we can attempt to create a space for “heteroglossia” and 
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“dialogue”
1
in the realm of profound monologues proliferating within the 

framework of ENP/EaP. 
From this dialogic theoretical perspective, both the EU’s and Russia’s 

centralizing approaches towards their neighborhood are deeply and extremely 

monologist ones. “Monologism at its extreme, denies the existence outside itself 

of another consciousness with equal rights and equal responsibilities, another I 
with equal rights … Monologue is finalised and deaf to the other’s response, 

does not expect it and does not acknowledge it in any decisive force”
2
. 

Monological talks “‘tend to subvert the other, and do not allow it a proper 

conscience that is reflexively identical to them. Within a monological figuration, 
the other becomes an object of the self’s own conscience, which can be 

interpreted and modified at will as a function of the self’s own needs as an 

identity”
3
. The discussed-above decentering within the ENP/EaP framework will 

only occur with dialogic interaction in which all countries-participants will be 

able to identify their own needs in cooperation and their own vision of 

partnership. With reconfiguration of relationships in the European neighborhood 

towards an equal inclusive dialogue, the inevitable death of many voices in the 
current partnership initiatives can be prevented, bringing continuity and change 

the contested neighborhood. 

 

Concluding Remarks 

One cannot deny that the etymology of the word “partnership” in the 

Eastern Partnership initiative as a cooperation based on equal terms remains 

attractive and positive in its connotations. The implication of this study is that 
the involvement of the idea of partnership in maintaining dominance and 

justifying hierarchy in regional relations does not aid in “being with one 

another” or in establishing prosperity, peace and security in the European 
neighborhood. Regional cooperation in its current form encourages creation of 

objects of gravitation and repulsion – the EU and Russia, triggering more 

struggle, tension, resistance and counter-actions among neighbors. Therefore, 

cooperation and partnership initiatives in the European neighborhood require 
careful revision. It is to be hoped that this study will encourage further nuanced 

analysis of regional initiatives through alternative lens, which bring theoretically 

eclectic and empirically sensitive approaches to bear on what appears to be an 
increasing complexity of regional relations. 
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 J. Der Derian, “Post-theory”;Ashley, R. “Living on Border Lines: Man, Poststructuralism and War,” in 

International/Intertextual Relations, edited by James Der Derian and Michael Shapiro. 259-323 (Lexington: 

Lexington Books, 1989). 
2
 Bakhtin, M. “Toward a Reworking of the Dostoevsky Book, 1961,” in Problems of Dostoevsky’s 

Poetics,translated byC. Emerson (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984, emphasis is from the 

original), 292-293. 
3
 X. Guillaume, “International Relations and Identity,” 9. 
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У ПОШУКУ ДІАЛОГУ СПІВПРАЦІ: ПЕРСПЕКТИВИ МОЖЛИВОСТЕЙ 
ДЛЯ ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У БОРОТЬБІ ЗА 

ЄВРОПЕЙСЬКЕ СУСІДСТВО 

 

Чебакова А. 

докторант, Університет Вікторія, Канада 

 

Геополітичне суперництво між ЄС та Росією з приводу їх спільної європейської 

neighbourhoodis короткостроковій грі, яка створює багатовекторну зовнішню 

політику аморфного всіх сусідів, створюючи постійну напругу і особистість 

потрясінь у регіоні. Спираючись на проект Східного партнерства і натхненні уявою 

діалогічної, це дослідження пропонує альтернативний спосіб думати про комплексних 

проектів співробітництва в галузі європейського сусідства. Я стверджую, що і ЄС, і 

Росія мають можливість спільно являють собою складну, але стабільну політичну 

конструкцій в країнах Східної Європи та Південного Кавказу, якщо ці конструкції 

будуть залишити місце для самоідентифікації країн-учасниць на основі визнаної 

необхідності бути один з одним і переглянути відносини, взаємно установчого "

операції разом" в інклюзивному просторі діалогічного. 

Ключові слова: Європейського сусідства, діалог, Східне партнерство 
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В ПОИСКАХ ДИАЛОГА СОТРУДНИЧЕСТВА: ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ В 
БОРЬБЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКОЕ СОСЕДСТВО 

 

 

Чебакова А. 

докторант, Университет Виктория, Канада 

 

Геополитическое соперничество между ЕС и Россией по поводу их общей 

европейской neighbourhoodis краткосрочной игре, которая создает многовекторную 

внешнюю политику аморфного всех соседей, создавая постоянное напряжение и 

личность потрясений в регионе. Опираясь на проект Восточного партнерства и 

вдохновленные воображением диалогической, это исследование предлагает 

альтернативный способ думать о комплексных проектов сотрудничества в области 

европейского соседства. Я утверждаю, что и ЕС, и Россия имеют возможность 

совместно представляют собой сложную, но стабильную политическую конструкций 

в странах Восточной Европы и Южного Кавказа, если эти конструкции будут 

оставить место для самоидентификации стран-участниц на основе признанной 
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необходимости быть друг с другом и пересмотреть отношения, взаимно 

учредительного "операции вместе" в инклюзивном пространстве диалогического. 

Ключевые слова: Европейского соседства, диалог, Восточное партнерство 
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Новини міжнародного судочинства  
 
 

Note from the editor
1
 

 

January 2013 had been an important moment for the Court and its future 
reform. The Parliamentary Assembly of the Council of Europe had been 

discussing future reform of the Court, having elaborated two interesting 

documents: “Draft Protocol No. 15 amending the Convention for Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms” and report on “Ensuring the 

Viability of the Strasbourg Court: Structural Deficiencies in the State Parties”. 

Both documents of the PACE attracted a lot of media attention and had been 

widely discussed among legal professionals. In particular, the Draft Protocol No. 
15 had suggested an important amendment to Article 35 of the Convention, 

suggesting that the application should be lodged with the Court “within a period 

of four months”. The Report prepared by Mr S. Kivalov dealt with a number of 
issues relating to pilot judgment procedure and the need to reform structural 

deficiencies existing within the State-parties in order to have more successful 

enforcement of the judgments of the Strasbourg Court. In addition to that the 

first months of 2013 showed a number of developments in the overall case-load 
of the European Court of Human Rights. These developments were particularly 

visible with respect to the case-load relating to Ukraine, the country which again 

had an increase in the number of incoming cases
2
 as well as in the importance 

and complexity of cases decided by the Court.  
For instance, on 9 January 2013, the Court adopted its judgment in the case of 

Oleksandr Volkov v. Ukraine (application no. 21722/11), having established, 

among many other elements, that the applicant was dismissed from his position 
of a judge of the Supreme Court in breach of the requirements of Article 6 

paragraph 1 (i.e. in the absence of fair hearing). The judgment discusses 

structural deficiencies in the Ukrainian judicial system, raising issues of 

independence of the Ukrainian judiciary, arbitrary disciplinary proceedings 
concerning acting judges and most importantly the roles of Parliament and the 

Higher Council of Justice in the procedures of judicial appointments, 

disciplinary proceedings and their dismissals. Most interestingly, the Court 
ordered the State to reinstate the applicant in his position of the Supreme Court 

judge, acting under Article 46 of the European Convention on Human Rights. 

This judgment is not yet final, but would definitely be of interest for legal 

                                                           
1
  P.V. Pushkar, PhD, advocate, senior lawyer of the Registry of the European Court of Human Rights. The 

views expressed in this article are of personal nature and are not an official point of view of the Court or its 

Registry. 
2
  Ukraine had 10,500 cases pending before the Court (8,3% of the overall Court’s workload) as in January 2013. 

The workload did not decline notwithstanding the sharp increase in the productivity of the Court in relation to 

repetitive judgments (149% and 350 judgments) and applications declared inadmissible and disposed of 

administratively (65% and 6,500 applications and 1,100 applications disposed of administratively). Official 

statistics from web-site of the Court: 

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Reports+and+Statistics/Statistics/Statistical+data/.  

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Reports+and+Statistics/Statistics/Statistical+data/
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practitioners, academics and researches into the European Court’s jurisprudence. 

Thus, we would most probably seek to discuss this judgment in a wider context 
of requirements of independence of the Ukrainian judiciary and the most recent 

cooperation between the Council of Europe and the European Union with 

respect to Ukraine in this area. This would include discussion on the possible 

implications of the Court’s jurisprudence on the required standards of 
independence and impartiality of the judiciary and its possible impact on the EU 

– Ukraine relations and the Association Treaty.  

 

Other interesting complex cases concerning Ukraine adopted most recently 
(January - February 2013) included

1
:  

- Mosendz v. Ukraine (application no. 52013/08), in which the European 

Court of Human Rights found two violations of Article 2 (right to life) 
and a violation of Article 13 (right to an effective remedy) of the 

European Convention on Human Rights in case that concerned the death 

of the military serviceman, while he was on guard duty, during his 

mandatory military service. The Court discussed issues of didivschyna in 
the Ukrainian army; 

- Muta v. Ukraine (application no. 37246/06), which concerned lack of 

effective investigation under Article 3 of the Convention (prohibition of 
ill-treatment) into the circumstance of infliction of bodily injuries on an 

11-years old boy, the applicant, who went blind in one eye as a result of 

having a stone thrown at him by a youth during a dispute ;  

- Prynda v. Ukraine (application no. 10904/05), which concerned Article 2 
complaints (right to life) as to lack of effective investigation into the death 

of the applicants’ son (the applicant’s son had been hit and killed by a car 

and the circumstances of his death were not properly and timely 
investigated by the authorities) ; 

- Shapovalov v. Ukraine (application no. 45835/05), a case brought by a 

civil rights activist who alleged that he was denied access to information 

in the course of 2004 presidential elections. The Court established a 
breach of Article 10 of the Convention in that respect, having noted the 

important aspect of access to information in a democratic society ; 

- Chabrowski v. Ukraine (application no. 61680/10), in which the applicant 
a Polish national, complained about the failure of the Ukrainian State to 

enforce a judicial decision on returning his abducted child to Poland. In 

this case the Court established inter alia a breach of Article 8 of the 

Convention with respect to failure to respect the applicant’s family life ; 
- Karabet and Others v. Ukraine (applications nos. 38906/07 and 

52025/07), in which the Court dealt with complaints lodged by eighteen 

Ukrainian nationals and concerned their ill-treatment during and after a 

search and security operation conducted in January 2007, following a 
hunger strike conducted by the prisoners of the Izyaslav Prison, where the 

                                                           
1
  For more details as to these and other cases against Ukraine please see the Court’s HUDOC database, section 

for the most recent judgments and decisions against Ukraine. http://hudoc.echr.coe.int . 

http://hudoc.echr.coe.int/
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applicants were serving their sentences at the time. The Court, most 

importantly, established breaches of Article 3 in respect of the applicants’ 
ill-treatment, lack of medical treatment and assistance provided to them 

and lack of effective investigation in that respect
1
; 

- Sizarev v. Ukraine (application no. 17116/04), which concerned 

conditions of the applicant’s detention at the Yevpatoriya Temporary 
Detention Facility and alleges that the authorities were responsible for his 

having been beaten up by a cellmate and for the lack of an effective 

investigation into the incident. The Court in this case also established 

breaches with respect to Article 3 of the Convention (conditions of the 
applicant’s detention, his handcuffing and failure to protect him against 

prison violence). It also held that the applicant was held in detention 

contrary to the requirements of Article 5 of the Convention (right to 
liberty and security of a person). 

The Court further adopted several judgments, acting in a composition of three 

judges, with respect to the longstanding unresolved issue of non-enforcement of 

final domestic judgments given against the State, State-owned or controlled 
legal entities, following a pilot judgment procedure launched by the Yuriy 

Nikolayevich Ivanov judgment on the issue of non-enforcement
2
 (groups of 

cases of Robota, Varava, Alpatov and Feya in total amounting to more than 300 
applications against Ukraine that were ruled on by judgments, in a simplified 

procedure, given by a committee of three judges).  

As seen from the above, the Council of Europe bodies, including the 

Parliamentary Assembly of the Council of Europe and the Court itself remained 
very active during the first several months of 2013. In particular, the Court, 

having adopted quite a number of cases of non-repetitive and complex nature, 

dealt with a number of cases of “well-established” and “repetitive” nature. 
Several interesting cases with respect to Ukraine will be discussed in next issues 

of the column. Nevertheless, the column of the present issue, based on numerous 

requests for this information from the readers, would concern the eternal 

discussion on the status of the Court’s case-law and its hierarchy, discussing 
them from theoretical and the practical points of view. Wishing you a pleasant 

and enjoyable reading! 

Pavlo Pushkar, PhD 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1
  This case raised issues similar to those discussed in the case of Druzenko and Others v. Ukraine, an 

application brought by prisoners of Zamkova Prison no. 58 in Izyaslav. In that case the Court established, as a 

result of a fact-finding mission, that the applicants were ill-treated as a result of a special police forces training in 

that Prison.  
2
  Yuriy Nikolayevich Ivanov v. Ukraine, no. 40450/04, 15 October 2009. 
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Події 
 

У МИКОЛАЄВІ ВІДБУВСЯ VІ КОНГРЕС УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ 

Ліханова А. 
 

 
 «Сучасні методики викладання і дослідження європейських студій: 

міжнародний та український досвід» - такою була тема цьогорічного 
Конгресу Української асоціації європейських студій, що проходив 18-19 

жовтня 2012 року у Чорноморському державному університеті імені Петра 

Могили. 

 У Конгресі брали участь високоповажні гості: Депутат 
Європарламенту у відставці, професор європейських студій університету 

Ворвік (Велика Британія) Христина Одді, викладач європейських студій 

фундації Роберта Боша (Німеччина) Валеріо Трабант.  
 Також на заході були присутні почесні гості: голова Миколаївської 

облдержадміністрації Микола Круглов, Миколаївський міський голова 

Володимир Чайка, президент УАЄС Роман Петров, начальник управління 

освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Валерій Мельниченко, 
начальник управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю Олександр Малікін, Сергій Січко, директор Миколаївського 

муніципального колегіуму та ректор ЧДУ імені Петра Могили Леонід 
Клименко.  

 В 2008 роцы представники Європейських студій, за словами Романа 

Петрова, вирішили «подорожувати Україною, як Сковорода». 

Чорноморський державний університет став місцем проведення цього 
заходу не випадково, адже він є інноваційним університетом, де незабаром 

вперше буде проведена зустріч усіх грантерів програми імені Жана Моне.  

 Христина Одді була депутатом у Європарламенті протягом 10 років, 
є фахівцем у галузі трудового права, а зараз є викладачем євростудій у 

британському університеті. У своєму виступі пані Христина акцентувала 

http://eu.prostir.ua/news/uesa.europa.org.ua
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на можливостях для студентів та наукових діячів у рамках програми 

ERASMUS MUNDUS та програми Leonardo da Vinci. Також пані Одді 
говорила про необхідність підвищення якості освіти у галузі IT, 

дистанційного навчання, другої освіти тощо. «Людина, яка розмовляє 

однією мовою, подібна до тої людини, яка не розрізняє кольорів».  

 У свою чергу Валеріо Трабант розповів про методику викладання 
європейських студій, структуру європрограм та їхні особливості в різних 

країнах Євросоюзу. Також гість зазначив про сучасні теми досліджень 

європейських студій, серед них зокрема:  

 - Європейська фінансова криза (економічний розвиток з урахуванням 
помилок минулого);  

 - В галузі історії (співпраця країн світу на сучасному етапі в 

історичному розрізі); - В галузі культури (контакти між людьми, в т.ч. 
вплив футболу на культурну взаємодію);  

 - В галузі правознавства (євроінтеграція, питання міжнародних угод, 

асоціацій).  

 Також учасники Конгресу надали широку інформацію про 
можливості працевлаштування для тих, хто навчався в країнах ЄС.  

 Окреме тематичне обговорення в рамках зустрічі торкалося 

сучасного стану і перспектив викладання і дослідження європейських 
студій у світлі реформи вищої освіти в Україні, найкращого досвіду і 

практик викладання і дослідження європейських студій в Україні та за 

кордоном. Для учасників був проведений тренінг з активних методик 

викладання європейських студій та було презентовано програму ім. Жана 
Моне.  
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СТУДЕНТСЬКІ КОМАНДИ НУ «ОЮА» В ФІНАЛІ IV МІЖНАРОДНОГО 
ПРАВНИЧОГО КОНКУРСУ ІМ. В. М. КОРЕЦЬКОГО 

 
Беспалова Х. В. 

 
студентка  2 курсу Факультету міжнародно-правових відносин та юридичної журналістики  

Національного університету «Одеська юридична академія» 

 

 

 

 
 Як відомо, дуже велике значення на сьогодні має підвищення рівня 

освіченості студентів у європейському праві, застосування здобутих за 
роки навчання теоретичних знань на практиці та покращення правової 

освіти в Україні в цілому. Саме з такою метою й проводиться 

Міжнародний правничий конкурс імені В. М. Корецького – змагання 

студентських команд з європейського права з прав людини. Конкурс 
відбувається у формі навчальних судових дебатів, зокрема, в формі 

навчального розгляду справи в Європейському суді з прав людини 

(письмовий та усний раунди).  

Цього року у Конкурсі взяли участь 8 команд від Національного 
університету “Одеська юридична академія”, 2 з яких (в складі Х.В. 

Беспалової, Е.В. Данченко, А.М. Грудковської та В.В. Музики, Я.Г. 

Алєксахіної, Ю.В. Кур`ян) вийшли до фіналу конкурсу, що проводився в 
м. Києві 14-15 грудня 2012 року. Також до фінальних раундів конкурсу 

пройшли команди Київського національного університету ім. Тараса 

Шевченка, Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого, 

Чорноморського державного університету ім. Петра Могили та інші. 
Команди НУ «ОЮА» гідно представили Університет на всеукраїнських 

змаганнях, зокрема, команда у складі Х.В. Беспалової, Е.В. Данченко та 

А.М. Грудковської посіла 4 місце.  
 Учасники Конкурсу отримали безцінний досвід. Дана подія сприяла 
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налагодженню зв’язків з іншими ВНЗ та представниками юридичної 

спільноти. За результатами Конкурсу учасникам були запропоновані 
можливості для стажування у Європейському суді з прав людини та в 

секретаріаті Урядового Уповноваженого України з прав людини. Також 

учасники Конкурсу та інші присутні мали можливість взяти участь у 

дискусії «Юридична кар’єра в сфері прав людини».  
В цілому, команди залишились задоволені участю в Міжнародному 

правничому конкурсі імені В. М. Корецького та планують й надалі брати 

участь у подібних змаганнях, де представлятимуть Національний 

університет «Одеська юридична академія». 

 
 

 
 
 
 


