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АНОТАЦІЯ 

 

Карвацька С.Б. Інтерпретація норм міжнародного права: 

теоретичні та практичні аспекти. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право.  Інститут міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України, 2020. 

Дисертацію присвячено аналізу теоретичних та практичних аспектів 

інтерпретації норм міжнародного права, диференціації наукового поняття 

«інтерпретація норм міжнародного права» у широкому та вузькому розумінні, 

дослідженню інтерпретації міжнародних договорів, інтерпретації норм 

міжнародного права міжнародними організаціями, з’ясуванню проблемних 

аспектів інтерпретації норм міжнародного звичаєвого права та дослідженню 

особливостей інтерпретації норм міжнародних договорів міжнародними 

судовими органами – МС ООН та ЄСПЛ, а також ключовим проблемам 

застосування та інтерпретації норм міжнародного права судами України. 

Cтановлення якісно нового міжнародного правопорядку супроводжується 

активною появою нових міжнародних суб’єктів інтерпретації права, які 

впливають на національні правові системи. Ефективність функціонування 

сучасного міжнародного правопорядку, передовсім, залежать від 

функціональної ролі інтерпретаційної практики як діяльності по 

встановленню змісту і форми правових явищ, взятої в єдності з накопиченим 

міжнародними установами та організаціями інтерпретаційним досвідом. 

У дослідженні доведено, що конкретні розробки питання інтерпретації 

у міжнародному праві, незважаючи на наукову цінність і практичну 

значущість, до сих пір не мають концептуальної єдності. Iнтерпретація завжди 

займала чільне місце в міжнародному судовому розгляді, однак її роль в 

останні кілька десятиліть ще більше зросла завдяки розширенню діапазону 
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міжнародного права і поширенню органів міжнародного правосуддя та 

зміцнення їх ролі.  

На підставі новітніх методологічних підходів до розуміння інтерпретації 

у міжнародному праві запропоновано розмежування двох понять – 

інтерпретація міжнародного права у широкому розумінні та інтерпретація 

міжнародного права у вузькому розумінні. Визначено, що інтерпретація норм 

міжнародного права є родовим поняттям, а тлумачення норм міжнародного 

права – видом інтерпретаційної діяльності, пов’язаної тільки з вербальним 

аналізом текстів міжнародно-правових документів. Обґрунтовано необхідність 

розмежування інтерпретації норм міжнародного права у вузькому розумінні як 

з’ясування та роз’яснення змісту його норм, й у широкому розумінні – як творчий 

процес формування міжнародної практики.  

Встановлено, що інтерпретація міжнародного договору – це 

здійснюваний у міжнародному судочинстві процес, метою якого є 

встановлення істинного змісту міжнародного договору через визначення його 

нормативної сутності шляхом надання належного значення суперечливим 

термінам (положенням), які мають застосовуватися в міжнародному спорі, на 

основі правил тлумачення, передбачених ВК ПМД або розроблених судовою 

практикою. Ключова відмінність інтерпретації міжнародних договорів від 

інших правових інтерпретацій полягає у тому, що правила інтерпретації, які 

вона використовує, передбачені ВК ПМД та розроблені міжнародною 

юриспруденцією.  

Здійснено комплексний аналіз інтерпретаційного процесу 

міжнародними судами, що дозволило узагальнити методику та основні 

підходи до інтерпретації того чи іншого суду, з’ясувати вплив на 

інтерпретаційну динаміку наукового дискурсу. Для цього було визначено 

інституційні особливості, склад, процедурні засади, основні умови прийняття 

рішень, виконання обов’язків суддями та врахування суб’єктивних факторів, 

що ведуть до того чи іншого інтерпретативного результату. Прослідковано 

динаміку формування критеріїв наявності спору між сторонами  як умови 
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прийнятності для розгляду МС ООН, а саме: «справа об’єктивного 

визначення»; «незгода з точки зору права або факту, конфлікту правових 

поглядів або інтересів»; претензії сторін повинні бути «позитивно 

протилежними іншим»; визначення наявності спору є предметом суті, а не 

форми; існування правового спору є предметом об’єктивного визначення 

Суду; «усвідомлення відповідачем існування розбіжностей». 

На основі комплексного аналізу справ з’ясована роль travaux 

préparatoires в інтерпретаційній діяльності МС ООН, які, насамперед, 

використовують задля з’ясування мети договору, звичайного значення та 

реальних і передбачуваних намірів, особливо в історичному контексті та 

обґрунтовано розширення доктринальних підходів до традиційного 

сприйняття travaux preparatoires саме як допоміжного інструменту; визначено 

види, призначення, методи і способи їх інтерпретації та врахування кількості 

представлених до розгляду Суду матеріалів.  

Доведено, що МС ООН і ЄСПЛ послуговуються підготовчими 

матеріалами travaux preparatoires задля встановлення юрисдикції суду, 

з’ясування істинних намірів сторін спору та його вирішення щодо тексту, 

контексту, мети і об’єкта договору згідно із загальним правилом інтерпретації, 

зафіксованого у ст. 31 ВК ПМД; при цьому використовують не тільки тексти 

договорів та їхніх проектів, а й офіційні листи, мапи, ратифікаційні документи 

тощо.  

Встановлено, що практика використання travaux preparatoires є 

дискусійною, бо потребує поєднання декількох підходів інтерпретації та 

неабиякої точності, логічності, доречності щодо уважного аналізу та 

пояснення додаткових матеріалів до текстів договорів задля уникнення 

суб’єктивізму та дотримання вимог ВК ПМД.  

Доведено, що напрацьована ЄСПЛ інтерпретаційна методологія 

передбачає використання власних методів, серед яких все більш задіяними 

стають методи консенсусу, ефективності, судового активізму, порівняння, 

інноваційного тлумачення, автономного методу та методики «балансування», 
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що демонструє необмежені потенційні можливості удосконалення тлумачення 

ЄСПЛ конвенційних норм. Визначено, що факторами, які ускладнюють 

належне застосування практики ЄСПЛ, є, попри законодавче закріплення 

статусу рішень ЄСПЛ як джерела права в Україні, відсутність системної та 

ефективної методології формування і мотивування судових рішень з 

використанням ефективного інтерпретаційного інcтрументарію на основі 

правових позицій ЄСПЛ з використанням посилань на конкретні рішення. 

Результати дослідження можуть бути використані в: науково-дослідній 

роботі – для послідовного впровадження інтерпретаційних методологій у 

національні загальнотеоретичні й міжнародно-правові дослідження і 

подальшого формування й розвитку загальної концепції інтерпретації норм 

міжнародного права як комплексного міждисциплінарного напряму 

юриспруденції; у правотворчій діяльності – для спрямування відповідних 

законодавчих ініціатив і вдосконалення чинного законодавства України у 

сфері міжнародних договорів, у першу чергу, визначення статусу 

міжнародних договорів (передовсім, правозахисних) у правовій системі 

України як ключової проблеми їх інтерпретації; у правозастосовній 

діяльності – для визначення місця міжнародних договорів у 

правоінтерпретаційній практиці судів України, для вдосконалення 

національної судової практики щодо застосування та інтерпретації положень 

ЄКПЛ та практики ЄСПЛ у судовій практиці України; у навчальному процесі 

– при підготовці підручників і навчальних посібників із навчальних дисциплін 

«Міжнародне публічне право», «Право міжнародних договорів», 

«Інтерпретація міжнародних договорів», «Органи міжнародного правосуддя». 

Ключові слова: міжнародне право, інтерпретація норм міжнародного 

права у широкому та вузькому розумінні, Віденська конвенція про право 

міжнародних договорів 1969 р., правила тлумачення норм міжнародного 

права, інтерпретація міжнародного звичаєвого права, органи міжнародного 

правосуддя, МС ООН, travaux preparatoires, ЄСПЛ, міжнародні договори, 

суди України, Конституційний Суд України. 
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SUMMARY 

 

Karvatska S.B. The interpretation of international law: theoretical and 

practical aspects. – Qualifying scientific work as a manuscript. 

Dissertation for obtaining the degree of Doctor of Law in the specialty 

12.00.11 «International law». – Institute of International Relations Kyiv National 

University by Taras Shevchenko, Ministry of Education and Science of Ukraine, 

2019. 

The thesis is devoted to the analysis of theoretical and practical aspects of the 

interpretation of international law, the differentiation between broad and narrow 

meanings of scientific concept «the interpretation of international law», the research 

on the subject of interpretation of treaties and interpretation of international law by 

international organizations, clarification of problematic aspects of international 

customary law interpretation and exploration of peculiarities of the interpretation of 

treaties by international judicial bodies – the International Court of Justice (the ICJ) 

and the European Court of Human Rights (the ECtHR), and also to key problems of 

application and interpretation of international law by the courts of Ukraine. 

The establishment of a qualitatively new international legal order is 

accompanied by an active emergence of new international actors in the field of 

interpretation of the law which affect national legal systems. The effectiveness of 

modern international law, above all, depends on a functional role of interpretative 

practice as an activity to establish the content and the form of legal phenomena, 

perceived in unity with the experience gained by international institutions and 

organizations. 

The study proves that specific developments on the subject of interpretation 

in international law, despite their scientific value and practical relevance, still lack 

conceptual unity. The interpretation has always been at the forefront of international 

litigation, but its role in the last few decades has grown tremendously due to a 

widening scope of international law and proliferation of international judicial bodies, 

with the role of the latter continuously strengthening. 
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On the basis of the newest methodological approaches to the understanding 

of the interpretation in international law, a distinction to be made between two 

concepts - interpretation of international law in a broad sense and interpretation of 

international law in a narrow sense, is proposed. It is defined that the interpretation 

of international law is a generic term, while the concept of interpreting rules of 

international law stands for a type of interpretive activity not limited to a verbal 

analysis of the texts of international legal instruments. 

The necessity to make a differentiation between the interpretation of 

international law in a narrow sense as a clarification and an explanation of the 

content of the rules, and in a broad sense - as a creative process of shaping of 

international practice, is substantiated.  

It is established that treaty interpretation is a process carried out by means of 

international legal proceedings aimed at establishing the genuine content of a treaty 

by defining its normative nature through giving a due meaning to the conflicting 

terms (provisions) to be applied in an international dispute, based on the rules of 

interpretation, envisaged by the Vienna Convention on the Law of Treaties (the 

VCLT) and developed by international judicial practice.  

A key difference between treaty interpretation and other legal interpretations 

is that the rules for treaty interpretation are set forth in the VLCT and have been 

developed by international jurisprudence. 

A comprehensive analysis of the interpretation process by international courts 

was carried out, which made it possible to generalize the methodology and basic 

approaches to the interpretation of particular courts, and to define the impact on an 

interpretative dynamics of scientific discourse.  

For this purpose, institutional characteristics, composition of courts, 

procedural principles, basic conditions for decision-making, the performance of 

duties by judges, and consideration of subjective factors leading to one or another 

interpretative result were determined. The dynamics of formulating the criteria to 

define the existence of a dispute between the parties as a condition of admissibility 

for consideration by the ICJ were examined, namely: «case of objective 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/generic+term
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determination»; «disagreement in terms of law or fact, conflict of legal views or 

interests»; the claims of the parties must be «positively opposite to others»; a 

determination whether a dispute is a matter of substance and not of form; the 

existence of a legal dispute is the subject of an objective determination of the Court; 

«defendant's awareness of differences». 

The role of travaux préparatoires in the interpretative activities of the ICJ, 

primarily used to clarify the purpose of the treaty, ordinary meaning, and real and 

foreseeable intentions, especially in the historical context, is clarified on the basis of 

a comprehensive case analysis; the extension of doctrinal approaches to traditional 

perception of travaux préparatoires exactly as an subsidiary means is substantiated; 

the types, purposes, means, and methods for their interpretation and the amount of 

material submitted to the Court are determined.  

It is proved that the ICJ and the ECtHR use travaux préparatoires to establish 

the jurisdiction of the Court, to ascertain true intentions of the parties to the dispute 

and to decide on text, context, purpose, and object of the treaty in accordance with 

the general rule of interpretation set out in Article Thirty-one of the VCLT; in this 

regard not only the texts of treaties and their drafts, but also official letters, maps, 

ratifications, etc. are used.  

It has been established that the practice of using travaux préparatoires is 

debatable because it requires a combination of several approaches of interpretation 

and extraordinary accuracy, logic, appropriateness to careful analysis and 

explanation of supplementary materials to the texts of treaties in order to avoid 

subjectivity and to comply with the requirements of the VCLT. 

It is proved that the interpretative methodology developed by the ECtHR 

involves the use of proprietary methods, among which the methods of consensus, 

efficiency, judicial activism, comparison, innovative interpretation, autonomous 

method and «balancing» method are becoming more involved, which demonstrates 

unlimited potential for improving a rule interpretation of the European Convention 

of Human Rights (the ECHR) by the ECtHR.  
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It is determined that, despite a legislative embodiment of the status of ECtHR 

decisions as a source of law in Ukraine, the factors that complicate the proper 

application of ECtHR practice are the lack of a systematic and effective 

methodology for formulating and motivating court decisions with the use of 

effective interpretative tools based on ECtHR's legal positions and references to 

court decisions. 

The results of the thesis can be used in: a research practice - for a consistent 

implementation of interpretative methodologies into national theoretical and 

international law studies and further formation and development of the general 

concept of the interpretation of international law as a complex interdisciplinary 

direction of jurisprudence; in law-making activities - to elaborate legislative 

initiatives and improve a current legislation of Ukraine in the field of treaties, to 

determine the status of treaties (human rights treaties in the first place) in Ukrainian 

national legal system as a key problem of their interpretation; in law-enforcing 

activities - to determine the place of treaties in the legal practice of the courts of 

Ukraine, to improve national jurisprudence in terms of the application and 

interpretation of provisions of the ECHR and ECtHR's practices in Ukrainian 

judicial practice; in the educational process - in the preparation of textbooks and 

training manuals on such subjects as «International Public Law», «Law of Treaties», 

«Interpretation of Treaties». 

Keywords: international law, interpretation of international law in a broad 

and in a narrow sense, Vienna Convention on the Law of Treaties (the VCLT), rules 

for the interpretation of international law, interpretation of customary international 

law, international judicial bodies, International Court of Justice (the ICJ), European 

Convention on Human Rights (the ECHR), travaux préparatoires, European Court 

of Human Rights (the ECtHR), treaties, courts of Ukraine, Constitutional Court of 

Ukraine. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Сучасне міжнародне право 

стало багатовимірним, співвідношення та взаємозв’язок «міжнародних» та 

«внутрішніх» об'єктів інтерпретації істотно змінилися, а правоінтерпретаційна 

діяльність при збереженні традиційних моделей стала здійснюватися у новій 

міжнародній системі координат. У цій системі національне законодавство 

інтерпретують наднаціональні органи з позицій інтегративного розуміння 

права та його цінностей. Зазначені тенденції і зміни привносять в міжнародний 

правопорядок новації, масштаб і глибина яких ставлять перед наукою 

міжнародного права цілий ряд концептуальних питань, які потребують 

різнобічних, фундаментальних наукових досліджень. Ефективність 

функціонування сучасного міжнародного правопорядку багато у чому залежить 

від розуміння сутності та функціональної ролі інтерпретаційної практики як 

діяльності по встановленню змісту і форми міжнародно-правової реальності, 

взятої в єдності з накопиченим інтерпретаційним досвідом. 

За своїм сутнісним змістом міжнародне право в умовах верховенства 

права – «це право суду». Процес еволюційного розвитку міжнародного права 

від law of nature до law of court завжди йшов за згодою безпосередніх учасників 

міжнародної взаємодії. Сучасне міжнародне право, отримуючи нову якість як 

«право суду», стає правом світової спільноти, і виходить за рамки власне 

позитивістських основ, поєднуючи у собі елементи об'єктивної дії права у 

таких його категоріях, як істинність та справедливість. Саме це якісно 

оновлене міжнародне право робить його ефективним засобом юридичного 

забезпечення поступального руху людської цивілізації по шляху прогресу. 

Без перебільшення можна стверджувати, що проблема інтерпретації 

міжнародного права (у вузькому розумінні як роз’яснення змісту його норм, а 

у широкому – як творчий процес формування міжнародної практики) 

належить до переліку «вічних» проблем доктрини та практики міжнародного 

права. Потреба багатоаспектного концептуально-правового дослідження 

вказаного правового феномену додатково актуалізується в часи докорінних 
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системних перетворень, які відбуваються у площині міжнародного права. 

Оскільки сучасній правовій системі України такі перетворення притаманні у 

повній мірі, то актуальність вивчення інтерпретаційних детермінант 

міжнародного права не лише безперечна, а й значною мірою визначальна.  

Новітні дослідження переконують у тому, що теоретико-методологічне 

підгрунтя інтерпретації у вітчизняній доктрині міжнародного права все ще 

залишається у певній мірі критеріально невиразним та навіть аргументаційно 

суперечливим, наукове висвітлення означеної проблематики тяжіє до 

сегментації чи однолінійності об’єкта дослідження, а інтерпретаційному 

дискурсу загалом властива неприпустима кількість розбіжностей. Отже, 

cерцевина розглядуваної проблеми міститься у відсутності консенсусу щодо 

розуміння інтерпретації у міжнародного праві. Утім, це зовсім не означає, що 

діапазон дослідницького інтересу є обмеженим, навпаки – він викликає 

активні дискусії у доктрині міжнародного права. Конкретні розробки в галузі 

інтерпретації міжнародного права, незважаючи на наукову цінність і 

практичну значущість, досі не мають концептуальної єдності та не формують 

цілісної картини використання теорії інтерпретації міжнародного права. І це 

аж ніяк не заперечує, не спростовує, а лише посилює та актуалізує потребу 

виявлення субстанційних елементів основ правоінтерпретаційної 

проблематики.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

грантами. Дисертацію виконано на кафедрі міжнародного права Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Дисертаційне дослідження виконано в межах наукових тем 

Інституту міжнародних відносин № 16БФ048-01 «Асоціація як новий формат 

відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, 

економічний та інформаційний аспекти», № 19БФ048-01 «Міжнародно-

правові та соціальні механізми протидії сепаратизму в Україні» та 

№ 19БФ048-02 «Стратегія протистояння геополітичним викликам і загрозам 

національній безпеці України в умовах становлення нового світового 
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порядку», які є складовими комплексної наукової програми Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.  

Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка від 26 грудня 2017 р. (протокол № 5). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

комплексна розробка єдиної цілісної доктрини інтерпретації норм 

міжнародного права з урахуванням новітніх доктринальних підходів, 

нормативних положень, вітчизняних та зарубіжних теоретичних джерел, 

міжнародної та вітчизняної судової практики. 

Визначена мета зумовила постановку та вирішення таких завдань: 

- визначити особливості теоретико-методологічного дискурсу 

інтерпретації та тлумачення міжнародного права, охарактеризувати 

дослідницький вимір інтерпретації міжнародно-правової діяльності, 

виокремити нові міжнародні суб’єкти інтерпретації права, проаналізувати 

інтерпретативну модель тлумачення у міжнародному праві; 

- дослідити дилему сутнісних основ інтерпретації, диференціювати 

поняття інтерпретації та тлумачення міжнародного права у широкому та 

вузькому розумінні, охарактеризувати теоретико-методологічні проблеми 

визначення дефініцій «інтерпретація міжнародного права» та «тлумачення 

міжнародного права» у вітчизняній науці міжнародного права; 

- з’ясувати смислову багатозначність концептуальних підходів до 

інтерпретації міжнародного права, дослідити еволюційний підхід як 

специфічну форму інтерпретивістського підходу, пояснити сутність 

протистояння між об’єктивністю та суб’єктивністю у процесі інтерпретації 

міжнародного права як боротьби між концептуальними напрямками, показати 

роль автентичного та доктринального тлумачення в інтерпретаційному 

процесі; 

- визначити об’єкт та принципи інтерпретації міжнародного права, 

охарактеризувати принципи інтерпретації міжнародного права як її 
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фундаментальну основу та «ідеологію»; 

- дослідити загальні питання інтерпретації міжнародних договорів та 

міжнародного звичаєвого права, розкрити особливу природу, поняття та 

функції інтерпретації міжнародних договорів, проаналізувати співвідношення 

інтерпретації міжнародних договорів з іншими правовими інтерпретаціями; 

- з’ясувати мету та визначити суб’єкти інтерпретації міжнародних 

договорів, систематизувати й охарактеризувати основні етапи формування 

правил та принципів інтерпретації міжнародних договорів; 

- здійснити аналіз правил тлумачення міжнародних договорів (статті 

31 – 33 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.), 

зокрема, схарактеризувати Загальне правило тлумачення міжнародних 

договорів (ч. 1 ст. 31 ВК ПМД), визначити роль «контексту» та «наступної 

практики» сторін в тлумаченні міжнародних договорів (ч. 2 ст. 31 ВК ПМД) та 

додаткові засоби тлумачення міжнародних договорів – travaux préparatoires 

(ст. 32 ВК ПМД), Тлумачення міжнародних договорів, укладених більше ніж 

однією мовою (ст. 33 ВК ПМД); 

- встановити значення ст. 53 про імперативні норми загального 

міжнародного права (jus cogens) для дотримання та інтерпретації міжнародних 

договорів, визначити природу та поняття jus cogens, дослідити проблему 

консенсусу міжнародного співтовариства щодо jus cogens та вирішення 

конфлікту між положеннями міжнародного договору та jus cogens у процесі 

інтерпретації; 

- дослідити процес інтерпретації норм міжнародного права 

міжнародними організаціями, визначити роль міжнародних органів та 

організацій як суб’єктів інтерпретації, зокрема, схарактеризувати діяльність 

Генеральної Асамблеї ООН у процесі інтерпретації норм міжнародного права, 

визначити особливості правоінтерпретаційної діяльності Венеціанської 

комісії та інтерпретації міжнародних договорів Апеляційним органом СОТ; 

- проаналізувати специфіку процесу інтерпретації норм звичаєвого 

права, розкрити природу, поняття та загальні питання інтерпретації норм 
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міжнародного звичаєвого права, дослідити міжнародне звичаєве право як 

об’єкт інтерпретації; 

- розкрити особливості інтерпретації міжнародних договорів 

міжнародними судовими органами, визначити характерні риси та підходи 

інтерпретації міжнародних договорів Міжнародним Судом ООН, визначити 

способи та інтерпретаційні інструменти МС ООН, схарактеризувати 

еволюційні тенденції інтерпретації ЄКПЛ Європейським судом з прав 

людини; 

- визначити сутність і природу travaux preparatoires та її застосування 

Міжнародним Судом ООН: дослідити поняття, зміст, підходи до розуміння 

travaux preparatoires, схарактеризувати інтерпретацію travaux preparatoires у 

практиці МС ООН, виділити особливості інтерпретації travaux preparatoires у 

морських справах МС ООН. 

- дослідити інтерпретацію норм міжнародного права у практиці 

Європейського суду з прав людини: проаналізувати інтерпретацію ЄСПЛ 

Конвенції з прав людини про захист прав людини та основоположних свобод, 

встановити особливості інтерпретації ЄСПЛ Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод них свобод людини щодо порушення 

політичних прав, проаналізувати інтерпретацію права на недискримінацію у 

практиці ЄСПЛ та інтерпретаційну практику ЄСПЛ щодо прав мігрантів; 

- з’ясувати та систематизувати головні проблемні аспекти застосування 

та інтерпретації норм міжнародного права судами України: охарактеризувати 

законодавство України та міжнародне право і міжнародні договори України 

щодо дії норм міжнародного права у внутрішньодержавному праві, 

встановити фактори взаємодії міжнародного та національного правопорядків, 

розглянути проблемні аспекти питання правового статусу міжнародних 

договорів у національному праві України як ключової проблеми їх 

інтерпретації; 

- дослідити практику інтерпретації міжнародних договорів судами 

України: проаналізувати механізм застосування Конституційним Судом 
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України міжнародних та європейських стандартів і положень міжнародних 

договорів, визначити місце міжнародних договорів у правоінтерпретаційній 

практиці судів України; 

- проаналізувати механізм застосування та інтерпретації положень 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. у 

національній судовій практиці: охарактеризувати положення ЄКПЛ та 

рішення ЄСПЛ як джерела правоінтерпретаційної діяльності національних 

судів, дослідити застосування положень ЄКПЛ та практики ЄСПЛ в судах 

України; 

- обгрунтувати детермінаційні чинники типових помилок тлумачення 

положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. 

у судовій практиці України. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері здійснення 

інтерпретації норм міжнародного права. 

Предметом дослідження є актуальні питання сучасного стану 

інтерпретаційної практики у міжнародному праві й основні проблеми процесу 

застосування та інтерпретації норм міжнародного права судами України. 

Методологічна база дослідження. Визначення методологічного 

підгрунтя було одним з важливих етапів дисертаційного дослідження. В 

основу методології обгрунтовано покладено комплексний підхід до аналізу 

об’єкта й предмета дослідження, який охоплює широке коло 

загальнофілософських, загальнонаукових, спеціально-наукових і власне 

правових методів. Загальною методологічною основою дослідження став 

діалектичний метод наукового пізнання, який забезпечив всебічне вивчення. 

невід’ємного зв’язку доктрини із практикою. 

Серед міждисциплінарних методів особливе місце в дослідженні займає 

системно-структурний метод, на основі якого були вивчені та обгрунтувані 

системні зв'язки у системі міжнародного та національного правосуддя. 

Використання в роботі психологічного методу дало можливість розкрити 

природу та значення суддівського розсуду у здійсненні міжнародного та 
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національного правосуддя. Історичний метод дозволив простежити еволюцію 

формування правил тлумачення міжнародних договорів. Установлені 

закономірності, зроблені узагальнення та висновки автора, в тому числі й ті, 

що складають новизну дослідження та виносяться на захист, в значній мірі 

опираються на результати наукового аналізу значної правозастосовної 

практики міжнародних та вітчизняних судів, здійсненого за допомогою 

використання емпіричного методу дослідження. 

У якості важливого методологічного принципу застосовувався логічний 

спосіб чіткої побудови дисертаційного дослідження, яка базується на 

необхідності вивчення еволюції міжнародного правопорядку, питань 

становлення та розвитку правоінтерпретаційної діяльності в міжнародному 

праві, виникнення та діяльність сучасних міжнародних судів – МС ООН, 

ЄСПЛ, які є одними із основних субєктів здійснення інтерпретаційної 

діяльності у міжнародному праві. Така логічна послідовність вивчення 

самостійних, але нерозривно пов'язаних між собою питань дозволила вийти на 

якісно новий рівень відображення предмета дослідження і повністю вирішити 

поставлені завдання дослідження. 

Активно використовувалися також такі сучасні методологічні підходи 

як антропологічний і синергетичний. Антропологічний метод сфокусував 

увагу дослідження на людиноцентричності інтерпретаційного процесу, 

здійснюваного органами міжнародного правосуддя, зокрема. Синергетичний 

метод дозволив визначити основні засади й закономірності функціонування 

суб’єктів інтерпретації і формування їх інтерпретаційної методології. 

Об’єктивно, що у роботі широко використовувалися власні юридичні 

методи дослідження. Зокрема, формально-юридичний метод застосовувався 

для вивчення міжнародних договорів та інших міжнародних документів, а 

також національного законодавства України, при аналізі судової практики 

органів міжнародного правосуддя – МС ООН та ЄСПЛ, а також практики 

судів України – Конституційного суду України, Верховного суду України, 

спеціалізованих та місцевих судів. Він дозволив ґрунтовно вивчити 
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внутрішню форму позитивних зобов’язань як нормативної категорії й уперше 

запропонувати їх комплексне розуміння. Порівняльно-правовий метод 

дозволив здійснити порівняння інтерпретації міжнародних договорів з іншими 

правовими інтерпретаціями, обгрунтував компаративістський аналіз 

особливостей міжнародного та національного правопорядків. 

Теоретичну основу дослідження становлять наукові дослідження й 

праці провідних зарубіжних і вітчизняних фахівців з міжнародного права, у 

тому числі, практиків – cуддів Європейського суду з прав людини, 

Міжнародного суду ООН та Конституційного суду України.  

Питання становлення нового міжнародного правопорядку наприкінці 

ХІХ -початку ХХ ст., яке супроводжувалося появою нових міжнародних 

суб’єктів інтерпретації права, перебуває у фокусі уваги багатьох авторитетних 

зарубіжних дослідників. Такі вчені, як А. Барак (A. Barak), А. Б’янкі (A. 

Bianchi), І. Ван Дамм (I. Van Damme), І. Вензке (I. Venzke), Р. Гардінер (R. 

Gardiner), Р. Дворкін (R. Dvorkin), К. Джеффал (Cr.Djeffal), О. Кортен (O. 

Corten), Г. Лаутерпахт (H. Lauterpacht), Д. Паломбелла (D. Palombella) зробили 

важливий внесок у аналіз природи, змісту, об’єкту, предмету, функцій, 

принципів та особливостей інтерпретації норм міжнародного права. У якості 

концептуальної основи розуміння природи та сутності різних аспектів 

вказаної проблематики слугують положення з наукових робіт таких відомих 

вчених вітчизняної науки міжнародного права як М.О. Баймуратов, С.Д. 

Білоцький, В.Г. Буткевич, В.А. Василенко, В.Н. Денисов, В.В. Мицик. 

Системний аналіз теоретико-методологічних питань тлумачення 

міжнародних договорів здійснили А. Булгаа, Латиф Гусейн огли Гусейнов, І.І. 

Лукашук, О.І. Лукашук, О.В. Київець, А.М. Талалаєв, О.Я. Трагнюк, С.Є. 

Федик. Окремі аспекти проблеми інтерпретації у міжнародному праві, 

зокрема, поняття, ознаки, правила тлумачення міжнародних договорів стали 

предметом досліджень таких зарубіжних науковців та практиків як Р. 

Бернхардт (R. Bernhard), О. Дорр (O. Dorr), О. Інагакі (O. Inagaki), А. Макнейр 

(A. McNair), М. Марочіні (M. Marochini), У. Маршалл (W. Marshall), А. 
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Оракелашвілі (A. Orakhelashvili), К. Уолдок (K. Waldock), Дж. Фіцморіс (G. 

Fitzmaurice), Чжан-фа Ло (Chang-fa Lo), Г. Шварценберг (G. Schwarzenberg), 

К. Шмаленбах (К. Schmalenbach). 

Правова природа міжнародних організацій, організаційна структура та 

функції міжнародних організацій, форми правотворчої діяльності є предметом 

активних досліджень вітчизняних науковців – Д.В. Скриньки, О.М. 

Шпакович). У іноземній доктрині міжнародного права окремі сторони цього 

питання так чи інакше вивчалися такими вченими, як Г. Аб Сааб (G. Ab Saab), 

Д. Анцілотті (D. Ancilotti), А. Ауст (А. Аust), О. Еліас (O. Elias), М. Фіцморіс 

(M. Fitzmaurice), М. Леннард (M. Lennard), У. Ліндерфальк (U. Linderfalk), 

П.  Меркуріс (P. Merkouris), Дж. Паувелін (J. Pauwelyn), П. Ван ден Боше (P. 

Van den Bossche), І. Ван Дамм (I. Van Damme), Г. Уайт (G. White). Серед 

досліджень складної та багатоаспектної проблеми ідентифікації міжнародно-

правового звичаю та його інтерпретації вирізняються праці зарубіжних 

дослідників – П. Меркуріса (P. Merkouris) та Н. Бантеки (N. Banteka). Варто 

відзначити сучасні розробки важливих питань, що стосуються природи, 

поняття, тлумачення міжнародно-правового звичаю, здійснені вітчизняними 

науковцями – А.І. Андрейківим та Ю.В. Щокіним. 

Свідченням активної дослідницької уваги щодо зростаючої ролі 

міжнародних судів (МС ООН, ЄСПЛ) у правоінтерпретаційних процесах є 

дослідження таких вчених як М. Марочіні (M. Marochini), У. Маршалл 

(W. Marshal), М. Ріс (M. Ris), А.С. Смбатян, А. Скалія (A. Scalia), Б. Гарнер 

(B. Garner). Діяльності органів міжнародного правосуддя у вітчизняній науці 

присвячені праці М.М. Гнатовського, Н.В. Камінської, В.П. Кононенко, 

М.М. Микієвича, Л.М. Москвич, К.В. Смирнової, Л.Д. Тимченка, А.Л. 

Федорової, Г.О. Христової, І.М. Яворської. 

Темі вивчення особливостей входження норм міжнародного права в 

національне право України та дослідження правового статусу міжнародних 

договорів у національному праві України, застосування практики ЄСПЛ в 

українських судах присвячено чимало праць вітчизняних учених-
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міжнародників, теоретиків права та фахівців конституційного права, зокрема, 

М.О. Баймуратова, М.В. Буроменського, О.В. Буткевич, Ю.О. Волошина, 

Ю.А. Вишневського, О.О. Гріненко, І.М. Забари, Є.О. Звєрєва, М.І. Козюбри, 

А. Мутана Аббаса, В.І. Муравйова, Н.М. Раданович, В.М. Репецького, М.Д. 

Савенко, М.В. Савчина, К.О. Савчука, О.В. Сердюка, Т.Л. Сироїд, В.М. 

Стешенко. 

Але варто констатувати, що конкретні розробки в галузі інтерпретації 

міжнародного права, незважаючи на наукову цінність і практичну значущість, 

досі не мають концептуальної єдності та не формують цілісної картини 

використання теорії інтерпретації міжнародного права. Тому, не 

применшуючи заслуг та досягнень попередніх дослідників, слід зауважити, що 

запропоноване дослідження має на меті заповнити певну прогалину у 

дослідженні актуальних та дискусійних питань природи, сутності та 

здійснення інтерпретації норм міжнародного права. 

Нормативну основу дисертаційної роботи складають міжнародно-

правові договори, міжнародно-правові договори з прав людини, Конституція 

України, окремі конституції іноземних держав, звичаєві норми міжнародного 

права, загальновизнані принципи міжнародного права, чинне законодавство 

України. 

Емпірична основа роботи є найважливішою частиною дисертаційного 

дослідження. Вибір судових установ, рішення яких лягли в основу даного 

дослідження, в першу чергу, обумовлений такими факторами, як їх 

міжнародний авторитет, переконливість сформульованих правових позицій. В 

роботі проаналізовані та широко використані рішення Міжнародного Суду 

ООН, Європейського Суду з прав людини, консультативні висновки Постійної 

Палати Міжнародного Правосуддя, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН, 

резолюції Ради Безпеки ООН, висновки Венеціанської комісії,  рішення 

Апеляційного органу СОТ. В роботі використані матеріали Комісії 

міжнародного права ООН, матеріали travaux preparatoires до справ МС ООН, 
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рішення Конституційного Суду України, Верховного Суду України, 

вітчизняних спеціалізованих судів та місцевих судів. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 

дисертація є першим комплексним, міждисциплнарним міжнародно-правовим 

дослідженням, в якому з  використанням релевантних методів наукового 

пізнання, здобутків вітчизняної та зарубіжної міжнародно-правової доктрини 

та практики розроблено цілісну концепцію інтерпретації норм міжнародного 

права. 

Основні результати дисертаційної роботи, які мають наукову новизну і 

виносяться на захист, конкретизуються в таких основних положеннях, 

висновках і рекомендаціях.  

Уперше: 

- доведено, що інтерпретивістська модель правового пізнання 

міжнародного права – це модель, яка являє собою пряме осягнення міжнародно-

правової реальності в ході процесу пошуку правильної мови інтерпретації її сенсу 

і загального розуміння її значення; 

-  встановлено, що перевагою інтерпретивістської моделі є потенційно 

допустимі різні правові уявлення та правові інтерпретації, правовий прогрес 

полягає в бажанні глибоко проникнути у зміст явищ міжнародно-правового 

характеру, у прагненні віднайти істину в міжнародно-правовій колізії або 

суперечці;  

- визначено, що інтерпретація норм міжнародного права є родовим 

поняттям, а тлумачення норм міжнародного права – видом інтерпретаційної 

діяльності, пов’язаної тільки з вербальним аналізом текстів міжнародно-

правових документів; 

- обґрунтовано необхідність розмежування інтерпретації норм 

міжнародного права у вузькому розумінні як з’ясування та роз’яснення змісту 

його норм, й у широкому розумінні – як творчий процес формування 

міжнародної практики; тобто, визначення інтерпретації норм міжнародного 

права у вузькому розумінні як інтерпретації, що прочитує зміст юридичного 
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тексту у його буквальному вираженні та інтерпретації норм міжнародного права 

у широкому розумінні, що включає, окрім прояснення істинного змісту норми, 

також моделювання інтерпретаційного акту, заповнення прогалин у 

міжнародно-правовому регулюванні та загалом формування міжнародної 

практики;  

- доведено, що інтерпретація норм міжнародного права у широкому 

розумінні  практично є водночас і процесом, і результатом; це виражається в 

тому, що вона постає не лише актом пізнання (з’ясування) змісту правової норми 

в її зовнішній формі – тексті міжнародно-правового акту (договорі, статуті, 

підготовчих матеріалах, резолюції), і є у певному сенсі процесом моделювання 

акту права;  

- показано, що еволюційний підхід можна розглядати як специфічну 

форму більш широкого інтерпретивістського підходу; з одного боку, 

еволюційний підхід у міжнародному праві може сприяти його динамічному 

розвитку; з іншого – його застосування може бути досить проблематичним на 

практиці, оскільки відсутня чітка юридична процедура, за допомогою якої можна 

було би визначити його існування; 

- визначено, що інтерпретація міжнародного договору – це процес 

(головним чином, здійснюваний у міжнародному судочинстві), метою якого є 

встановлення істинного змісту міжнародного договору через визначення його 

нормативної сутності шляхом надання належного значення суперечливим 

термінам (положенням), які мають застосовуватися в міжнародному спорі, на 

основі правил тлумачення, передбачених ВК ПМД або розроблених судовою 

практикою. 

- здійснено комплексний аналіз інтерпретаційного процесу 

міжнародними судами, що дозволило узагальнити методику та основні 

підходи до інтерпретації того чи іншого суду, з’ясувати вплив на 

інтерпретаційну динаміку наукового дискурсу. Для цього було визначено 

інституційні особливості, склад, процедурні засади, основні умови прийняття 

рішень, виконання обов’язків суддями та врахування суб’єктивних факторів, 
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що ведуть до того чи іншого інтерпретативного результату;  

-  прослідковано динаміку формування критеріїв наявності спору між 

сторонами як умови прийнятності для розгляду МС ООН, а саме: «справа 

об’єктивного визначення»; «незгода з точки зору права або факту, конфлікту 

правових поглядів або інтересів»; претензії сторін повинні бути «позитивно 

протилежними іншим»; визначення наявності спору є предметом суті, а не 

форми; існування правового спору є предметом об’єктивного визначення 

Суду; «усвідомлення відповідачем існування розбіжностей»;  

- доведено, що напрацьована ЄСПЛ інтерпретаційна методологія 

передбачає використання власних методів, серед яких все більш задіяними 

стають методи консенсусу, ефективності, судового активізму, порівняння, 

інноваційного тлумачення, автономного методу та методики «балансування», 

що демонструє необмежені потенційні можливості удосконалення тлумачення 

ЄСПЛ конвенційних норм; 

- на основі комплексного аналізу справ з’ясована роль travaux 

préparatoires в інтерпретаційній діяльності МС ООН, які, насамперед, 

використовують задля з’ясування мети договору, звичайного значення та 

реальних і передбачуваних намірів, особливо в історичному контексті та 

обґрунтовано розширення доктринальних підходів до традиційного 

сприйняття travaux preparatoires саме як допоміжного інструменту; визначено 

види, призначення, методи і способи їх інтерпретації та врахування кількості 

представлених до розгляду Суду матеріалів;  

- доведено, що МС ООН і ЄСПЛ послуговуються підготовчими 

матеріалами travaux preparatoires задля встановлення юрисдикції суду, 

з’ясування істинних намірів сторін спору та його вирішення щодо тексту, 

контексту, мети і об’єкта договору згідно із загальним правилом інтерпретації, 

зафіксованого у ст. 31 ЄКПЛ; при цьому використовують не тільки тексти 

договорів та їхніх проектів, а й офіційні листи, мапи, ратифікаційні документи 

тощо. 

- встановлено, що практика використання travaux preparatoires є 
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дискусійною, бо потребує поєднання декількох підходів інтерпретації та 

неабиякої точності, логічності, доречності щодо уважного аналізу та 

пояснення додаткових матеріалів до текстів договорів задля уникнення 

суб’єктивізму та дотримання вимог ВК ПМД; при використанні travaux 

preparatoires здебільшого міжнародні суди послуговуються історико-

критичним методом, еволютивним підходом інтерпретації, проте ст. 31-32 

ВК ПМД не дають змоги оперувати належним чином travaux preparatoires та 

потребують удосконалення; 

- доведено, що інтерпретація ЄСПЛ у «політичних» справах 

функціонально поєднує усі складники природного і позитивного права щодо 

спірного правовідношення, стикається з труднощами, пов’язаними з 

політичним та психологічним елементами в інтерпретаційній діяльності 

внаслідок залежності суддів від держави, що їх направила, зокрема, а також 

небажання керуватися концепцією природних прав, тому ЄСПЛ найчастіше 

використовував принципи пропорційності, свободи розсуду та заборони 

сваволі; 

- доведено, що факторами, які ускладнюють належне застосування 

практики ЄСПЛ, є, попри законодавче закріплення статусу рішень ЄСПЛ як 

джерела права в Україні, відсутність системної та ефективної методології 

формування і мотивування судових рішень з використанням ефективного 

інтерпретаційного інcтрументарію на основі правових позицій ЄСПЛ з 

використанням посилань на конкретні рішення. 

Удосконалено: 

- уявлення про те, що інтерпретивістська модель правового пізнання 

міжнародного права – це модель, яка являє собою пряме осягнення міжнародно-

правової реальності в ході процесу пошуку правильної мови інтерпретації її сенсу 

і загального розуміння її значення;  

- підхід до розуміння співвідношення дефініцій «інтерпретація норм 

міжнародного права» та «тлумачення норм міжнародного права», що має важливе 

методологічно-концептуальне значення для вітчизняної науки міжнародного 
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права, що зумовлено, передовсім, тим, що понятійно-функціональне 

розмежування наведених аспектів свідчить про теоретичну зрілість і певний 

ступінь дослідницької розробки предмета дослідження; 

- уявлення про те, що правила тлумачення, які визначені ВК ПМД, 

залишаються актуальними й сьогодні, проте, потребують інтерпретації, яка б 

відповідала сучасним реаліям; 

- розуміння особливої ролі у дотриманні jus cogens міжнародних та 

національних судів; однак основною загрозою самій доктрині jus cogens є 

тенденція суддів бачити ці норми всюди, без належного вивчення того, наскільки 

це поділяється міжнародним співтовариством; 

- тезу про те, що найбільш сутнісною ознакою динамічного 

(еволюційного) підходу у сучасній міжнародно-правовій реальності є його 

чітко виражена людиномірність, орієнтованість на людину як вищу цінність; 

- думку про те, що проведення межі між інтерпретацією та 

правотворчістю є cкладним завданням: міжнародні органи і організації, 

здійснюючи інтерпретацію своїх статутів, безумовно, впливають і на зміст 

інших міжнародних норм, та, разом з тим вони не набувають статусу 

правотворчих органів, а їх рішення та висновки носять рекомендаційний 

характер; 

- твердження, що стосовно офіційної інтерпретації міжнародних 

договорів серед міжнародних органів правосуддя особливе місце посідають 

МС ООН на глобальному рівні та ЄСПЛ – на регіональному як 

найавторитетніші, що функціонують досить тривалий час, традиційні щодо 

діяльності, поліфункціональні за різними напрямками міжнародного права та 

прав людини, ефективно задіяні щодо обсягу справ (ЄСПЛ) чи 

консультативних висновків (МС ООН); 

- розуміння того, що МС ООН і ЄСПЛ застосовують принципи 

інтерпретації передбачені, насамперед, ст. 31 і 32 ВК ПМД: принцип 

сумлінності, принцип буквальності, принцип систематичності, 

телеологічний принцип при неухильному дотриманні стандартів jus cogens; 
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разом з тим доведено, що, однак, кожен із них напрацював свої особливі 

інтерпретаційні правила, методологію, зумовлені інституційними 

особливостями, складом, процедурними засадами, основними умовами 

прийняття рішень, виконанням обов’язків суддями та врахуванням різних 

суб’єктивних факторів;  

- характеристику еволюційних тенденцій інтерпретації ЄКПЛ 

Європейським судом з прав людини, зокрема за допомогою використання 

власноруч розробленого автономного методу, методу консенсусу та методики 

«балансування», «судового активізму» та ефективності; 

-  розуміння, що ст. 31-32 Віденської конвенції про право договорів не 

дають змоги належно оперувати travaux preparatoires і потребують 

удосконалення, зокрема, думку, що сертифікація певних видів travaux 

preparatoires та їх кількісне обмеження недоцільні, оскільки більшість справ, 

у яких їх використовують, пов’язані із встановленням суверенітету над 

територіями, розмежуванням морських просторів, континентального шельфу 

та ін., коли різновид залучених документів передбачити неможливо; 

- тлумачення поняття «погляди» в інтерпретаційній практиці ЄСПЛ як 

«внутрішня» думка особи; інформація та ідеї, що становлять громадський 

інтерес; участь у дискусії з приводу загальнозначущих проблем; мистецькі 

твори та вистави; інформація комерційного характеру, в т. ч. рекламні 

оголошення та шокуючі погляди та ідеї, а також видів засобів вираження 

поглядів; 

-  трактування принципу «недискримінації» та трансформацію підходів 

до інтерпретації права про недискримінацію: розширення кола сфер імовірних 

порушень, від прямої заборони до виявлення та констатації непрямої 

дискримінації, поступовому перетворенню із суто декларативного у 

злагоджений дієвий механізм захисту потерпілих від дискримінації осіб; 

- уявлення про те, що доцільно в не надто віддаленій перспективі 

розв’язати цю проблему двома можливими взаємодіючими шляхами: 1) 

моделюванням ефективного механізму перекладів та публікацій судових 
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рішень; 2) створенням належної науково-технічної бази для підвищення 

загального рівня знання англійської мови, передовсім, суддів, адвокатів, 

загалом правників. 

Набули подальшого розвитку: 

- теза про те, що ефективність функціонування сучасного міжнародного 

правовопорядку, вдосконалення юридичної практики залежать від знання 

сутності та функціональної ролі інтерпретаційної практики як діяльності по 

встановленню змісту і форми правових явищ, взятої в єдності з накопиченим 

інтерпретаційним досвідом; 

- уявлення про те, що інтерпретаційними механізмами усуваються 

сумніви, які виникають у зв’язку з невизначеністю та двозначністю 

міжнародно-правого тексту; правила тлумачення, які визначені ВК ПМД, 

залишаються актуальними й сьогодні, проте, потребують інтерпретації, яка б 

відповідала сучасним реаліям; 

- аргументація можливості визнавати рішення міжнародних судів 

джерелами міжнародного права; 

- можливості використання чотирьох основних шкіл договірної 

інтерпретації та інтерпретаційних режимів та еволюцію правил інтерпретації 

Суду і домінування динамічного принципу зокрема; 

- узагальнення та конкретизація використання ЄСПЛ принципів 

інтерпретації на практиці як важливої основи для забезпечення належної 

реалізації права на справедливий суд на національному рівні; 

-  поєднання принципів інтерпретації та прояв двох моделей поведінки 

суддів ЄСПЛ: активізму та самобмеження, а також дотримання доктрини 

«четвертої інстанції»; 

- розгляд інтерпретаційної практики ЄСПЛ щодо прав мігрантів, 

сфокусованої на: уточненні змісту поняття «мігрант»; конкретизації 

юрисдикції таких справ, оскільки в ЄКПЛ відсутні статті, що захищають їх 

права безпосередньо; визначенні бар’єрів для надання притулку і 

формулюванні принципу заборони видворення внаслідок різноманітних 
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обставин у країні повернення; оцінці ризиків ненадання притулку; формуванні 

принципу переважання ситуації надзвичайної вразливості дитини, яка 

домінує над статусом незаконного перебування іноземця на території 

держави; 

- обґрунтування, що методологія інтерпретації ЄСПЛ базується на 

визнанні ЄКПЛ як особливого міжнародного договору щодо прав людини, а 

не на намірах держав-членів; серед численних принципів інтерпретації судді 

використовують інтенціональний (намірів), еволюційний, текстуальний, 

принципи рівності сторін, автономних понять, негативні та позитивні 

зобов’язання держави щодо прав і свобод, гарантованих Конвенцією, 

субсидіарність, пропорційність, справедливу сатисфакцію, «межі розсуду» 

(margion of appreciation) держави, принцип горизонтального застосування 

прав, мінімальних гарантій, принцип балансування (рівноваги) інтересів, 

принцип універсального застосування, а також доктрини «четвертої 

інстанції». 

- уявлення про те, що до основних проблем, з якими стикаються судді 

при тлумаченні міжнародних договорів у рамках національного права: мовні 

розбіжності між автентичними текстами ЄКПЛ та рішень ЄСПЛ, відсутність 

офіційного перекладу на державну мову рішень ЄСПЛ не тільки у справах 

проти України, а й проти інших держав і потенційна неможливість здійснення 

експертизи всіх законопроектів на відповідність ЄКПЛ, потрібно віднести: 1) 

несформованість системної та ефективної методології інтерпретації практики 

ЄСПЛ та мотивування судових рішень вітчизняними судами; 2) відсутність 

належного інтерпретаційного інcтрументарію для використання його у 

процесі застосування практики ЄСПЛ та ряд інших. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

cформульовані в результаті дослідження висновки та отримані результати 

свідчать, що дослідження інтерпретації норм міжнародного права закладає 

концептуальне підґрунтя для правового аналізу правоінтерпретаційної 

діяльності у міжнародному праві, пояснює інтерпретаційні механізми 
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тлумачення міжнародних договорів міжнародними організаціями, 

міжнародними судовими, квазісудовими органами, а також прояснює ключові 

проблеми застосування та інтерпретації норм міжнародного права судами 

України.  

Результати дослідження можуть бути використані в: науково-дослідній 

роботі - для послідовного впровадження інтерпретаційних методологій у 

національні загальнотеоретичні, конституційно-правові й міжнародно-правові 

дослідження і подальшого формування й розвитку загальної концепції 

інтерпретації норм міжнародного права як комплексного міждисциплінарного 

напряму юриспруденції; у правотворчій діяльності - для спрямування 

відповідних законодавчих ініціатив і вдосконалення чинного законодавства 

України у сфері міжнародних договорів, у першу чергу, визначення статусу 

міжнародних договорів (передовсім, правозахисних) у національному 

правовій системі праві України як ключової проблема їх інтерпретації; у 

правозастосовній діяльності – для визначення місця міжнародних договорів у 

правоінтерпретаційній практиці судів України, для вдосконалення 

національної судової практики щодо застосування та інтерпретації положень 

ЄКПЛ та практики ЄСПЛ, зокрема, подолання суперечностей та виправлення 

помилок тлумачення положень ЄКПЛ у судовій практиці України; у 

навчальному процесі - при підготовці підручників і навчальних посібників із 

навчальних дисциплін – «Міжнародне публічне право», «Право міжнародних 

договорів», «Органи міжнародного правосуддя. 

Особистий внесок здобувача. Положення та висновки, що містяться в 

дисертації, є результатом самостійного, особистого дослідження автора. В 

опублікованій колективній монографії «Collective achievements of countries of 

Europe in the field of legal science» особисто здобувачкою проаналізовано 

проблеми статусу міжнародних договорів у національному праві України 

(розділ « The status of international treaties determination in national law of 

Ukraine: contemporary challenges and prospects »). В опублікованій колективній 

монографії « Development of modern science: the experience of European 
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countries and prospects for Ukraine » здобувачкою охарактеризовано питання 

застосування практики travaux preparatoires МС ООН у справах розмежування 

державних кордонів (розділ «Application practice of travaux preparatoires by the 

International Court of Justice for the distribution of the marine borders of states »). 

У колективній монографії «Challenges and prospects for the development of legal 

systems in Ukraine and EU countries: comparative analysis» здобувачкою 

здійснено порівняння інтерпретації міжнародних договорів з іншими 

правовими інтерпретаціями (розділ « The correlation of international treaty 

interpretation with other legal interpretation »). В опублікованій у співавторстві 

статті з Л. Заморською «Social Determinants of Legal Interpretation» 

здобувачкою визначені соціальні детермінанти правової інтерпретації. В 

опублікованій у співавторстві статті з І. Бабіним «Interpretation of the 

Convention about human rights protection principles in court practice on tax 

disputes» здобувачкою проаналізовано основні природу та види принципів 

інтерпретації ЄКПЛ. В опублікованій у співавторстві статті з Л. Заморською 

«Human Rights Principles Interpretation in the Context of the ECHR» здобувачкою 

визначено основні інтерпретаційні принципи в контексті практики ЄСПЛ. 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладено 

у 45 працях: у чотирьох монографіях (одна з них – одноосібна, три – 

колективні), у 30 тридцяти наукових статтях (25 з яких внесено до 

міжнародних наукометричних баз) – 20 у фахових наукових виданнях 

України, рекомендованих МОН України, 10 у іноземних наукових виданнях,  

у 11 тезах доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях, а 

також у 4 статтях, які додатково відображають наукові результати дисертації. 

Структура дисертації. Дисертація складається з анотації, переліку 

умовних скорочень, змісту, вступу, чотирьох розділів, які містять п’ятнадцять 

підрозділів та сорок чотири пункти, висновків, списку використаних джерел 

та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 555 сторінок, з яких 400 

сторінок основного тексту. Список використаних джерел налічує 804 назви і 

займає 108 сторінок, додатки подано на 39 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ 

ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТА ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО 

ПРАВА 

 

1.1. Трансформація дослідницького виміру інтерпретації 

міжнародно-правової реальності 

 

1.1.1. Нові міжнародні суб’єкти інтерпретації права як ознака 

сучасного міжнародного правопорядку 

 

Міжнародне право на сьогоднішньому етапі свого розвитку переживає 

серйозні зміни [799, с. 23], викликані процесами глобалізації [759, 645], 

трансформацією ціннісних і наукових парадигм [674]. Але феномен 

міжнародного права полягає у тому, що незважаючи на свій поважний вік, 

міжнародне право є «живою» правовою системою, що розвивається [622]. 

Однією з тенденцій сучасного міжнародного права, як слушно наголошує 

О. В. Буткевич, є чимраз більш «переконливий погляд на нього не як на 

статичну, одного разу визначену правотворцем сукупність норм, а як на гнучку 

систему правового регулювання, що здатна ефективно змінюватися, 

пристосовуватися у відповідності до вимог її суб’єктів» [377, с. 37]. У цій 

динамічності сучасного міжнародного права непорушною константою має 

залишатися його головна функція – повага всіх суб’єктів міжнародного права 

до прав, свобод і гідності людини, яка полягає, за cправедливим 

висловлюванням проф. Мицика В. В., у правовому забезпеченні прав та свобод 

людини на міжнародному і національному рівнях [492, с. 113]. 

Визначаючи природу та сутність сучасного міжнародного права, 

французький проф. Ф. Аттар (F. Attar) цілком обгрунтовано констатував, що така 

його дефініція, як «права держав» на сьогодні не є самодостатньою, і тому 

поступово виходить з наукового обігу. І, навпаки, таке відроджене позначення, 
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як «право народів», що використовувалося правниками на початку минулого 

століття, нині розглядається як визначення, що відображає справжню суть 

поняття «міжнародне право» [585, с. 12.]. Іншими словами, етимологію 

зазначеного словосполучення, відображає мовний конструкт «міжнародне 

право» – право, яке діє «між народами». У концептуальному розумінні поняття 

jus gentium, як переконливо зауважував із цього приводу ще на поч. XX ст. проф. 

Джордж М. Буркін (G. M. Bourquin), проявляється як право людського 

суспільства [603, с. 18]. З цієї причини цілком логічно визначати міжнародне 

право не через термін jus gentium [378, с. 91-104], а саме за допомогою поняття 

jus inter gentium [756, 412].  

Відомий авторитет науки міжнародного права, професор міжнародного 

права Йельского університету (США), професор юридичної школи Нью-Йорка, 

Головний юристконсульт Державного Департаменту США, один з кращих 

адвокатів США ХХ ст., учасник делегації США на Віденській конференції ООН 

1969 р. Майрес Сміт МакДугал (Myres S. McDougal) (1906–1998 рр.) ще у 

середині ХХ ст. спрямовував акцент своєї концептуальної позиції на користь 

формування міжнародного права з орієнтацією на забезпечення людської 

гідності у рамках вільного світового співтовариства [71, с. 137–142].  

Сучасне міжнародне право як раз і ставить собі за мету сприяння 

побудови міжнародного правопорядку на ґрунті верховенства права. У 

параметрах заявлених ООН цілей захист і забезпечення прав людини на 

універсальному рівні вже позначені як постулати належної поведінки держав-

членів світового співтовариства. І за цих умов створення якісно нового за своєю 

сутністю, політично орієнтованого на формування права людської гідності 

міжнародного права, стало нагальною необхідністю. Розвиваючи цю тезу, 

проф. Буроменський М. В. обгрунтовано стверджує, що «міжнародне право 

може бути побудоване на принципах справедливості – тоді воно максимально 

наближене за своєю природою до розуміння права» [366, с. 6]. 

Усталеним ще донедавна вважалося положення про те, що міжнародне 

право – це виключно засадничо позитивне право, тобто таке право, яке ефективно 



44 
 

здійснюється державами й забезпечується у режимі діючих міжнародних судово-

арбітражних інститутів. Напрацьований досвід зарубіжної науки міжнародної 

юриспруденції у плані підтвердження позитивного характеру міжнародного 

права знайшов відображення у працях таких визнаних авторитетів, як Я. Броунлі, 

Ш. Руссо, JI. Оппенгейм, X. Луатерпахт, Б. Чанг, Д. Фіцморіс, Ш. Розен, 

Б. Конфорті, JI. Гросс, Л. Хенкін, Я. Сінклер.  

У теоретичних розробках поняття «міжнародне право» крізь призму 

позитивізму фактично розуміють як систему правових норм, які регулюють 

суспільні відносини, за участю суверенних держав. Формально-сутнісні 

характеристики міжнародного права здебільшого тісно пов’язані зі 

світоглядними уявленнями про право як систему норм, що функціонує у 

визначеному просторі й часі [380, с. 7]. Треба визнати, як відзначають автори 

новітнього колективного видання «Міжнародне публічне право» [394], що в 

радянській і вітчизняній правовій літературі  до останнього часу питання про 

створення норм міжнародного права зводилося до вивчення та популяризації 

теорії «узгодження воль держав», як пояснення його природи [394, с. 54]. 

Позитивізм у доктрині міжнародного права проявляється у тому, що заперечує 

саму ідею появи міжнародного права до виникнення держави і апелює до тези, 

що міжнародне право є нічим іншим, як сукупністю принципів і норм, які 

регулюють відносини між державами. Іншими словами, можна констатувати 

певну некогерентність позитивізму (з усіма його перевагами і недоліками) 

забезпечити цілісне й об’єктивне праворозуміння складних процесів та явищ, які 

виникають у міжнародно-правовій реальності.  

Разом з тим, різні ракурси дослідження сучасного міжнародного права 

породжують розлогий діапазон його характерристик, які, треба наголосити, не 

стільки конкурують, скільки доповнюють одне одного. Так, акцентуючи увагу 

на кординаційній функції сучасного міжнародного права, деякі автори піддають 

сумніву концепцію «права координації» та визначають сутність міжнародного 

права через ознаку міжнародного співтовариства як джерела міжнародних 

зобов’язань; інші автори стверджують, що координаційний характер 
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міжнародного права проявляється у тому, що воно виникає як узгодження 

волевиявлень учасників міжнародних відносин, а не слугує поясненням його 

обов’язковості (остання точка зору доволі поширена в сучасній міжнародно-

правовій доктрині) [523, с.171].  

Виходячи з таких обставин, проф. Репецький В. М. пропонує вважати, що 

«цінність міжнародного права у площині його кординаційної природи 

проявляється у тому, що його норми не «нав’язує» учасникам міжнародних 

відносин певний суб’єкт «зверху»; його створюють шляхом узгодження позицій, 

насамперед, держав» [523, с.172]. І у цьому розумінні, за чітким переконанням 

ученого, «міжнародне право має горизонтальний характер, який ґрунтується на 

взаємній повазі та рівноправності сторін» [523, с.172].  

На сьогодні вже незаперечний той факт, що сучасне міжнародне право, 

яким воно постає у своїй реальній якості права світового співтовариства, ніяк не 

вписується в те концептуально показове «право координації», яке проповіду-

валося такими авторитетними вченими-позитивістами, як Тріпель (Triepel), 

Анцілотті (Anzilotti), Кавальєрі (Cavaglieri), Еллінек (Ellinek), Кауфман 

(Kaufmann), Холд-Фемек (Hold-Femeck), й нині має своїх прихильників. І 

професор Г. Лаутерпахт (Н. Lauterpacht) (1897–1960 рр.) представник Львівської 

правничої школи, професор Кембриджського університету, суддя МС ООН 

(1955-1960 рр.) мав цілковиту рацію у своїй аргументованій критиці «права 

координації», коли говорив, що в одному випадку – (Тріпель, Анцілотті, 

Кавагьєрі) теорія про «право координації» веде у «глухий кут позитивізму», а в 

іншому – (Еллінек, Кауфман, Холд-Фернек) – до заперечення міжнародного 

права [694, с. 209–213]. Тому дедалі очевидніше є те, що позитивізм, незважаючи 

на свої здобутки в історії, вже не достатньою мірою відповідає нормам сучасного 

міжнародного права.  

Ця думка отримала переконливий розвиток у положенні про те, що 

«об’єктивна соціальна реальність та сучасний стан розвитку міжнародного права 

свідчить, що джерелом юридично обов’язкової сили міжнародного права є угода, 

вольове рішення держав та загальна згода міжнародного співтовариства з 
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основним імперативним принципом міжнародного права сумлінного виконання  

міжнародних зобов’язань (pacta sunt servanda), що знаходить підтвердження в 

міжнародній практиці, судовій включно» [491, с. 48].  

Сьогодні відбувається зміщення виключно позитивістської концепції 

природи міжнародного права (волюнтаризм) у бік позитивно-об’єктивної 

концепції, що позначає закономірність його розвитку. Проте, позитивізм 

необхідно тримати у полі зору хоча б із тієї причини, що міжнародне право, як 

зауважив проф. Василенко В. А., було, є і в перспективі залишиться 

волевстановленим, переважно координаційним правом [384, с. 17]. Адже не 

можна категорично заперечувати, що міжнародне право за юридичною 

природою має змішаний характер. З одного боку, матерія міжнародного права 

переважно складається з елементів позитивно-правових за походженням, а з 

іншого – невід’ємною частиною міжнародного права також виступають категорії 

природно-правової теорії. Тому, як зазначають науковці, подальший розвиток 

міжнародного права здійснюватиметься під впливом активної взаємодії 

елементів юснатуралізму й позитивізму [568].  

Але серцевиною нового дослідницького виміру є те, що на сучасному етапі 

розвитку міжнародного правопорядку та міжнародного права раціональним і 

перспективним стає не віднайдення того, що розділяє міжнародний 

правопорядок, як-от протиставлення традицій різних правових систем, що 

склалися, а, радше, віднайдення «спільного знаменника» – тих цінностей, що у 

ХХІ столітті слугуватимуть на благо міжнародної спільноти. Цей 

концептуальний акцент демонструє, як переконливо зауважує В. М. Репецький, 

що «потреба у міжнародному праві існує не для протистояння, а для 

співробітництва, для вироблення найсприятливіших умов на міжнародній арені 

та для розвитку людства загалом» [523, с. 171]. У цьому, на думку дослідника,  

«проявляється мета та соціальна цінність сучасного міжнародного права» [523 с. 

171].  

Позначена теоретико-методологічна трансформаційна фаза розвитку 

сучасного міжнародного права сьогодні вкрай необхідна, оскільки вона постає 
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своєрідною «дорожньою картою», яка здатна забезпечити змістову 

актуалізацію предмета дослідження, та водночас дозволяє уникнути 

неоднозначних, але доволі поширених у площині правових наук колізій, коли 

одному й тому ж явищу надають різних смислових ознак, або ж різні за 

правовою природою та сутністю правові явища позначають однаковими 

змістовими маркерами. Це зумовлено також тим, що на сьогодні, як підкреслює 

Р. О. Гаврилюк, кардинально змінюються й акценти в розумінні логіки 

пізнання: попередня логіка дедуктивного синтезу і дедуктивного слідування з 

прийнятих аксіом і постулатів змінюється логікою аргументування [389, с. 780]. 

У цьому сенсі йдеться не про переакцентування пріоритетів, а про 

перегляд самої ієрархії сучасних цінностей міжнародного права. Разом з цим, 

очевидно, що міжнародний правопорядок, який сьогодні почав враховувати 

фактор міжнародної спільноти, має виробити також нові принципи 

правотворення та правозастосування [379, с. 66]. Сучасне міжнародне право, 

створене на основі волевиявлень держав у режимі взаємності, це вже не просто 

горизонтально чинне право координації, а інституційно облаштоване право 

світової спільноти. Сьогодні міжнародне право має у своєму позитиві 

юридично впорядковану систему примусових заходів, зокрема МС ООН. 

Статут ООН, діючи в об’єктивному порядку стосовно всіх держав світу, 

предметно вибудовує нову позицію вертикально-горизонтального впливу 

права. За фактом свого створення сучасне міжнародне право, як воно себе 

ідентифікує в параметрах права світового співтовариства, встановлює свою 

обов’язкову силу навіть щодо держав, які безпосередньо ще не дали на це свою 

згоду. 

В об’єктивному розумінні своєї сутності як права світового 

співтовариства, міжнародне право уявляється в системі права відповідно до 

загальновизнаного концептуального розуміння права. Будучи прийнятим, воно 

розглядається та підлягає дотриманню як обов’язкове, незалежно від волі держав 

(Ш. Руссо, Г. Лаутерпахт, М. Сібер, П. Ретер, Л. Делбез, К. Кольяр, Л. Кавара, 

Дж. Браєрлі, Ф. Джессеп, Р. Монако, В. Венглер, Е. Рейбштейн, Е. Мензел, 
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Дж. Мореллі). Розмірковуючи над причинами змін у сучасному міжнародному 

праві, О. В. Буткевич підкреслює, що якісно новий підхід знаходить чимраз 

більше прихильників не тільки в теорії, що пояснюється авторкою «відходом 

від класичного позитивізму і етатизму у міжнародно-правовій науці» та 

утвердженням її ліберально-демократичного напряму, а й у практиці. 

О. В. Буткевич, передовсім, виділяє «визнання взаємодії таких чинників 

сучасного міжнародного правопорядку, як договір, економічні потреби та 

інтереси учасників міжнародних відносин, політична доцільність» [378, с. 37].  

Дослідження підтверджують, що в останній час у західній доктрині 

стосовно міжнародного права утвердилося поняття «інтерпретаційна спільнота» 

(interpretive community), яке покликано позначити рамки дискурсу. Як наголошує 

І. Ю. Трагнюк, у цьому дискурсі «беруть участь різні соціальні сили, що на 

різних рівнях і з різною силою впливають на розуміння тієї чи іншої правової 

норми... це підтверджує загальнотеоретичну позицію щодо врахування 

тлумачення, наданого правовій нормі суб’єктом міжнародного права, при її 

інтерпретації на національному рівні» [469, с.14]. 

Отже, становлення нового міжнародного правопорядку у другій половині 

XX ст. супроводжувалося появою нових міжнародних суб’єктів інтерпретації 

права, які впливають також на національні правові системи. Ефективність 

функціонування сучасного міжнародного правовопорядку, вдосконалення 

юридичної практики багато в чому залежать від знання сутності та 

функціональної ролі інтерпретаційної практики як діяльності по встановленню 

змісту і форми правових явищ, взятої в єдності з накопиченим інтерпретаційним 

досвідом. 

 

1.1.2. Інтерпретативна модель тлумачення у міжнародному праві 

 

Поштовхом до трансформацій підходів у теорії міжнародного права, що 

апріорі впливають й на міжнародну практику, може бути використання якісно 

нової методології [565], в основі розробки якої лежить перспективна наукова 
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парадигма [674, 673]. Термін «парадигма» (з грец. Рaradeigma – приклад) 

уведений американським філософом Густавом Бергманом [775], який під 

парадигмою розумів невизнане всіма наукове досягнення, що протягом певного 

часу дає науковому співтовариству нову модель постановки проблем та їх 

розв’язань. Досить популярним у науці також вважається визначення іншого 

американського філософа Томасa Самюеля Кунa (Thomas Samuel Kuhn) – зміна 

парадигм (англ. Paradigm shift) [725]. Цей термін позначає ситуацію, коли на зміну 

старим парадигмам (моделям, зразкам, теоріям і методам) приходять нові. 

Синонімом поняття «зміни парадигми» є поняття «наукова революція» – ситуація, 

при якій повністю змінюється уявлення про що-небудь у науковому середовищі.  

Як доводить Стефен Гест (Stephen Guest), професор філософії права 

Університетського коледжу Лондона, парадигми мають свій сенс, оскільки вони 

діють як стабільні платформи для вироблення смислу на основі аргументів; у 

цьому сенсі той, хто відкидає парадигму, робить помилку щодо «парадиг-

мального якоря інтерпретації» [393]. Водночас, слід усвідомлювати, що 

практично не існує ідеальних парадигмальних аргументів, наділених 

універсальним потенціалом стереотипної ефективності: наскільки б це 

парадоксально не звучало, але найбільш раціональний погляд в іншій «системі 

науково-методологічних координат» може виявитися недоцільним. 

Дослідницька парадигма в міжнародному праві, як і у праві загалом – це 

світоглядна конструкція, яка задає нормативний спосіб отримання знання про 

міжнародно-правову реальність, прийнятий як зразок реалізації дослідницького 

завдання в рамках даної парадигми [460]. Інтерпретивістська модель науково-

правового дослідження у міжнародному праві – це така модель, яка являє собою 

пряме осягнення міжнародно-правової реальності у ході процесу пошуку її 

правильної інтерпретації. В індуктивно-емпіричному підході використовується 

цільова установка й термінологія інтерпретивістського підходу; вони 

уточнюються у процесі емпіричного дослідження.  

Змістовно протилежна інтерпретивістській моделі наукового-правового 

пізнання позитивістська модель, яка полягає у використанні подібних правових 
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понять, що є узагальненням окремих явищ, а пояснення формалізоване у вигляді 

дедуктивної моделі. Недолік позитивістської моделі – абсолютизація досвіду у 

процесі пізнання, відмова від теоретичного мислення як джерела нового знання, 

ототожнення природного та соціального, механічне перенесення принципів 

пізнання природних наук у гуманітарні [504]. Радянська школа міжнародного 

права була заснована на строго позитивістських принципах [570, с. 105–106; 553; 

551; 549; 552; 478; 476]. Але вже у найближчій перспективі контекст розвитку 

сучасного міжнародного права демонструє те, що категоричність ідей 

позитивіcтської моделі пізнання та інтерпретації міжнародно-правової 

реальності дедалі більше та виразніше послаблюється неспроможністю 

обґрунтувати з позицій позитивізму фундаментальні норми міжнародного права, 

які за природою не можна вважати консенсуальними [421, с. 72]. 

Інтерпретивізм у міжнародному праві – досить нова для вітчизняної 

науки міжнародного права категорія. Англо-американська правова система вже 

давно визнає інтерпретивістський підхід, який відображає концептуальну 

тенденцію до домінування правового (судового) звичаю та суддівського розсуду. 

Показовим є той факт, що сьогодні правоінтерпретаційний досвід, 

напрацьований англо-американською правовою традицією, є цікавим та 

затребуваним як континентальною доктриною, так і вітчизняної правовою 

наукою. Інтерпретивістський підхід – це підхід, у рамках якого відбувається 

«проникнення» не тільки в зовнішні правові форми, а й у внутрішній 

суб’єктивний світ правової інтерпретації. Більше того, як сміливо зауважує 

Н. А. Гураленко, «інтерпретація – це самостійна сфера породження власних 

смислів, які зворотним ходом приписуються тесту закону» [404, с. 256]. 

Інтерпретивістський підхід сформувався у процесі боротьби з 

позитивізмом. Інтерпретивістська модель правового пізнання міжнародного 

права – це модель, яка являє собою пряме осягнення міжнародно-правової 

реальності в ході процесу пошуку правильної мови інтерпретації її сенсу і 

загального розуміння її значення. Її основний принцип: об’єктивних законів 

розвитку міжнародного правопорядку не існує, оскільки міжнародно-правові дії 
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конструюються із ситуативних правових інтерпретацій. Міжнародно-правова 

реальність є своєрідним «текстом», який суб’єкти інтерпретації у різний час 

«прочитують». Ця парадигма реалізує пряме осягнення міжнародно-правової 

реальності й базується на «методології розуміння». Схема «розуміючої» 

інтерпретивістської моделі правового пізнання діє так: дослідник повинен 

знайти правильну інтерпретацію міжнародно-правової реальності, і прийти до 

того, що називається істиною у праві.  

Дискусійне та, водночас, важливе дослідницьке завдання – прояснення 

співвідношення між розумінням та інтерпретацією. Досить поширена точка зору 

французького філософа Поля Рікьора, згідно з якою розуміння – це вихід на 

змістовий рівень іншої свідомості (іншого суб’єкта), а інтерпретація – це аспект 

розуміння, котрий оперує знаками, відтворює розуміння у знаковій формі [442]. 

Недоліком, навіть дослідницьким ризиком, на наш погляд, такої «розуміючої» 

інтерпретивістської моделі правового пізнання є те, що міжнародно-правова 

реальність може бути «небезпечно» зведена лише до мови (тексту конкретного 

міжнародно-правового документу) і, як наслідок, у процесі інтерпретації може 

«зникнути» об’єктивна міжнародно-правова реальність, яка від мови не 

залежить. Окрім цього, у інтерпретивістській площині абсолютизується 

суб’єктивна сторона правового сприйняття, заперечується незалежність 

існування правових явищ від суб’єкта правопізнання; правове знання стає досить 

відносним. Водночас, перевагою інтерпретивістської моделі є потенційно 

допустимі різні правові уявлення та правові інтерпретації. Адже шлях до 

правового прогресу полягає навіть не у спробі віднайти та розкрити чітко 

визначене одне правильне уявлення, а в бажанні глибоко проникнути у зміст 

явищ міжнародно-правового характеру, у прагненні віднайти істину в 

міжнародно-правовій колізії або суперечці.  

Інтерпретивізм ґрунтується на ідеї, що навіть визнання стронами всіх 

емпіричних фактів не означає, що вони визначили, що таке абсолютне право і 

який його зміст. Інтерпретивізм пояснює цю об’єктивну невідповідність 

існуванням концептуально-плюралістичного бачення того, які цінності 
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лежать в основі права. Для інтерпретивізму правові цінності, покладені в 

основу нормативного документа, дозволяють краще зрозуміти практику його 

застосування. Метод, який використовується для ідентифікації різних значень, 

що лежать в основі права, як і, власне, сам зміст права, є конструктивною 

інтерпретацією. Конструктивна інтерпретація – це, по суті, вирішення питання 

співвідношення та взаємозумовленості мети та об’єкта.  

В англо-американській правовій доктрині інтерпретативна теорія 

тлумачення права асоціюється з ім’ям англо-американського філософа та 

теоретика права, професора філософії і права Нью-Йоркського університету 

Рональда Дворкіна (Ronald Dworkin) (1931–2013 рр.). У своїй концепції правового 

інтерпретивізму (legal interpretivism) Р. Дворкін заперечує позиції юридичного 

позитивізму й обстоює альтернативне бачення права. Його інтерпретивна теорія 

репрезентує систему ідей, що відображають вплив інституційної практики на 

інтерпретацію, а також відкидає положення про використання правових норм як 

єдиного джерела інтерпретації. Р. Дворкін акцентував увагу на тому, що 

інтерпретація права – це процес, який включає у себе три окремі стадії: 

1) передінтерпретація 2) інтерпретація і 3) постінтерпретація [636, с. 66]. 

Передінтерпретація – це етап, на якому інтерпретатор визначає практику так само, 

як будь-які відповідні стандарти, правила та шаблони, які допомагають визначити 

зміст цієї практики [636, с. 62–71].  

Другий етап – це інтерпретаційний етап, на якому інтерпретатор формулює 

загальне обґрунтування практики та її елементів, які було визначено під час 

попереднього етапу інтерпретації [636, с. 62]. Хоча це обґрунтування не повинно 

врахувати всі аспекти практики, визначені на пре-інтерпретаційній стадії, воно має 

бути достатнім для інтерпретації цієї практики, а не для створення чогось нового. 

На цьому етапі можливі три результати: 1) немає відповідної інтерпретації; 

2) існує лише одна прийнятна інтерпретація; або 3) є кілька інтерпретацій через 

неврегульовану або суперечливу практику. Нарешті, постінтерпретаційна стадія є 

етапом, на якому інтерпретатор приділяє увагу особливому сенсу, який висвітлює 

дану практику позитивно і, таким чином, встановлює юридичне зобов’язання. З 
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часом, або до встановлення нових практик цей сенс, навпаки, стає початком 

відліку нової інтерпретації, і тоді інтерпретаційний процес може починатися знову 

[636, с. 67]. 

Важливим висновком Р. Дворкіна є те, що конструктивна правова 

інтерпретація (соnstruction interpretation) використовує евристичні уявлення про 

«придатність» (практика) та «обґрунтування» (мета) для оцінки взаємозв’язку між 

практикою, з одного боку, та її призначенням – з іншого. Інтерпретатор врешті-

решт здійснює «опис» практики, яка виражає розумні умови та принципи, щоби 

відповідати обґрунтуванням. Це поєднання практики та мети (призначення) надає 

рівноваги нормативному правилу. Але ця рівновага непостійна – рефлекссивний 

процес триває, оскільки умови і судження часто змінюються протягом усього часу, 

що сприяє подальшій перевірці, яка, своєю чергою, ініціює новий рефлексивний 

процес, який може створювати нову модель рівноваги [636, с. 62–67]. Дійсно, 

сучасний міжнародний правопорядок, на відміну від окремих національних 

правопорядків, базується на загальновизнаних суспільних цінностях і принципах. 

Ці загальні принципи міжнародного права, є водночас загальними цінностями 

всередині міжнародної системи, які роблять метод конструктивної інтерпретації 

перспективним для міжнародного права.  

Юридична практика, як зауважує Р. Дворкін, це здійснення інтерпретації 

не лише стосовно конкретних документів, чи статутів, але і правової реальності 

загалом [635, с. 527]. Тому, йдучи за П. Рікьором [524], видається доцільним 

розрізняти поняття інтерпретації в широкому та вузькому смислах, як це й 

пропонують робити сьогодні деякі сучасні науковці. Зокрема, таке розрізнення 

здійснює автор посткласичної концепції теорії права І. Честнов. За його 

переконанням, тлумачення права у вузькому розумінні – це з’ясування та 

роз’яснення змістових вимог правових норм, у широкому розумінні – це процес 

сприйняття та переосмислення права. Адже тлумаченню підлягають не тільки 

норми права, але й дії людей по їх створенню, реалізації і навіть інтерпретації. 

Безперечно, що в контексті міжнародного права міжнародно-правова реальність 

надто плюралістична та «багатошарова», щоби бути охопленою «обмеженою» 
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силою змісту правової норми [572, с. 37–38].  

Під терміном «інтерпретація» Р. Дворкін розумів, перш за все, 

осмислення тексту і знаходження у ньому смислової складової. Філософ права 

акцентує на тому, що суддя у процесі інтерпретації здійснює переосмислення 

нормативного акта, а не змінює його. З точки зору Р. Дворкіна, інтерпретатор 

нормативного акта обмежений текстом офіційного документа, який 

інтерпретується. У цьому відношенні слід говорити про правильну і неправильну 

інтерпретацію. Йдеться про те, що коректне тлумачення нормативного акта, яке 

відбувається тільки в тому випадку, якщо інтерпретатор провадить процес, 

враховуючи текст у його цілісності (integrity), розглядаючи всі його фрагменти. 

У складних випадках, на думку Р. Дворкіна, важливу роль при 

обґрунтуванні судових рішень відіграють принципи. Свобода дії судді при 

прийнятті рішення повинна здійснюватися відповідно до загальних принципів 

права. У цьому аспекті філософ виступає критиком юридичної позитивістської 

теорії англійського філософа і теоретика права Герберта Харта (Herbert Lionel 

Adolphus Hart) [635, с. 527], відкидаючи його підхід до розуміння сутності права 

і суддівського розсуду, згідно з яким при виникненні складних випадків суддя 

виносить рішення на власний розсуд, вносячи при цьому в законодавство нові 

складові. Р. Дворкін дотримується точки зору, відповідно до якої обов’язком 

судді залишається, навіть у складних випадках, виявляти, у чому полягають 

права обох сторін, а не «винаходити нові права». Він стверджує, що рішення при 

виникненні таких казусів можна знайти на підставі «принципових» і 

«стратегічних міркувань». Це твердження Р. Дворкіна є певним застереженням 

від небажаної та неефективної суддівської активності. 

Наводячи численні приклади застосування принципових міркувань у 

практиці суддів, Р. Дворкін вказує на проблемні аспекти в системі та судовій 

практиці англо-американської правової доктрини. Судді приймають рішення, як 

зауважує Р. Дворкін, ґрунтуючись як на правових нормах, так і на суб’єктивних 

переконаннях, демонструючи індивідуальний підхід до даної справи. Тому 

основною метою права виступає забезпечення внутрішньої обґрунтованості і, як 
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випливає з цього, кращої інтерпретації політичного і правового порядку при 

прийнятті судових рішень. Р. Дворкін також стверджує, що відірваність у 

правоінтерпретаційному процесі теорії і правозастосовної практики 

неприйнятна, оскільки юридична теорія має значення тільки тоді, коли вона 

невіддільна від процесів застосування права. Поряд із перерахованими вище 

тезами філософ наводить у своїх працях ідею, що кожен інтерпретатор повинен 

узгоджувати свою інтерпретацію зі стійкими цінностями в суспільстві [635, 

с. 527]. На переконання мислителя, зміст закону встановлюється лише у ході 

інтерпретації, позаяк правові норми самі по собі є лише порожніми формами, в 

які суддя може вкласти будь-який зміст. Р. Дворкін при розгляді досліджуваної 

концепції вводить також деякі обмеження, зміст яких у тому, що суддя повинен 

користуватися трьома основними, узгодженими принципами у пошуках 

правильної відповіді – справедливістю, чесністю й належністю. Завдання судді 

полягає у пошуку єдино правильної моральної відповіді і обґрунтування її за 

допомогою нормативно-правового акта.  

«Принципи» і «цінності», які не розглядаються юридичною 

позитивістською теорією, стверджує Р. Дворкін, відіграють важливу роль в 

інтерпретації закону при прийнятті суддівських рішень. Отже, інтерпретивну 

теорію Р. Дворкіна можна у певному сенсі розглядати як збалансоване вирішення 

наукової суперечки між школами юридичного позитивізму і природного права. 

Свою інтерпретаційну концепцію Р. Дворкін обгрунтовує, перш за все тим, що 

суддя при здійсненні судочинства та прийнятті рішення інтерпретує свій 

попередній інституційний досвід [635, с. 527]. Для Р. Дворкіна сутність права не 

у правових нормах, а в тому, як право інтерпретується. Р. Дворкін стверджує, що 

розмежування теорії і практики неправомірне, оскільки теорія має значення 

тільки тоді, коли вона невіддільна від процесу застосування права [635, с. 527]. 

У новітніх вітчизняних дослідженнях, які здійснюються на межі загальної 

теорії права та теорії міжнародного права, також підкреслюється, що 

методологічною засадою розробки та реалізації нової наукової правової 

концепції має стати новий методологічний підхід – правовий інтерпретивізм у 
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моделі, що відповідає теорії Р. Дворкіна. Наприклад, О. Гайдулін переконує, що 

сучасний інтерпретивізм позиціонує себе як конструктивна альтернатива щодо 

методології юридичного позитивізму та природного права, і як будь-яка 

постмодерна концепція правовий інтерпретивізм визнає провідну роль 

суддівської дискреції не тільки у реалізації правосуддя, а й у процесі 

нормотворчості [390]. 

Інтерпретивістська модель правового пізнання міжнародного права – це 

модель, яка являє собою пряме осягнення міжнародно-правової реальності у ході 

процесу пошуку правильної мови інтерпретації її сенсу і загального розуміння її 

значення. Принагідно зазначимо, що у праксеологічному контексті ефективність 

цієї концептуальної моделі виводить дослідницьку процедуру на якісно інший 

(вищий) пізнавальний рівень, перевіриться на предмет її спроможності лише 

часовим та прикладним «тестерами» та стане реальною новою конструктивною 

альтернативою (щодо методології юридичного позитивізму та природного 

права) дослідження міжнародного права. Адже смислова ефективність будь-якої 

інноваційної (або революційної) пропозиційності неоднорідна в часі. Так, у 

короткотерміновій перспективі конкретна смислова модель може не стати 

ефективною, а в довготривалій – зайняти передові наукові позиції. 

 

1.2. Інтерпретація та тлумачення норм міжнародного права: 

природа, поняття, лінії співвідношення 

 

1.2.1. Дилема сутнісних основ інтерпретації: інтерпретація норм 

міжнародного права в широкому та вузькому розумінні 

 

Затребуваність якісно нових досліджень правової інтерпретації в 

міжнародному праві зумовлена низкою об’єктивних обставин. По-перше, 

епістемологічними і методологічними змінами, у результаті яких наукове 

пізнання стало більше, ніж будь-коли, соціокультурно й історично зумовленим. 
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По-друге, станом правової доктрини міжнародного права, у якій уже існує 

накопичений досвід, що потребує аналізу та конкретизації наявного знання. По-

третє, правова ситуація в Україні, а також практика, орієнтована на послідовну 

реалізацію ідей правової держави, вимагає всебічного вивчення та пояснення 

механізмів, що забезпечують верховенство права у внутрішньодержавних і 

міжнародних відносинах. Оскільки вся правова інформація відтворюється в мові, 

то інтерпретація міжнародного права може стати ефективним інструментом 

пошуку нових, поглиблених знань про міжнародне право, а також сприятиме 

підвищенню якості текстуальної форми міжнародно-правових актів. Розвиваючи 

цю думку, варто зауважити, що у змісті міжнародно-правових актів практично 

співіснують дві складові: фактологічна та інтерпретаційна, що є однією з 

найважливіших диференціальних ознак даного типу актів. 

Теорію інтерпретації вважають однією з найскладніших у 

загальнотеоретичному правознавстві. Усвідомлюючи це, римський юрист 

Цельс застерігав: «Знати закони – значить сприйняти не їх слова, а їх зміст і 

значення». За визначенням родоначальника німецької класичної філософії 

Іммануїла Канта, до «конфлікту інтересів» призводить «конфлікт 

інтерпретацій», який належить до засадничих факторів сучасного 

праворозуміння, тому для залагодження «конфлікту інтерпретацій», на його 

погляд, уже недостатньо традиційних формально-логічних методів 

тлумачення, які мають виключно допоміжний характер [470]. Практика 

інтерпретації текстів зародилася у Стародавній Греції; у Стародавньому Римі 

використовувався термін «interpretatio» та активно розвивалася практика 

юридичної інтерпретації. Вже тоді вона набула багатозначного характеру, 

формувалася та існувала водночас і як мистецтво, і як техніка, і як теоретичне 

(логічно обґрунтоване) знання. 

Дослідники звертають увагу на те, що сучасна теорія тлумачення права 

формувалася під впливом різних правових традицій (насамперед мова йде про 

континентальну та англо-саксонську), різних підходів до розуміння самого 

тлумачення (широкого й вузького), дискусії щодо співвідношення значення 
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(змісту) та інтерпретації, наукових дебатів щодо «духу» й «букви» юридичного 

правила, а також щодо динамічності чи статичності смислу юридичної норми 

(спір між оригіналістами і неоригіналістами) [469]. Значна кількість досліджень 

науковців присвячена аналізу природи інтерпретації права, з’ясуванню його ролі 

у функціонуванні самого права, окресленню кола суб’єктів інтерпретаційної 

діяльності, конкретизації предмета й об’єкта інтерпретації тощо [729, с. 699].  

Структурно інтерпретація у праві як процес містить такі об’єктивні 

елементи: а) правовий текст (наприклад, текст нормативного акту або договору); 

б) визначені суперечливі чи непрояснені положення, зміст яких потрібно 

з’ясувати; в) інтерпретаційний акт (судове рішення), у якому вмотивовано 

використання правового положення в конкретному значенні.  

Першоджерелом проблеми інтерпретації є процес передачі актуальної 

інформації від одного суб’єкта до іншого з тим, щоби відбувся предметний акт 

комунікації. Оскільки у процесі передачі інформації завжди існує ризик її 

неточного сприйняття, що може нівелювати комунікацію, об’єктивно існує 

потреба в ефективній інтерпретації задля прояснення наміру правотворця. 

Цікавою видається думка, що юридична інтерпретація постає духовною 

працею, вона повинна керуватися не тільки науковою та юридичною технікою, 

але й гуманітарними науками [727, с. 227]. 

Що ж таке інтерпретація права? Яка її природа та в чому сутність? 

Важко не погодитися з тезою англійського філософа і теоретика права, 

завідувача кафедри юриспруденції Оксфордського університету, найбільш 

відомого представника аналітичної теорії права та юридичного позитивізму 

Г. Л. Харта, що питання інтерпретації завжди було актуальним та непростим для 

теоретиків і філософів права [650]. Принагідно зазначимо, що американські 

дослідники, ведучи мову про формування сучасної теорії інтерпретації права, 

часто звертаються до найбільш цитованих праць із цієї проблематики – статті 

Д. Б. Тайера (D. Thayer) «Походження і предмет американської доктрини 

конституційного права» 1893 р. і есе О. В. Холмса (O. Holmes) 1899 р. «Теорія 

юридичної інтерпретації» [469, с. 14].  
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Наголошуючи на тому, що інтерпретація у праві має різні визначення, 

й існують різні підходи до її розуміння, Агарон Барак (Aharon Barak), 

професор права, Голова Верховного Суду Ізраїлю, пропонує таку 

дефініцію: правова інтерпретація є розумовою діяльністю, що надає зміст, 

значення (meaning) юридичному тексту [592, с. 3–4]. Розвиваючи цю думку, 

професор юридичної філософії в Університеті Палермо Альдо Скіавелло (Aldo 

Schiavello) зазначає, що існує концепція інтерпретації, яка розглядає всі 

можливі значення цього терміна в різних сферах [650, 737]. Аналізуючи 

практику Європейського суду з прав людини, Крістіан Джеффал (Christian 

Djeffal), професор кафедри права, науки і техніки в Технічному університеті 

Мюнхена, визначає інтерпретацію як приписування смислу договору [626, 

с. 176]. Схоже визначення дають професор міжнародного права у Вищому 

інституті міжнародних досліджень в Женеві (Швейцарія) Йост Паувелін (Joost 

Pauwelyn) та професор міжнародних відносин Інституту світової торгівлі 

університету Берна (Швейцарія) Манфред Ельсіг (Manfred Elsig): 

інтерпретація договору – це діяльність, через яку міжнародні трибунали 

надають смисл договору в контексті конкретного випадку або факту [730, 

с. 446]. 

Але найповніше, певно, визначив, суспільно-правову цінність 

інтерпретації у праві Р. Дворкін, який у своїй концепції міжнародного права (з 

її по-справжньому невичерпним дослідницьким потенціалом) сформулював 

пріоритетне завдання інтерпретації в міжнародному праві – узгоджувати 

правову інтерпретацію з усталеними суспільними цінностями. Завдання 

інтерпретатора, наполягав Р. Дворкін, полягає не стільки в уясненні змісту 

волі законодавця, як у пошуку місця інтерпретованого правового акту в 

структурі тих цінностей, які діють у суспільстві. На переконання Р. Дворкіна, 

справжній зміст правової норми встановлюється у процесі інтерпретації. А 

оскільки право невіддільне від моралі, то в будь-якій правовій суперечці існує 

лише одне, з моральної точки зору, правильне та справедливе вирішення 

справи [635, с. 527]. 
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Виходячи із наукових досліджень, можна визначити низку ознак, 

властивих інтерпретації. По-перше, інтерпретація права – це раціональна 

діяльність, яка надає змісту правовому тексту. По-друге, інтерпретація права – це 

інтелектуальна діяльність [683], що стосується визначення змісту правового 

документа [690]. По-третє, інтерпретація права – це конструююча діяльність, яка 

«форматує» зміст правового правила у «тілі» тексту, що є об’єктом інтерпретації. 

Правовий текст може бути: 1) за формальним змістом – як загальним (закон, 

прецедентна практика, або звичай), так і індивідуальним (договір); 2) за формою 

вираження – письмовим (як письмовій конституції, або у судовому рішенні), або 

усним (як в усній домовленості, чи в договорі), конклюдентним (у будь-якій 

поведінці, яка регулюється правовою нормою). Інтерпретацію тексту слід 

розуміти і як когнітивний процес, і як кінцевий результат цілого ряду 

інтелектуальних розумових операцій. 

У вузькому розумінні теоретики визначають правову інтерпретацію як 

діяльність, спрямовану на незрозумілий або суперечливий текст [800, с. 88]. Але 

не кожен правовий текст вимагає інтерпретації. Простота та зрозумілість 

правового тексту не усуває необхідності правової інтерпретації, оскільки така 

простота і є, власне, результатом інтерпретації. З іншого боку, визначення 

інтерпретації не можна звести лише до відшукування авторського наміру. 

Правова інтерпретація може бути осмислена в її широкому розумінні, 

підтвердженням чого є досить цілісна (суперечлива, але, водночас, визнана 

західною науковою спільнотою) теорія інтерпретації у міжнародному праві 

Р. Дворкіна, вміщена в статті «A New Philosophy for International Law» і була 

опублікована вже після його смерті на шпальтах «Philosophy&Public Affairs». 

Автор визначав саме право як інтерпретаційний процес: «Law as Interpretation» 

[635, с. 529]. 

У простих (типових) випадках у процесі правової інтерпретації 

простежується повна ідентичність семантичного тексту та правового 

значення: тобто всі системи інтерпретації приходять до одного і того ж значення 

тексту. У складних випадках тлумачення та семантика визначають сукупність 
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смислів, які може виражати текст засобами мови для різних потенційних фактів. 

Інтерпретатори (правники-перекладачі) використовують роботу лінгвістів, які 

визначають мовний діапазон. Інтерпретатори трансформують мову у правовий 

документ, визначаючи його унікальний юридичний сенс. Тому, власне кажучи, 

кожен інтерпретатор права, водночас, є лінгвістом, але, з іншого боку, не кожен 

лінгвіст є інтерпретатором права [793]. 

Як і у загальній теорії права, так і у вітчизняній науці міжнародного права 

та міжнародній правовій науці дефініція «інтерпретація у праві» є складним, 

багатозначним поняттям, яке само по собі потребує «інтерпретації»: 

“Interpretation” in law has different meanings. The word “interpretation” itself must be 

interpreted) [793]. Розглядається воно як у рамках романо-германської, так і у 

рамках англо-саксонської системи права [430, с. 63–64]. Але варто зауважити, що 

складна проблема інтерпретації у праві вже вийшла за рамки виключно загальної 

теорії права і стала важливим питанням дослідницького ракурсу теорії 

міжнародного права. Разом з тим хочемо наголосити, що тільки плюралістичне, 

міждисциплінарне дослідження може реалізувати спроби фахівців розставити 

логічні акценти у цьому дискурсі. Цілком погоджуємося з доречним у такому 

контексті висловлюванням судді ЄСПЛ у відставці, проф. Буткевича В. Г., який 

ставить запитання про те, чи потрібно <…> з огляду на самостійність системи 

міжнародного права формувати незалежну від загальної теорії права загальну 

теорію міжнародного права. І одразу дає переконливу відповідь: ні. Вчений 

аргументує своє бачення тим, що «положення загальної теорії права, чи то 

універсальної теорії права, чи то загальноправової теорії, чи то гранично загальної 

теорії права, чи то метатеорії права <…> , а також дефініції відповідного їм 

предмета дослідження мають бути загальними також і для теорії міжнародного 

права [373]. Отже, виявлення сукупності факторів, які детермінують відповідні 

потенційні дослідницькі інтерпретаційні горизонти міжнародного права, – 

перспективне і водночас дуже відповідальне завдання сучасної науки 

міжнародного права [669].  

Упродовж тривалого часу в загальній теорії права та теорії міжнародного 
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права не втрачає резонансних ознак проблема різносмислових «прочитань» 

поняття «правова інтерпретація». Проблема визначення того, що є правовою 

інтерпретацією, не має чіткої відповіді, крім розуміння, що вона залежить від 

правової традиції конкретної правової системи. Наприклад, німецька правова 

доктрина розрізняє звичайну інтерпретацію (einfache Auslegung) і додаткову 

інтерпретацію (ergänzende Auslegung) [804, с. 6–10]. У французькій науці термін 

«інтерпретація» (interprétation) [589] має два різних значення: з одного боку, вона 

є питанням (або дослідницьким рухом) про значення правила або правову 

ситуацію, з іншого – відповіддю або отриманим результатом. Відмінність між 

інтерпретацією (interpretation) та тлумаченням (construction), на думку 

професора Оксфордського університету, адвоката Альфредa Руперта Ніла 

Кроссa (R. Cross), полягає у тому, що це різні стадії єдиного процесу, де на 

першому етапі використовується лише сам текст закону, положення якого 

аналізуються, а на другому – у випадку сумнівів судді, відбувається звернення до 

інших матеріалів, необхідних для правильної інтерпретації норми права [621].  

Отже, інтерпретація розуміється у широкому сенсі як пізнання та 

моделювання істинного змісту правової реальності, а у вузькому – як формально-

юридична діяльність, спрямована на отримання конкретного результату 

інтерпретаційних процесів [702]. Додатковим аргументом до сказаного може бути 

визначення мети інтерпретації в міжнародному праві, дане А. Оракелашвілі 

(А. Orakhelashvili), дослідником міжнародного публічного права в Бірмінгемській 

юридичній школі Бірмінгенського Університету (Велика Британія); метою 

інтерпретації вчений вважає визначення меж компетенції та нормативного змісту 

відповідного міжнародно-правового документа. Інтерпретація також позначається 

як процес, у ході якого прояснюється зміст договору та його наслідки, або 

встановлюються наміри сторін практично з тексту договору [722, с. 286].  

Структуризація та ієрархізація змістових ознак інтерпретації 

міжнародного права відбувається під впливом поступальної концептуалізації 

ідеї про її цінність. Для проведення розмежування між дефініціями 

«інтерпретація норм міжнародного права» та «тлумачення норм 
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міжнародного права», варто здійснити спробу визначитися з основними 

критеріями такої диференціації.  

По-перше, за обсягом інтелектуально-пізнавальних дій: категорія 

«інтерпретація норм міжнародного права» смислово ширша та потенційно 

багатоаспектніша, ніж категорія «тлумачення норм міжнародного права», і тому 

поняття «тлумачення міжнародного права» можна визначити як складову частину 

поняття «інтерпретації норм міжнародного права». 

По-друге, за змістом діяльності категорія «інтерпретація норм 

міжнародного права» відрізняється від категорії «тлумачення норм 

міжнародного права» тим, що перша – не тільки «зчитує» вербальний текст 

міжнародно-правового документа, але й різними інтерпретаційними засобами 

(аналогія, заповнення прогалин, прогнозування) відшукує та «моделює» 

істинний зміст міжнародно-правового акта, й «розширює його змістові 

горизонти».  

По-третє, за предметом: предметом «тлумачення норм міжнародного 

права» є формально-абстрактна норма міжнародного права; предметом 

«інтерпретації норм міжнародного права» виступає конкретний процес 

розуміння змісту, цінностей, закладених в її основу, які дозволяють краще 

зрозуміти практику. 

По-четверте, за суб’єктом здійснення відповідних дій: категорії 

«тлумачення норм міжнародного права» властивий теоретичний 

(доктринальний) характер, у той час як категорія «інтерпретація норм 

міжнародного права» має практичну спрямованість – для неї характерний 

правовий процесуальний (передовсім, судовий) порядок пошуку істини та 

справедливості, що мають цивілізаційні, морально-етичні витоки.  

Отже, інтерпретація норм міжнародного права є родовим поняттям, а 

тлумачення норм міжнародного права – вид інтерпретаційної діяльності, 

пов’язаної тільки з вербальним аналізом текстів міжнародно-правових 

документів. За логікою вищевикладеного, видається не обхідність розмежувати 

інтерпретацію норм міжнародного права у вузькому розумінні як з’ясування та 
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роз’яснення змісту його норм, а у широкому – як творчий процес формування 

міжнародної практики. Тобто, визначати інтерпретацію норм міжнародного 

права у вузькому розумінні як інтерпретацію, що прочитує зміст юридичного 

тексту у його буквальному вираженні та інтерпретацію норм між народного 

права у широкому розумінні, що включає, окрім прояснення істинного змісту 

норми, також моделювання дії цієї норми та заповнення прогалин у міжнародно-

правовому регулюванні.  

Чим зумовлена потреба диференціювати поняття «інтерпретація норм 

міжнародного права» в її широкому та вузькому розумінні? По-перше, у тому, 

що природа цих двох процесів є відмінною. По-друге, у тому, що фактично 

«функціонують» дві окремі системи: одна здійснює зясування змісту правової 

норми у рамках правового тексту в буквальному сенсі (вузьке розуміння), інша – 

інтерпретаційними засобами виконує творче завдання – уяснення правових 

(нормативних) конфліктів, заповнення прогалин у неповному або суперечливому 

міжнародно-правовому тексті, в якому інтерпретатор (суддя) є, власне, ключовим 

суб’єктом інтерпретації (широке розуміння).  

Більше того, у загальному контексті не видається нераціональним 

співіснування обидвох видів діяльності як інтерпретаційних. Логіка полягає у 

тому, щоби уникнути «зайвого перенавантаження» на інтерпретацію у вузькому 

розумінні не властивими їй функціями. Адже субстантивною ознакою 

інтерпретації у вузькому розумінні є певні «межі» мови як засобу з’ясування 

змісту міжнародно-правового тексту. Але мова, виключно як засіб інтерпретації, 

не здатна визначити істинний глибинний (навіть «міжрядковий») зміст 

міжнародно-правового акту. Тому спроба «втиснути» багатоаспектну 

пізнавально-інтерпретаційну діяльність у межі вузького розуміння здатна 

спотворити саму інтерпретацію та підірвати авторитет суддівської діяльності. 

Аналізуючи відому працю Р. Дворкіна «Імперія права» (1986), 

італійський дослідник Д. Паломбелла чітко позначає певну систему принципів, 

які дозволяють виділити три можливих підходи до розвитку міжнародного права 

у майбутньому: позитивістський, природно-правовий та інтерпретивістський 
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[728, с. 162–163]. Важливою видається відповідь на питання про те, що визначає 

ці принципи: у першому випадку, це право, створене і закріплене раз і назавжди 

у нормативних актах у другому – це право людської розумності, притаманне 

самій людській природі. У ракурсі досліджуваної проблематики особливу 

зацікавленість викликає третій із запропонованих підходів, який фокусується не 

на суб’єкті, який створює право, а на методі, за допомогою якого ці норми 

створюються, тобто на методі правової інтерпретації, який використовується 

судовими або квазісудовими установами. 

У своїй первинній класифікації можливих підходів до вивчення і 

застосування міжнародного права Р. Дворкін керувався таким критерієм, як 

мета, переслідувана при виробленні правових норм. У цьому контексті він 

виділяв три теорії права: консенсусну (право відображає консенсус, який 

склався стосовно певних правил поведінки в рамках певної спільноти), 

телеологічну (право створює необхідні засоби для досягнення певних 

соціальних цілей) та інтерпретаційну (право забезпечує потрібну ясність та 

цілісність у політичних і правових сферах) [636, с. 62–67].  

Вочевидь потребує прояснення питання: які ж принципи, на думку 

Р. Дворкіна, стають пріоритетними при інтерпретивістському підході? По-

перше, це принцип обмеження суверенних повноважень держав (the principle of 

mitigation of states’ power), значного впливу (the principle of salience) і політичної 

моралі. Перший з них означає готовність держав прийняти обмеження свого 

суверенітету з метою створення ефективного міжнародного правопорядку, 

наприклад, для створення кращих можливостей користування загальними 

благами, забезпечення безпеки людства, протидії зміни клімату і т. д. Це логічно 

передбачає обов’язок дотримуватися правил, визнаних більшістю держав і 

народів [634]. Інтерпретивістський підхід, яскравими прихильниками якого 

виступають Д. Паломбелла і Р. Дворкін, на сьогоднішньому етапі дуже 

популярний в англо-американській правовій системі, в якій суди користуються 

якщо не правом судової правотворчості, то доволі значною свободою 

суддівського розсуду («judicial discretion, if not judicial norm-creation») [728, 
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с. 158]. 

Утім, знову постаємо перед проблемою, що деякі чинники у процесі 

інтепретації міжнародного права настільки очевидно суперечливі, що не можуть 

не утворювати формат консенсусу. Слід знайти відповіді на такі концептуально-

методологічні питання: чи є ефективним інтерпретивістський підхід у 

міжнародному праві; чи є в нього як нового альтернативного підходу 

позитивізму та природно-правовій концепції майбутнє не тільки в рамках англо-

американської правової системи, але й континентальної. У продовження 

дискусії, професор права Міодраг Йованович (Miodrag Jovanovic), (Белградський 

університет), критикуючи концепцію міжнародного права Р. Дворкіна, зауважує, 

що викладена Р. Дворкіним міжнародно-правова система страждає від жорстокої 

конфронтації із суверенітетом держав. Моральна інтерпретація Р. Дворкіним 

міжнародного права, на думку автора, створює революційний розрив із 

інституціональною практикою та стандартами міжнародного співтовариства, що 

в його теорії вважається однією з ключових ознак законності. М. Йованович 

наголошує на тому, що, якщо «інтерпретивна» теорія Р. Дворкіна буде 

використовуватися у галузі міжнародного права, вона повинна дотримуватися 

деяких інших ліній, ніж ті, які пропонував сам Дворкін [661].  

Відповідаючи на критику філософії міжнародного права Дворкіна, 

висловлену Еріком Скарффом і Томасом Крістіано, Томас Бустаманте 

(Thomas da Rosa de Bustamante), професор Федерального університету Мінас-

Жерай (Бразилія) наголошує, що їх критика ґрунтується на недосконалому 

прочитанні теорії міжнародного права Р. Дворкіна, оскільки тези Р. Дворкіна 

про право, незалежно від того, розглядаємо ми «муніципальне» або 

«міжнародне» право, мають сенс тільки у тому випадку, якщо вони 

розуміються у процесі інтерпретації. Т. Бустаманте робить висновок, що шлях, 

обраний Р. Дворкіним у «Новій філософії міжнародного права», був шляхом, 

доступним для його інтерпретаційного опису політичної легітимності та основ 

права [606]. Варто дослухатися до тези польського науковця Томаша Відлака 

(Tomasz Widfak) (Гданський університет), який наголошує, що необхідно 
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оцінити інтелектуальну відвагу Р. Дворкіна у формулюванні сміливих 

пропозицій відносно майбутнього міжнародного правопорядку, яку деякі 

догматики міжнародного права намагаються применшити, або відкинути як 

манію філософа [794]. 

На підтримку означеної позиції хочемо додати: якщо дискурс оперує 

явищами і процесами, котрі не володіють (у певному часово-просторовому 

вимірі) науковою легітимністю у доктрині міжнародного права, то це ще не 

означає, що дискурс ненауковий (лженауковий, абсурдний). Адже дослідження 

підтверджують, що наука є унікальним інструментом осягнення смислів нових 

процесів та явищ міжнародно-правової реальності. Дискурс отримує науковий 

статус не завдяки об’єкту, або предмету дослідження, а внаслідок проведення 

різнопланових дослідницьких процедур. Дослідження категорії «інтерпретація 

міжнародного права» можливе тільки через визначення її основних філософсько-

теоретичних «параметрів»: природи, ознак, функцій, принципів, значення у 

міжнародно-правовому регулюванні [669]. 

Ключові відмінності між правовою інтерпретацією норм права у 

широкому розумінні та правовою інтерпретацією норм права у вузькому 

розумінні можуть бути визначені тільки за чіткими критеріями. 

Використовуючи метод диференціації на основі атрибутивно-субстанційних 

ознак, можна сформулювати відмінності в розглядуваних нами суміжних і 

водночас самостійних категоріях: 

 Інтерпретація норм права у широкому розумінні означає мистецтво 

з’ясування не тільки звичайного значення слів: вона має на меті прояснення 

справжнього сенсу правового документа,  

 Поняття «інтерпретація норм права у широкому розумінні» 

семантично позначає розуміння («осягнення») змісту норми права у 

конкретному інтерпретаційному акті. Тому це особливий процес, який полягає 

у вирішенні номативних конфліктів, роз’ясненні значення тих правових 

термінів і положень, зміст яких складний або суперечливий, здійснюваний для 

для з’ясування фактичної конотації правового акта або документа разом із 
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наміром законодавчого органу.  

 «Інтерпретація норм права в широкому розумінні» відбувається в 

різні моменти часу та здійснюється різними державними органами. Вона 

спрямована на з’ясування наміру автора (законодавця, сторін договору), і 

фактично є прерогативою суду у встановленні того, що автор (сторони) мають на 

увазі під поняттями, які використовуються у правовому тексті. 

  Інтерпретація норм права у широкому розумінні пов’язана з 

конституюванням самого права як такого, у цьому випадку інтерпретація  

постає як соціальний процес, який включає в себе когнітивну та емоційну 

складову, пояснення та розуміння і є частиною правової комунікації.  

 Інтерпретація норм права у вузькому розумінні полягає у тому, 

щоби читати норму права у правовому документі буквально: пояснюючи 

слова, терміни, використані в правовому документі.  

 Інтерпретація норм права у широкому розумінні є індивідуальним 

процесом, спрямованим на встановлення смислу правових норм у 

конкретному правовому тесті, а також на пояснення цього смислу іншим 

суб’єктам правової комунікації [516. с. 802–804].  

Уяснивши сукупність факторів, які детермінують відповідні смислові 

характеристики загальнотеоретичних категорій «інтерпретація норм права у 

широкому розумінні» та «інтерпретація норм права у вузькому розумінні» 

можна здійснити спробу визначити поняття інтерпретації норм міжнародного 

права та його основні теоретико-методологічні характеристики. 

По-перше, поняття інтерпретації норм міжнародного права можна 

визначити через її субстантивно-атрибутивні ознаки: 1) інтерпретація норм 

міжнародного права – це важлива, складна та багатогранна діяльність у формі 

інтелектуально-вольового процесу; 2) інтерпретація норм міжнародного права 

є важливим елементом процесу правозастосування; 3) інтерпретація норм 

міжнародного права є специфічною діяльністю, спрямованою на розкриття 

змісту міжнародно-правової норми, модель її поведінки у міжнародному 

нормативно-правовому акті як виражену у них волю суб’єктів (сторін). 
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По-друге, основні функції інтерпретації норм міжнародного права 

пов’язані із необхідністю проникнення за її допомогою в зміст міжнародних 

нормативно-правових актів. Функції інтерпретації норм міжнародного права: 

1) характеризують її включеність у механізм правового регулювання як одного 

із правових засобів, за допомогою яких здійснюється правовий вплив на 

міжнародні відносини, а також ту роль, яка відведена їй у міжнародному 

правопорядку; 2) спрямовані на досягнення найближчих цілей 

інтерпретаційної практики.  

По-третє, під принципами інтерпретації норм міжнародного права 

розуміються основні ідеї, вимоги, які ставляться до неї як до складного 

процесу пізнання змісту норм права або до змісту різних міжнародних 

нормативно-правових актів (договорів, рішень ОМП, Висновків міжнародних 

комісій і т. ін.). Такі принципи інтерпретації, як об’єктивність, 

неупередженість, всебічність, обґрунтованість, добросовісність, ефективність 

взаємопов’язані та являють собою певну єдність, що дозволяє здійснити 

герменевтичне «проникнення» у сенс норми. Реалізація одного з них виступає 

як умова реалізації іншого, у кінцевому підсумку всі вони формують 

світоглядну основу правової інтерпретації. Відхід від визначених принципів 

неминуче призводить до низької якості правозастосовних рішень. 

По-четверте, значення інтерпретації норм міжнародного права: 

дозволяє встановити, які умови необхідні для адекватного, правильного 

розуміння і виконання положень міжнародних нормативно-правових норм; 

виявити причини їх нерозуміння; заповнити існуючі прогалини в міжнародно-

правовому регулюванні. 

Отже, внаслідок динамічності системи міжнародного права [785, с. 4], 

загрози фрагментації міжнародного права [588, с. 321], присутності значної 

політичної та ідеологічної складової міжнародно-правових процесів, зростання 

ролі національних судів у інтерпретації міжнародного права, наявності кількох 

потужних, давно сформованих правничих традицій (зокрема, англо-саксонської 

та континентальної) та низки інших факторів, питання інтерпретації в 



70 
 

міжнародному праві набуло особливої гостроти, і, як результат, фахівці з 

міжнародного права фактично стали лідерами в інтерпретаційно-методологічних 

дебатах. Залежність феномену інтерпретації від еволюціонуючих соціальних, 

політичних, культурних та ідеологічних факторів глибоко аналізується 

науковцями [586]. Але це природно, оскільки проблемний ракурс інтерпретації 

містить чимало інтерпретаційних «різночитань», кожне з яких задає 

своєрідний вектор науково-методологічної концептуалізації, а взяті в єдності 

вони сприяють всебічному дослідженню інтерпретаційного потенціалу в 

міжнародному праві. 

 

1.2.2. Визначення дефініцій «інтерпретація норм міжнародного 

права» та «тлумачення норм міжнародного права» у вітчизняній науці 

міжнародного права: теоретико-методологічні проблеми 

 

Сучасна юридична практика вимагає від загально-теоретичної науки 

постійного вдосконалення методології. Важливе методологічно-концептуальне і 

коґнітивно-ґносеологічне значення має аспект співвідношення дефініцій 

«інтерпретація норм міжнародного права» та «тлумачення норм міжнародного 

права» у вітчизняній науці міжнародного права. Така позиція зумовлена, 

передовсім, тим, що понятійно-функціональне розмежування наведених аспектів 

свідчить не тільки про актуальність проблеми, а й, що важливіше, про 

теоретичну зрілість і, безумовно, певний ступінь дослідницької розробки 

предмета дослідження.  

Вітчизняна теоретична наука ще до недавнього часу у своїй переважній 

більшості послуговувалася формально-логічним підходом до тлумачення норм 

права з метою з’ясування наміру чи волі законодавця. Аналіз досліджень з 

проблематики тлумачення міжнародного права засвідчує: значна частина 

науковців стверджують, що тлумаченням права належить уважати діяльність, 

спрямовану на з’ясування та роз’яснення норм права. Така ж функція 

приписується тлумаченню права, зокрема, у «Юридичній енциклопедії», де 
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зазначається, що термін «тлумачення» (лат. Interpretation – роз’яснення, 

інтерпретація) означає роз’яснення, розкриття суті якого-небудь явища [580, 

с. 711]. 

Багато представників пострадянських наукових шкіл і сьогодні стоять на 

позиції, що тлумаченням права визнається діяльність із з’ясування та роз’яснення 

норм права. У підручнику «Загальна теорія права» автори подають таку 

дефініцію: «юридичне тлумачення – це особливий розумовий (інтелектуальний) 

процес та вид юридичної діяльності, спрямований на з’ясування і роз’яснення 

змісту норм права та положень інших правових документів з метою правильної 

їх реалізації [455, с. 250]. Схожі підходи знаходимо в підручнику «Загальна 

теорія держави і права» [422, с. 419–420] та навчальному посібнику 

проф. Рабіновича П. М. «Основи загальної теорії права та держави» [520, с. 153–

155]. Варто визнати, що такий підхід, є усталений, але, вочевидь, на сьогодні 

досить обмежений: адже позбавляє теоретичну науку можливості динамічного 

розвитку та впливу на практичну юриспруденцію. 

У сучасній вітчизняній науковій літературі проблемі тлумачення норм 

права присвячено низку загальнотеоретичних розвідок дисертаційного і 

монографічного характеру. Серед них дослідження таких вітчизняних учених, як 

С. В.Бобровник, В. Д. Бабкін, Є. О. Звєрев, О. Л. Копиленко, В. О. Котюк, Н. М. 

Крестовська, М. П. Молибога, Н. М. Оніщенко, Н. М.Пархоменко, О. В. 

Петришин, П. М. Рабінович, C. Є. Федик, Г. О. Христова, Л. І. Чулінда, 

Ю. С.Шемшученко [463]. Якщо говорити про міжнародне право, то, безперечно, 

серйозні досягнення в аналізі проблем тлумачення міжнародного права мають 

такі вітчизняні вчені-міжнародники, як М. О. Баймуратов, М. В. Буроменський, 

В. Г. Буткевич, О. В. Буткевич, Ю. О. Волошин, О. О. Гріненко, Латиф 

Гусейн огли Гусейнов, В. Н. Денисов, О. В. Київець, В. П. Кононенко, В. В. 

Мицик, В. І. Муравйов, Л. Д. Тимченко, О. Я. Трагнюк, Ю. В. Щокін та інші.  

Безумовно, особливої уваги заслуговує науковий доробок відомого 

вченого-міжнародника, учасника Віденської конференції 1969 р. 

проф. І. І. Лукашука, праці якого (попри окремі об’єктивні застереження та 
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сучасне переосмислення концептуальних положень його праць [578]) стали 

практично класикою досліджень у праві міжнародних договорів [478; 476]. У 

певному сенсі дослідження І. І. Лукашука можна назвати парадоксальними: з 

одного боку відображення загальноприйнятих для свого часу позитивістських 

концептуальних положень, з іншого – випереджуюче свій час прогресивне 

бачення та розуміння глибинних проблем права міжнародних договорів загалом 

і проблем їх тлумачення зокрема. У контексті нашого дослідження, це стосується 

усвідомлення І. І. Лукашуком об’єктивної нерозривності теорії та практики 

тлумачення міжнародних договорів. Як згадував проф. Задорожний О. В., 

казусам з поточного міжнародного життя Ігор Іванович прямо в аудиторії 

надавав нове цікаве міжнародно-правове звучання. Адже, дійсно, у такій 

інтерпретації міжнародне право постає як жива тканина сучасних міжнародних 

відносин. О. В. Задорожний наголошував: усі приклади та аргументи були взяті 

І. І. Лукашуком з практики [424, с. 183], що було не надто характерним для 

української юридичної освіти 1960–1980-х рр. Логічний і, аж ніяк не 

парадоксальний, висновок: концептуальне бачення І. І. Лукашуком проблем 

тлумачення було фактично окреслено набагато ширше та глибше, аніж це 

прочитується в сьогоднішніх спробах окремих дослідників «втиснути» позиції 

вченого виключно в жорсткі рамки позитивізму. 

Проблема тлумачення норм міжнародного права, за останні два десятки 

років, на жаль, нечасто була предметом дисертаційних досліджень сучасних 

науковців-міжнародників. Варто назвати кандидатські дисертації Булгаа 

Алтангерела «Міжнародно-правова практика тлумачення норм міжнародних 

договорів» (2003), О. Я. Трагнюк «Тлумачення міжнародних договорів: теорія і 

досвід європейських судових органів» (2003) [559], А. І. Андрейківа «Роль 

міжнародних судових установ у формуванні та реалізації звичаєвого 

міжнародного права» (2018) [352]. В останні роки українськими науковцями 

написано кілька ґрунтовних праць та навчальних посібників із 

загальнотеоретичних проблем тлумачення, [557, 506]. Також захищено низку 

кандидатських дисертацій (правда, теж лише у галузі загальнотеоретичної 
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науки): [519, 579, 399, 429, 414, 461, 469, 462, 513, 536]. 

Чимало науковців, зокрема Ю. Л. Власов, О. В. Капліна, І. А. Сердюк, 

Ю. М. Тодика [537] визнає, що сам термін «тлумачення» й сам потребує 

тлумачення [398, с. 47]. В. Гончаров доречно зауважує, що слово «тлумачення» 

має низку різнорідних конотацій, є носієм різних смислів, тобто являє собою 

омонімічний ряд. В. Гончаров виділяє різні явища: «тлумачення-розуміння», 

«тлумачення-пояснення», «тлумачення-смисл» та «тлумачення-рішення», які 

автором об’єднано в єдине поняття не внаслідок наявності спільного знаменника, 

а радше через сукупність родових подібностей [398, с. 47–49]. Дослідники 

визнають, що тлумачення у широкому розумінні можна розглядати як 

пізнавальний процес, у якому існують протилежні напрямки, які переплітаються. 

Перший аспект – процес йде від термінів, висловлювань тексту правових актів 

до об’єктивного змісту, а з іншого боку – від явищ, віддзеркалених у поняттях 

норми права, від норм права до правової теорії. Другий аспект тлумачення 

правових актів – це також результат пізнавальної діяльності, а саме результат 

тлумачення правових актів, який є сукупністю значень (смислів), що надаються 

реченням правового тексту та його окремим словам і термінам. Стосовно 

третього аспекту – в юридичній літературі зазвичай йде мова тільки про 

відношення між цими явищами, але залишається поза увагою той факт, що 

виявленню співвідношення між текстом та результатом тлумачення передує 

розумовий процес їх співвіднесення, порівняння, а також виявлення 

розбіжностей або повного збігу.  

Четвертий аспект поняття тлумачення нормативних актів позначається 

терміном «роз’яснення» – діяльністю, яка передбачає наявність 

комунікативного, інформаційного зв’язку принаймні між двома суб’єктами, один 

з яких має за мету довести сукупність суджень, що розкривають смисл 

нормативного акта або його частини, до свідомості іншого суб’єкта (сукупності 

суб’єктів) [570, с. 56–58].  

Разом з тим, аналізуючи загальноприйняті у теоретичній науці у кінці 

ХХ – поч. ХХІ ст. погляди на проблеми тлумачення у праві, Булгаа 
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Алтангерел, Надзвичайний та повноважний посол Монголії в Сполученому 

Королівстві, Надзвичайний та повноважний посол Монголії в Ірландії, Ісландії, 

Південній Африці, в одному із перших дисертаційних досліджень періоду 

незалежної України, присвяченому тлумаченню міжнародних договорів 

(2003) [365] продемонстрував своє відмінне від усталеного в радянській науці 

бачення вказаних проблем. Автор стверджував, що результатом тлумачення є 

певні акти правотворчості; а проблема полягає в тому, що відбувається 

змішування понять «тлумачення-правова дія» і «тлумачення-термін» [365]. 

Хоча, як уже зазначалося, у своїй більшості вітчизняні юристи схильні 

ототожнювати поняття «тлумачення» та «інтерпретація», проте можна 

прослідкувати й інші погляди. Зокрема, О. Капліна зазначає, що етимологія 

даних слів не дає підстав для цього: термін «інтерпретація» більше пов’язаний зі 

словами «ясний», «зрозумілий», а тлумачення – зі словами «пояснення», 

«оцінка», «посередництво». Авторка виділяє три погляди щодо співвідношення 

вказаних термінів. Перший – це ототожнення інтерпретації та тлумачення, 

другий – розгляд тлумачення як частини інтерпретації, третій – розгляд цих 

понять як диференційованих категорій [435, с. 19]. Висновком О. Капліної є 

думка про те, що незважаючи на семантичну близькість цих понять, їх 

недоцільно ототожнювати, тлумачення вужче за інтерпретацію. Тлумачення – це 

процес з’ясування змісту норми права, воно, шляхом уточнення, поглиблення, 

розширення закладеного законодавцем у нормі права смислу, розкриває 

початковий зміст, який з якоїсь причини не вдалося виявити за допомогою 

простого прочитання тексту. Натомість, інтерпретація , і з’ясовує, і привносить у 

процес з’ясування власне бачення. О. Капліна вважає, що інтерпретацією 

«можна назвати методологічний прийом, за допомогою якого розтлумачений 

(з’ясований) смисл подається назовні, аплікується на підставі власного, суто 

суб’єктивного досвіду й практики автора» [435, с. 22]. 

У сучасній вітчизняній науці міжнародного права, з позицій пізнавально-

праксеологічного бачення сформулювали поняття тлумачення проф. 

Микієвич М. М. та І. Яворська: тлумачення, як вказують автори, являє собою 
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«пізнавальну та інтерпретаційну діяльність відповідних суб’єктів, яка знаходить 

об’єктивно свій вираз у відповідних актах» [488, с. 19]. У контексті дослідження 

міжнародних договорів обгрунтування вузького та широкого підходів до 

розуміння тлумачення запропонувала проф. Київець О. В. Під тлумаченням у 

широкому сенсі дослідниця пропонує розуміти пізнавальну діяльність, 

спрямовану на пояснення явищ природи, суспільних явищ, у тому числі правових 

норм; а у вузькому – пояснення виразів, формул, символів якої-небудь теорії. 

Разом з тим, авторка не розмежовує категорії «тлумачення» та «інтерпретація» і 

вживає їх як синоніми чи взаємозамінні дефініції – «інтерпретація (тлумачення) 

юридичних норм» [452, с. 286].  

Не новою, проте все ще дискусійною залишається проблема 

співвідношення інтерпретації та герменевтики [444]. Наприклад, Т. Коханюк 

зазначає, «що такі терміни, як інтерпретація, герменевтика, тлумачення, 

змістовно взаємопов’язані і цілком можуть бути взаємозамінними.. до того ж 

синонімічного ряду слід віднести ще такі терміни, як коментар (коментування) 

та семантика» [464, с. 10]. Дещо схожі думки з міркуваннями Т. Коханюк 

висловлює О. Гайдулін: до синонімічного ряду інтерпретація, тлумачення він 

зараховує й такі терміни, як коментар (коментування), герменевтика, семантика, 

роз’яснення, пояснення, з’ясування, усвідомлення, аналіз, оцінка, справедливо 

зауважуючи при цьому, що в чинному законодавстві України такого 

термінологічного розмаїття немає, а використовується один легальний термін – 

тлумачення та похідні від нього: тлумачення змісту правочину та тлумачення 

умов договору [392, с. 1]. 

Проблема юридичної інтерпретації робить герменевтику центральним 

елементом юридичної епістемології, її специфіка полягає у прагматичній 

функції, вона фактично включена в повсякденну практику юристів [736, с. 43]. 

Але повне ототожнення інтерпретації з герменевтикою видається 

невиправданим. По-перше, потрібно зважати на те, що тлумачення юридичного 

тексту, крім герменевтичного, може бути й аналітичним. По-друге, поряд з 

аналітичною теорією, інтерпретація нерідко передбачає використовує теорію 
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аргументації, теорію оригіналізму, теорію цільового тлумачення [509] а отже не 

співпадати із сучасною юридичною герменевтикою (Прикладом тут може 

слугувати суперечка між Е. Бетті та Г. Ґ. Ґадамером) [438].  

Як герменевтика розуміє проблему інтерпретації, виробленої судовою 

практикою? Авторський задум справді обґрунтований, але це не визначає того, 

що намагається передати сам зміст тексту, позаяк суддя не може собі дозволити 

бути обмеженим лише, скажімо, самими свідченнями відповідача 

парламентського суду, який розповідає йому про задуми тих, хто намагався 

створити закон [684, с. 187]. 

Як стверджує А. Бакаєва, «на даному етапі юридична герменевтика є 

самостійним, таким, що активно розвивається напрямком про розуміння, 

інтерпретацію та застосування сенсу правового тексту, яке визначає 

семантичні прийоми його формулювання і сприйняття» [358, с. 11], «її 

призначення полягає в пошуку та реалізації сенсу правового тексту, вивченні 

проблем множинності смислів. На сучасному етапі юридична герменевтика 

розробляє правила і прийоми інтерпретаційної діяльності у сфері права з 

урахуванням специфіки правового тексту як особливої знакової форми, що 

сприяє більш глибокому розумінню правових явищ і в кінцевому підсумку 

служить ефективній реалізації правових норм» [437]. Водночас можемо 

припустити, що право на існування мають обидва підходи: повне ототожнення 

герменевтики та інтерпретації, а також їх розрізнення. Але за однієї умови: 

коли будемо чітко усвідомлювати, у якому сенсі використовуємо це поняття – 

у широкому розумінні (про нього йшлося вище) чи у вузькому розумінні, коли 

під герменевтикою розуміємо лише інтерпретацію норм права, зокрема й 

міжнародного права.  

У працях таких дослідників як Латиф Гусейнов, І. Ю. Кретова, І. І. 

Лукашук, О. І. Лукашук, І. Процик, А. М. Талалаєв, О. Я. Трагнюк, акцентується, 

що тлумачення міжнародного права є складною справою, оскільки застосування 

загальних принципів тлумачення має певні особливості [467]. У науковій праці 

І. І. Лукашук та О. І. Лукашук, зокрема, зазначається, що тлумачення посідає 
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центральне місце у функціонуванні права. З ускладненням права та тих завдань, 

які воно виконує, ускладнюється й процес тлумачення. Чим складніша правова 

система, тим складнішими є проблеми, які вона розв’язує, тим більш складні 

завдання постають перед тлумаченням. Зрозуміло, що особливо важлива 

тлумачення норм такої надскладної макросистеми, якою є сучасне міжнародне 

право [478, с. 4–5]. На думку екс-судді ЄСПЛ Л. Гусейнова, особлива природа 

міжнародних «правозахисних» договорів, яка визнана як у доктрині, так і у 

практиці міжнародного права, вимагає від інтерпретатора надання вирішального 

значення їх об’єктові і цілям, при цьому досягнення саме ефективного захисту 

прав людини стає головним мірилом для «зважування» найбільш адекватної 

реалізації державою цих прав [405]. 

Водночас зауважимо, що позитивною тенденцією останнього часу є 

об’єктивне «зближення» теорії права та теорії міжнародного права, як і ряду 

інших споріднених наук, у дослідженні складних питань, вивчення яких можливе 

тільки за міждисциплінарної співпраці. Як наголошує проф. Буткевич В. Г., 

«загальна теорія права не може замикатися на суто правових досягненнях – так 

можна дійти лише до пропаганди неопозитивізму в праві» [373, с.13]. 

В.Г. Буткевич застерігає: «коли один думає, що філософія права – то є 

фундаментальний напрям науки, а другий – що такої науки взагалі ніколи не було 

і не може бути; коли для одних загальна теорія права – це наука високого рівня 

узагальнення правової дійсності, а для інших – просто сума галузевих правових 

теорій; коли один бачить міжнародне право лише як міждержавне, другий – як 

право світової спільноти (причому не тільки держав), а третій запитує: що це 

таке? чи існує таке право взагалі? – то вести дискусію про можливість 

формування загальної теорії права (і національного (внутрішньодержавного), і 

міжнародного) досить складно, якщо взагалі не проблематично» [373, с.3-4]. 

Тлумачення норм міжнародного права, як слушно зауважує 

М. Молибога, відіграє вагому роль у розвитку міждержавного співробітництва та 

утвердження дружніх стосунків між різними країнами, а тому залучає не тільки 

право, але й правосвідомість, політику [501]. Окрім тих проблем, які виникають 
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при тлумаченні національного права, з’являється ціла низка специфічних. 

Насамперед, це особливості правових систем держав, які домовилися, мовна 

відмінність, певні парадигмальні відмінності у теорії права та інші [391; 472; 

419]. І. Кретова справедливо зауважує, що «різні юридичні школи беруть за 

відправну точку формування теорії юридичного тлумачення в різні історичні 

періоди» [469, с. 13]. 

Поняття «інтерпретація норм міжнародного права», та «тлумачення 

норм міжнародного права» як наукові категорії, а також їх історія формування 

та подальшого розвитку, належать до неоднозначних і дискусійних (особливо 

гостро і неоднозначно це питання стоїть сьогодні в українській науці 

міжнародного права). Виходячи з того, що, як і кожна наукова дисципліна, теорія 

міжнародного права намагається максимально уніфікувати свій понятійно-

категорійний апарат, узгодити дефініції ключових понять, що дає змогу 

дотримуватися стандартів науковості знання, доцільно використовувати поняття 

«інтерпретація норм міжнародного права» та «тлумачення норм міжнародного 

права» не як синоніми, а розмежовувати ці поняття, зокрема, розглядати 

інтерпретацію як бівалентний процес: у широкому та вузькому розуміннях. Це 

дозволить зосередитися на справді серйозних методологічних проблемах 

інтерпретаційної діяльності у сфері міжнародного права, а не вести дещо 

схоластичні дебати з приводу співвідношення зазначених термінів. Останні, на 

нашу думку, не тільки не вносять категоріальної чіткості та ясності, а навпаки, 

ускладнюють інтеграцію української загально-правової науки та науки теорії 

міжнародного права в європейську наукову систему.  

Отже, попри значні дослідницькі зусилля, скеровані в напрямку виявлення 

природи та сутності інтерпретації права, значну кількість напрацювань і 

наукових розробок з питань правотлумачення (переважно в загальній теорії 

права), існує неузгодженість щодо уяснення диференціації категорій 

«інтерпретація норм міжнародного права» та «тлумачення норм 

міжнародного права», їх предмета та об’єкта, функціональної ролі 

правоінтерпретаційної та правотлумачної діяльності.  
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1.3. Концептуальні підходи до інтерпретації норм міжнародного 

права 

1.3.1. Еволюційний підхід як специфічна форма 

інтерпретивістського підходу 

 

Від вибору того чи іншого підходу до інтерпретації у міжнародному праві 

практично залежить інший важливий процес – правозастосування. Теорія 

тлумачення, підхід до тлумачення чи інтерпретаційна система, за визначенням 

В. Гончарова, «це система уявлень, які визначають мету тлумачення та набір 

способів і засобів, необхідних для її досягнення» [397, с. 69]. 

У доктрині та практиці міжнародного права визначені різні 

інтерпретаційні підходи. Аналіз наукової літератури засвідчує, що дискусія 

стосовно підходів зводиться саме до протиставлення статичного та 

динамічного право інтерпретаційних підходів [598, с. 59; 426. с. 131; 658, с. 127–

128; 502], або до критики обидвох. Так, наприклад, як стверджує 

А. Оракелашвілі, жоден із доктринальних підходів не розглядає питання, як за 

відсутності або невідповідності фіксованих правил тлумачення можна 

забезпечити в процесі інтерпретації належне відображення параметрів 

початкової угоди між державами-учасницями [722]. Історія цього 

протиставлення, як вважають В. Медведєв і О. Цельєв, не є новою: у 

міжнародній практиці помітним є домінування еволюційного підходу до 

тлумачення, тобто «розкриття суті норми не через букву, а через наміри 

законодавця у випадку зміни конкретних суспільних відносин із плином часу» 

[484, с. 27]. Ця теза, як стверджують автори, підтверджується аналізом діяльності 

Європейського Суду, який при тлумаченні Конвенції та Протоколів до неї 

переважно бере за основу саме дух, а не літеральний метод інтерпретації [484, 

с. 27]. У загальнотеоретичному аспекті цю проблему розглядає також 

А. Мірошниченко. Незважаючи на те, що А. Мірошниченко предметом свого 

дослідження визначає конфронтацію статичного і динамічного підходів на рівні 
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національного права [500, с. 59], його наукові виклади мають також певне 

теоретичне значення для вітчизняних юристів-міжнародників, оскільки він 

апелює до міжнародної юридичної практики. Д. Паломбелла звертається до не 

обхідності визначити певну систему принципів, яка дозволяє виділити три 

можливих підходи до розвитку міжнародного права в майбутньому: 

позитивістський, природно-правовий та інтерпретивістський [728, с. 162–163]. 

Останній викликає неабияку цікавість у контексті нашого дослідження, який 

вирізняється тим, що, як зауважує Л. Захарова, фокусується не на суб’єкті, який 

створює право, а на методі тлумачення, який здійснюється головним чином 

судовими установами [426, с. 112–114]. 

Найбільш сутнісною ознакою динамічного (еволюційного) підходу у 

сучасній міжнародно-правовій реальності є його чітко виражена 

людиномірність, орієнтованість на людину як вищу цінність. Еволюційний 

підхід можна розглядати як специфічну форму більш широкого інтерпре-

тивістського підходу. Він досить ефективно використовується у практиці 

міжнародних судів (наприклад, Міжнародного Суду ООН, Європейського 

Суду з прав людини та ін.), контролюючих органів у сфері прав людини 

(зокрема, Ради з прав людини ООН, Комітету з економічних, соціальних і 

культурних прав та ін.). У сучасних міжнародно-правових дослідженнях 

здійснюються спроби показати, як інтерпретивістський підхід можна 

використати у межах позитивістської парадигми.  

Динамічний (еволюційний) підхід відображає розуміння того, що 

договірний термін, положення договору має здатність еволюціонувати, вони 

не закріплені раз і назавжди, адже в міжнародному праві зміни об’єктивні 

[598, с. 59]. Це підтвердив Міжнародний Суд ООН у своєму рішенні по справі 

Коста-Рика проти Нікарагуа (Dispute regarding Navigational and Related 

Rights) 2009 р. заявив про те, що якщо значення терміну договору 

відрізняється від його значення на момент укладення договору, то для 

застосування договору необхідно взяти до уваги те значення, яке актуальне на 

момент інтерпретації [90, с.242, §64]. Еволюційний підхід, як зауважив 
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У. Ліндерфальк (U. Linderfalk), професор Лундського університету (Швеція), 

передбачає, що сторони будуть тлумачити договір, по-перше, cумлінно, по-

друге, відповідно до спільного наміру сторін договору. Вимога сумлінності 

накладає на суддю міжнародного суду обов’язок вирішувати справу розумно, 

що робить неприйнятним будь-який формальний підхід, за якого форма 

переважає над змістом [701]. У вітчизняній фаховій літературі англійський 

термін «in good faith», який використовується у ст.31 ВК ПМД, перекладається і 

як «добросовісно», і як «сумлінно», але ми будемо послуговуватися треміном 

«сумлінно», опираючись на позицію проф. Буроменського М.В., який 

використовує саме цей термін [368]. 

У своєму рішенні по справі Коста-Рика проти Нікарагуа МС ООН 

указав на дві категорії справ, у процесі інтерпретації яких має місце 

еволюційний підхід. По-перше, подальша практика застосування договору, 

відповідно до п. 3(b) ст. 31 Віденської конвенції про право міжнародних 

договорів 1969 р., може призвести до відходу від першочергового розуміння 

його змісту на основі мовчазної згоди між сторонами договору. По-друге, 

можливі ситуації, при яких наміром сторін була презумпція того, що зміст 

термінів договору, або деяких із них здатний змінюватись: він не закріплений 

раз і назавжди [90, с. 242].  

Еволюційний підхід набув особливої популярності у практиці ЄСПЛ. 

Відповідно до ст. 32 Європейської конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р., Суд покликаний вирішувати всі питання 

тлумачення та застосування ЄКПЛ, Протоколів до неї при вирішенні 

міждержавних справ, розгляді індивідуальних скарг, винесенні 

консультативних висновків. Фактично, судді ЄСПЛ уповноважені 

здійснювати тлумачення ЄКПЛ і Протоколів до неї, у рамках динамічного 

(еволюційного) підходу, враховуючи зміну життєвих реалій. Цим 

повноваженням вони користуються на практиці – тенденція отримала назву 

«суддівська активність» або «судовий активізм». (Детальніше про ці правові 

феномени ми будемо вести мову в розділі 3). 
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Однак перед дослідниками постає важливе запитання: чи є 

еволюційний підхід у процесі інтерпретації норм міжнародного права 

однозначно позитивною тенденцією? У межах такого дослідницького 

інтерпретивістського підходу однією з ключових проблем стає статус 

еволюційного тлумачення як інтерпретаційного підходу. І. Суходубова з цього 

приводу звертає увагу на те, що «динамічне тлумачення випливає із самого духу 

Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод» [548, с. 267]. У 

свою чергу О. Легка наводить такі слова судді Європейського суду з прав 

людини Діна Шпільмана: «…суть прав і свобод, відображена у Конвенції, не 

висічена в камені на століття<…> така гнучка інтерпретація конвенції дозволяє 

збереженим у ній нормам відповідати потребам, які спричиняє складний процес 

розвитку європейських держав» [471, с. 120].  

Якщо не так давно ставлення до динамічного (еволюційного) підходу 

на пострадянському просторі було здебільшого негативним (наприклад, 

позиція А. Черданцева, який зазначав, що з точки зору принципів правової 

держави за наявності сучасного законодавства динамічні тенденції повинні 

безумовно відхилятися [455, с. 258]), то сьогодні помітна інша тенденція. 

Позитивне ставлення вчених на пострадянському просторі, вітчизняних 

науковців до динамічного підходу в теорії тлумачення права, його аналіз 

знаходимо, зокрема, у О. Петришина, Г. Христової [422, с. 422], О. Легкої 

[471], І. Суходубової [548], І. Кретової [466], О. Москалюка [502], К. Трихліб 

[560], М. Козюбри [456], В. Мармазова [482] та інших. 

Наприклад, В. Гончаров аналізуючи класичні та посткласичні підходи до 

тлумачення юридичних норм, пропонує їх нову класифікацію; він зазначає, що 

всі підходи можна поділити на оригіналістичні та неоригіналістичні; суб’єктивні 

та об’єктивні. Перший підхід властивий американській юридичній літературі, 

другий – континентальній, між ними існує змістова відмінність. Порівнюючи 

сутність указаних підходів, автор акцентує на тому, що оригіналізм (англ. Origin 

– джерело, первинність) об’єднує вчення, які виходять із того, що законодавчий 

акт на момент його створення має певне фіксоване значення і саме це значення 
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слід застосовувати у процесі вирішення справи. Неоригіналізм, навпаки, 

виходить із того, що зміст правових приписів динамічний. Тобто суб’єктивні 

теорії тлумачення виходять із того, що зміст юридичної норми пов’язаний з 

волею та намірами правотворця. І навпаки – об’єктивні теорії тлумачення 

визначають, що зміст юридичної норми не залежить від намірів його творця [398, 

с. 66]. Щоби здійснити обґрунтований поділ інтерпретаційних підходів, 

виявляється, що однієї ознаки не достатньо. Тому В. Гончаров аргументовано 

пропонує розрізняти такі підходи до офіційного тлумаченння юридичних норм: 

оригіналістично-суб’єктивні (первинно-суб’єктивні), оригіналістично-

об’єктивні (первинно-об’єктивні), неоригіналістично-суб’єктивні (сучасно-

суб’єктивні), неоригіналістично-об’єктивні (сучасно-об’єктивні), а також 

змішані (несинтетичні) та синтетичні [398, с. 66]. 

Первинно-суб’єктивний підхід має глибоке коріння у вітчизняних 

правових ученнях. Його сутність полягає в тому, що завдання тлумачення 

зводяться до знаходження первинного суб’єктивного змісту законодавчого 

положення, який тотожний волі, наміру або думці законодавця, підґрунтям цього 

підходу є романтична герменевтика та психологічна семантика. У радянській 

теорії права поширеним було уявлення про «розкодувальну» роль тлумачення 

юридичних норм; норма права розглядалася як воля законодавця, виражена у 

мовно-логічній формі і вміщена у зовнішньому джерелі права (С. Алексеєв, 

Ю. Власов, П. Недбайло, А. Піголкін, А. Черданцев). Сьогодні в літературі, за 

словами В. Гончарова, «почала спостерігатися така собі «відлига» на фоні надто 

тривалого домінування первинно-суб’єктивного підходу, а про встановлення 

«волі законодавця» почали говорити вже не настільки часто <…> навіть з деякою 

обережністю» [398, с. 66]. Доцільність використання у сучасних умовах 

первинно-суб’єктивної теорії інтерпретації викликає, на наше переконання, деякі 

сумніви. Водночас варто зауважити, що еволюційний підхід не може повністю 

витіснити статичний підхід, оскільки останній у певному сенсі є «гарантом» 

забезпечення верховенства права. 

Негативний момент еволюційного підходу вбачається у тому, що судовий 
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активізм здатен призвести до того, що договірна норма з часом може 

тлумачитися абсолютно несподівано для держави – учасниці договору [426, 

с. 111]. Прикладом еволюційного тлумачення є рішення у справі «Ккістіан 

Гудвін проти Великобританії» (Christine Goodwin v. The United Kingdom) від 

11 липня 2002 р. [164]. Керуючись принципом субсидіарності, ЄСПЛ 

підкреслив, що держави наділені широкою свободою розсуду в питанні про те, 

які заходи необхідні для реалізації конвенційних прав у межах їх юрисдикції і 

для вирішення практичних завдань, пов’язаних з юридичним виконанням 

постопераційного гендерного статусу таких осіб. Суд надав меншого значення 

браку доказів існування єдиного європейського підходу до розв’язання 

виникаючих юридичних і практичних проблем, аніж ясному і безперечному 

доказу міжнародної тенденції, що на користь не тільки збільшеного суспільного 

прийняття транссексуалів, але й юридичного визнання їх нової статі після 

проведення операції. Іншими словами, Суд не став обтяжувати себе пошуками 

консенсусу та прийняв рішення на основі можливих змін [164].  

Хоча еволюційний підхід до інтерпретації віднедавна привернув гостру 

увагу дослідників, Інагакі Осаму (Inagaki Osamu) (Університет Кобе, 

Японія) відзначає те, що його застосування в судових органах не повністю 

прояснене. Питання ускладнюється тим, що однією з головних характеристик 

міжнародного правопорядку є відсутність законодавчої влади як такої: у цьому 

випадку не зовсім зрозуміло, як можуть договори адаптуватися до нових ситуацій, 

що виникають після їх укладання. Один із можливих шляхів – це зміна договору, 

проте цей процес тривалий, тому більш гнучким варіантом є інтерпретація 

міжнародних договорів [658, с. 127–128]. Інагакі Осаму виокремлює два етапи 

судової інтерпретації та показує відмінності в підходах до інтерпретації у практиці 

Міжнародного Суду ООН та Європейського Суду з прав людини. На першому 

етапі, як зауважує автор, встановлюється, чи можна тлумачити термін або 

положення в контексті обставин не на момент їх застосування, а на момент їх 

прийняття. Якщо результат буде позитивним, то інтерпретація переходить на 

другий етап, на якому тлумачення буде здійснюватися з урахуванням різних 
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обставин, що виникли вже після укладення договору [658, с. 134]. Інагакі Осаму 

розглядає Європейський Суд з прав людини як найбільш «інтерпретивістський», 

тобто такий, що більше надає перевагу еволюційній інтерпретації, частіше 

враховує ті обставини, які виникають після укладання договору, причому не 

тільки подальші розробки міжнародного права, але й подальшу практику [658, 

с. 144].  

На розумінні міжнародного договору як «живого інструменту» та вимогу 

тлумачити його в динаміці, наполягає О. Буткевич, звертаючись до концепції 

«живого права» Євген Ерліха. Дослідниця стверджує, що внаслідок 

роз’яснювальної та інтерпретаційної діяльності Міжнародного Суду ООН, 

Європейського суду з прав людини утвердилося розуміння міжнародного 

договору як «живого інструменту» [377, с. 38]. Співзвучне у певному сенсі 

бачення Ентоні Д’Амато (Anthony D’Amato), професора права Північно-Західного 

університету (Іллінойс, США), який розглядав міжнародно-правову систему як 

біологічну систему, що розвивається в часі [622]. Переконливим аргументом на 

користь важливої ролі еволюційного підходу до інтерпретації норм міжнародного 

права є також висновок А. Маник, про те, що «погляд на міжнародне право як на 

«живе» знаходить все більше прихильників з погляду теорії, а також втілюється на 

практиці сучасного міжнародного права, зокрема, активний в цьому 

Європейський суд з прав людини <…> оскільки саме в його рішеннях, завдяки 

еволюційному тлумаченню норм міжнародного права, відбивається соціальна 

ефективність та «сучасність» норм міжнародного права [481]. 

Про динамічність міжнародного права, обгрунтовуючи необхідність 

динамічної (еволюційної) інтерпретації, говорить також професор 

міжнародного університету в Амстердамі Інго Вензке (Ingo Venzke). За його 

словами, «ахіллесовою п’ятою» міжнародно-правової доктрини є її статичне 

розуміння міжнародного права, а тому акт тлумачення виглядає як археологія, 

відновлення, а не творення [780, с. 1]. Натомість І. Вензке пропонує 

використовувати поняття семантичного авторитету, що, на його думку, 

привнесе динамізм у статичну картину міжнародного права, оскільки воно вже 
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буде розглядатися як комунікативна та творча практика, у якій учасники 

ведуть боротьбу за право і в такий спосіб формують право (курсив наш. – 

С.К.) [780, с. 2]. 

Проаналізувавши у своєму есе «Демістифікація мистецтва інтерпретації» 

(Demystifying the Art of Interpretation) [787] низку праць провідних західних 

юристів з проблем інтерпретації міжнародного права [639; 643; 686; 701, с. 410; 

722, с. 419] Майкл Вайбель (Mісhael Waibel), доктор права, Заступник директора 

Лаутерпахтського центра міжнародного права [787, с. 572], справедливо 

зазначає, що Віденська конвенція виявилася однією з найбільш динамічних у 

міжнародному праві. Автор слушно зауважує, що найкращим способом вивчення 

договірної інтерпретації є вивчення інтерпретаційної практики міжнародних 

судів і трибуналів [787, с. 573]. 

Погоджуємося з думкою М. Вайбеля про те, що, на перший погляд, 

правила тлумачення, викладені у ст.31–33 Віденської конвенції про право 

міжнародних договорів 1969 р., свідчать про припинення давніх дебатів, але, на 

іншому рівні, бачимо, що ця Конвенція лише применшила розбіжності у 

письмовій формі та залишила широку свободу для ідіосинкратичних (особливих) 

підходів до інтерпретації в межах, визначених широкими принципами 

інтерпретації [787, с. 572]. Розбіжності у правильній методології мають 

практичне значення, оскільки міжнародні суди і трибунали, а також національні 

суди отримали широкі повноваження щодо інтерпретації міжнародного права. 

Кодифікація Конвенції відбулася на рівні принципів і залишає значну свободу 

інтерпретаторам, коли мова йде про додаткові засоби інтерпретації. Дещо 

схожу позицію займає й адвокат, засновниця Асоціації адвокатів Ірану Катаюн 

Хоссейнджад (Katayoun Hosseinnejad): вона зауважує, що в міжнародному праві 

формулювання правил тлумачення Віденською конвенцією не полегшило 

складності юридичної інтерпретації [657, с. 226].  

Ґрунтуючись на концепціях Ґадамера та Вітгенштайна, К. Хоссейнджад 

стверджує, що акцент Віденської конвенції на текстах договорів змусив 

багатьох учених відстоювати текстовий підхід до тлумачення. Школа 
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текстуалістів головну увагу приділяє фактичним словам договору, 

припускаючи, що текст має самостійне значення. Ідеї цієї школи відображені, 

зокрема, у резолюції Інституту міжнародного права про інтерпретацію (1956 р.) 

і в концепції інтерпретації на основі практики Міжнародного Суду, що визнає 

існування «звичайного» значення, запропонованій британським адвокатом і 

суддею Дж. Фіцморісом (G. Fitzmaurice), який у свій час займав посади судді 

МС ООН (1967-1973) та судді ЄСПЛ (1974). Але припущення, що слова мають 

«звичайне» (незалежне від правової традиції, у якій використовуються) 

значення, дозволяє інтерпретаторам тлумачити юридичні тексти відповідно до 

того, що відповідає їх баченню. Отже, небезпека текстуального підходу полягає 

в тому, що він уможливлює довільні інтерпретації [657, с. 226]. Неефективним 

також, за переконанням К. Хоссейнджад, є з’ясування лише справжніх намірів 

автора. Переважно «традиція» та «мовні ігри» визначають значення термінів, 

що використовуються у певній спільноті. Специфіка міжнародного права 

вимагає враховувати «конвенційну теорію» [657, с. 249]. 

Іншу позицію демонструє А. Оракелашвілі у книзі «Інтерпретація актів 

та правил у міжнародному праві» [722]: він не сприймає свободи інтерпретації, 

надаючи перевагу технічним підходам та визначеним правилам, оскільки, на 

його переконання, вони сприяють встановленню консенсусу, забезпечують 

стабільність і прогнозованість у договірних відносинах. Спроби юристів, 

науковців змінити статичні методи тлумачення на користь динамічного, 

гнучкого, реалістичного або політичного тлумачення, на думку 

А. Оракелашвілі, насправді є частиною спроб подати свій інтерес як визнану 

юридичну позицію, чи маніпулювати змістом міжнародного договору в 

інтересах влади. Дослідник принципово не визнає динамічного підходу до 

тлумачення міжнародних договорів. Автор також відстоює позицію, що «не 

завжди об’єктивно можна визначити справжній намір – у різних держав можуть 

бути різні наміри» [722]. М. Вайбель звертає увагу на впевненість 

А. Оракелашвілі стосовно того, що отримати істинне значення погодженого й 

узгодженого можна, використовуючи у ході тлумачення договору принципи 
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Віденської конвенції. Аналіз конкретних правових ситуацій для М. Вайбеля є 

неприйнятною альтернативою: «Процес інтерпретації, спрямований на 

розкриття змісту закону, повинен розглядатися як незалежний від впливу не-

закону» [787, с. 575]. На перший погляд, така позиція виглядає як незаперечна, 

насправді ж вона є далеким від практики ідеалом. Сондре Торп Хельмерсен 

(Sondre Torp Helmersen) (Бірмінгенський університет) звертає увагу на те, що 

договори, під час укладання формально залишаються статичними; але водночас 

реальність, у якій діють договори, складніша, вона не є статична – змінюються 

економічні, політичні, культурні та технологічні реалії. У багатьох сферах закон 

повинен бути гнучким, щоб залишатися актуальним і ефективним [772, с. 129–

130], у міжнародному праві ця гнучкість, насамперед, може забезпечуватися 

еволюційною інтерпретацією. Як переконують проф. Тимченко Л. Д. та 

Кононенко В. П., «еволюційне тлумачення забезпечує поступовий розвиток 

змісту міжнародного договору внаслідок змін у житті суспільства» [554, с.73].  

Отже, з одного боку, еволюційний підхід у міжнародному праві може 

сприяти його динамічному розвитку; з іншого – його застосування може бути 

досить проблематичним на практиці, оскільки відсутня чітка юридична 

процедура, за допомогою якої можна було би визначити його існування. 

 

1.3.2. Об’єктивність та суб’єктивність у процесі інтерпретації норм 

міжнародного права 

 

У залежності від того, що є наріжним каменем інтерпретаційного 

процесу, правова доктрина розрізняє три основних концептуальних підходи до 

тлумачення міжнародних договорів – об’єктивістський, суб’єктивістський і 

функціональний. У контексті основних підходів до процесу тлумачення норм 

міжнародного права І. І. Лукашук виокремив школу «текстуалістів», школу 

намірів і «телеологічну» школу [477, с. 407–412]. Аналізуючи Віденську 

конвенцію, Д. Джонас і Т. Саундерс характеризують три джерела, в яких 

інтерпретатор може шукати зміст міжнародного договору: умови договору, 
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контекст термінів, об’єкт і мета договору. Ці джерела, за переконанням 

авторів, обгрунтовують відповідно три правотлумачні школи: об’єктивну 

(текстуальну), суб’єктивну, телеологічну [660, с. 577]. 

Різні методологічні підходи та школи, як влучно підкреслює М. Вайбель 

(M. Waibel), доктор права, заступник директора Центру міжнародного права 

Лаутерпахта при Кембриджському університеті, гостро сперечаються про засоби 

й суб’єкти інтерпретації, про що свідчить боротьба між об’єктивним 

(текстуалісти) та суб’єктивним (школа намірів) концептуальними напрямками 

[787, с. 572]. Ця боротьба, як наголошує проф. Мережко О. О, «відбилася й на 

документах, що закріплюють основні принципи тлумачення міжнародних 

договорів» [487]. 

Дослідження підтверджують, що об’єктивісти (або текстуалісти) 

вбачають головну ідею у встановленні значення тексту міжнародно-правового 

акту шляхом його аналізу, «у з’ясуванні змісту тексту договору» [487]. Одним з 

яскравих прихильників школи текстуалістів був суддя Дж. Фіцморіс який, без 

перебільшення, вклав вагомий внесок у розробку Віденської конвенції про право 

міжнародних договорів 1969 р. До важливих теоретико-методологічних 

здобутків Дж. Фіцморіса можна віднести послідовне відстоювання точку зору 

про те, що в процесі тлумачення, передовсім, слід проаналізувати текст 

міжнародного договору, а не наміри сторін окремо від тексту, оскільки такі 

наміри виражені саме в тексті. При текстуальному підході звернення до інших 

джерел, окрім тексту самого міжнародного договору, можливо лише для 

вирішення текстуальної двозначності або підтвердження звичайного значення 

слів. Звернення до підготовчих матеріалів допускається лише з метою 

прояснення значення тексту, а не з метою встановлення намірів сторін окремо 

від тексту.  

Дж. Фіцморіс виходив з такого розуміння тлумачення у своїй практичній 

діяльності на посаді судді Європейського суду з прав людини. Так, однією із 

показових в історії ЄСПЛ є справа Голдер проти Великої Британії 

(Golder v United Kingdom). Предметом спору було питання про те, чи передбачає 
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Ст. 6.1 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

«Право на справедливий судовий розгляд», право доступу до правосуддя. Ні в 

Конвенції в цілому, ні в ст. 6.1 немає будь-яких положень, які прямо закріплюють 

право доступу до правосуддя. Незважаючи на його відсутність у тексті ЄКПЛ, 

Суд зробив висновок, що таке право Конвенція все ж передбачає. У якості 

аргументів називалися наступні положення: 1) у процесі тлумачення слід 

розглядати об’єкт і мету договору; 2) об’єкт і мета ЄКПЛ полягають у захисті 

прав людини; 3) верховенство права у цивільних питаннях неможливе без права 

доступу до правосуддя; 4) право доступу до правосуддя є невід’ємною частиною 

права на справедливий суд згідно зі ст. 6 ЄКПЛ; 5) ЄКПЛ захищає право доступу 

до правосуддя [177]. В окремій думці Дж. Фіцморіс розкритикував рішення 

більшості та вказав, що справжнім поясненням висновку, до якого прийшов Суд, 

був страх перед можливими наслідками у випадку невкючення права на доступ 

до правосуддя в ст. 6. Резюмуючи, Дж. Фіцморіс наголосив, що «саме держави, 

на домовленостях яких заснована Конвенція, і <…> виключно за згодою яких 

вона отримує свою обов’язкову силу, повинні заповнити прогалину, внісши 

відповідні поправки, а не судовий орган <…> , що підміняє собою авторів 

Конвенції» [177].  

Прихильники цього підходу не заперечують значення волі сторін 

міжнародного договору, але лише тієї, що знайшла своє закріплення в тексті. 

Юридичне значення має лише текст міжнародно-правового акту (договору), 

прийнятий сторонами. До завдань тлумачення не входить встановлення 

відповідності тексту волі сторін. Вважається, що зміст міжнародно-правової 

норми залишається усталеним: тлумачення не може змінити її зміст внаслідок 

зміни обставин.  

Зовсім в іншому ключі розуміють головне завдання тлумачення 

суб’єктивісти – у з’ясуванні намірів суб’єктів (сторін) міжнародного 

договору [177]. Оскільки такі наміри далеко не завжди можуть бути виражені 

в тексті міжнародно-правового акту, то, окрім тексту, у рамках цього підходу, 

велике значення надається іншим засобам тлумачення, і, перш за все, 
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підготовчим матеріалам. Для школи намірів головне в тлумаченні – це 

з’ясування мети (наміру) учасників (сторін), їх спільної волі, причому тієї 

волі, яка була зафіксована на момент створення міжнародно-правової норми 

(зокрема, договірної). Тому її прихильниками, насамперед, розглядаються 

підготовчі матеріали, аналізуються історичні умови створення такої норми. 

Видатний юрист-міжнародник XX ст., суддя Герш Лаутерпахт в Проекті 

доповіді Інституту міжнародного права (1950 р.) сформулював основні 

принципи школи намірів і, зокрема, положення про те, що в процесі 

тлумачення міжнародного договору першочерговим завданням є 

встановлення намірів сторін [692, с. 48].  

Іншими словами, знання цих намірів дозволяє інтерпретатору надати 

положенню міжнародного договору те значення, яке передбачене цим 

договором. З метою встановлення намірів сторін у процесі тлумачення можна 

посилатися на додаткові джерела, такі як підготовчі матеріали, навіть у тих 

випадках, коли формулювання, які тлумачаться, не є двозначними. 

Прихильники школи намірів приділяють велику увагу історичним аспектам 

укладання міжнародного договору і підготовчій роботі, оскільки їх завданням 

є відтворення початкового розуміння намірів cторін міжнародного договору.  

Підхід школи намірів піддавався критиці з боку представників інших 

шкіл: так, суддя Дж. Фіцморіс, критикуючи його з позицій текстуалістів, 

задавався питанням, чому наміри сторін не можуть бути очевидні на підставі 

аналізу лише самого тексту міжнародного договору? [640, с. 204–205]. Він також 

стверджував, що оскільки сторони укладають міжнародний договір з метою 

висловлення своїх намірів, то прояснення цих намірів у процесі інтерпретації є 

зайвим, адже слід виходити з того, що договір в дійсності уже виступає втіленням 

їх намірів. Відповідно у процесі інтерпретації, наголошував суддя, слід 

звертатися до підготовчих матеріалів лише в ситуаціях, коли формулювання 

неясні. Критикували основні положення даної школи і у вітчизняній науці 

міжнародного права. Так, наприклад, на думку проф. Лукашука І. І. негативним 

аспектом школи намірів є применшення значення тексту та подальшої практики 
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суб’єктів.  

Центральною ідеєю тлумачення функціоналісти (або телеологи) 

вважають «з’ясування об’єкта і мети договору» [640, с. 204–205]: міжнародно-

правова норма походить від первинної волі сторін і «продовжує самостійне 

життя». Вона служить своїй меті, виконує певні функції й саме в такому плані 

повинна тлумачитися. Головне завдання – встановлення мети міжнародно-

правової норми (незалежно від того, чи міститься вона у міжнародному договорі, 

в підготовчих матеріалах (travaux preparatoires), чи в подальшій практиці). 

Тлумачення покликане сприяти реалізації даної мети.  

Окремі представники функціоналістського напрямку навіть заперечують 

співвідношення намірів сторін та змісту норми, яка тлумачиться. Вони вважають, 

що мета норми також не є незмінною: нормативний зміст слід тлумачити 

відповідно до тієї мети, яку переслідує норма в момент тлумачення. Істотним 

моментом є те, що телеологічне тлумачення розглядає міжнародний договір у 

контексті широкої перспективи врегульованих ним відносин і нерідко адаптує 

його до мінливих умов міжнародного життя. Для представників цієї школи 

преамбули міжнародних договорів є не менш важливим джерелом, аніж 

субстантивні положення.  

Варто наголосити, що телеологічне тлумачення активно 

використовується Європейським судом з прав людини. Зокрема, ЄСПЛ 

наголосив, щоби воно, як зазначено у рішенні по справі «Лойзіду проти 

Туреччини» («Loizidou v. Turkey») (1995 р.), «найбільш повно відповідало 

реалізації мети» [196]. Водночас, у цьому ж рішенні також наголошується: «Те 

положення, що Конвенція є живим актом, який повинен тлумачитися в світлі 

сучасних умов, міцно утвердилася в практиці Суду» [196], що свідчить на 

користь використання Судом еволюційного підходу.  

Основні положення школи «ціннісно-орієнтованого тлумачення» 

грунтується на ідеї, що метою тлумачення – є встановлення та реалізація 

істинних очікувань суспільства [196]. Міжнародний договір і його підготовчі 

матеріали виступають рівнозначними джерелами тлумачення. Ціннісно-
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орієнтоване тлумачення виходить з наявності певного значення міжнародно-

правововго акту, вкладеного в нього авторами та інтерпретатором, якому 

належить у процесі здійснення інтерпретації вийти за межі тексту. Що 

важливо, цей вихід має відбуватися в певному напрямку, заданому 

моральними та іншими цінностями світової спільноти. При ціннісно-

орієнтованому тлумаченні значення, що надається міжнародному договору, в 

меншій мірі ґрунтується на лінгвістичному аналізі тексту або виражених в 

ньому намірів авторів договору [711, с. 40]. Яскравий приклад ціннісно-

орієнтованого тлумачення являє собою практика ЄСПЛ. 

У контексті дискусії про методологічні підходи та школи важливе 

значення має думка судді Конституційного Суду Тайваня, декана юридичного 

факультету Тайванського університету, професора Чжан фа Ло (Chang-fa Lo), 

який стверджує, що у доктрині та практиці сформувалося багато 

інтерпретаційних підходів і шкіл, у звязку з чим виникає «проблема уніфікації 

цих підходів». Дослідник вважає, що найбільш важливими школами тлумачення 

міжнародних договорів вважаються: «текстуалізм», «інтенціоналізм», 

«телеологічний підхід» [703, с. 63–65]. Автор стверджує, що представники школи 

«текстуалізму» віддають перевагу власне самому текстові, менше звертаючи 

увагу на інші аспекти, зокрема, контекст інтерпретованого терміна. Текстуалізм 

може розглядатися як об’єктивний підхід, який бере до уваги об’єктивну сторону 

тексту договірного положення. Інтенціоналізм не розглядається Чжан фа Ло як 

основний підхід до інтерпретації міжнародного договору; на думку вченого, 

цей підхід враховує наміри тих, хто веде переговори про міжнародний договір 

[703, с. 63–65]. У спеціальній літературі звертається увага на те, що текстуалізм 

є більш важливий для багатосторонніх міжнародних договорів: це пов’язано з 

тим, що такі угоди не обов’язково обговорюються всіма країнами-учасницями. 

І навпаки, у двосторонніх міжнародних договорах можна чітко простежити 

наміри учасників. 

Аналогічно виділяє три традиційні школи договірної інтерпретації 

практикуючий адвокат у галузі міжнародного кримінального права, 
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проф. Ґідеон Боас (Gideon Boas) (Мельбурн, Австралія): 1) текстуальну, яка 

визначає «звичайний» зміст тексту нормативного акта; 2) інтенціональну, яка 

намагається з’ясувати наміри розробників (сторін); 3) телеологічну, яка надає 

перевагу інтерпретації, що розкриває мету договору. За переконанням 

проф. Ґ. Боаса, ст. 31 Віденської конвенції включає у себе елементи всіх трьох 

шкіл [600, с. 63–65]. 

Сучасний теоретико-методологічний підхід до аналізу міжнародного 

публічного права з точки зору політики являє собою New Haven school. Цей 

підхід спрямований на інтерпретацію міжнародного договору, як зазначає Моллі 

Ленд (Molly Land), професор права Правової Школи Нью-Йорка, з точки зору 

комунікації та вивчення спільних очікувань сторін як мети дискурсу між ними, 

встановлення ієрархії між учасниками процесу укладення договору, фактично 

застосування міждисциплінарного комплексного підходу [689]. Нью-

Хейвенський підхід був заснований юридичним факультетом Єльського 

університету в 1960-х рр.; він визначає міжнародне право як юриспруденцію 

соціального вибору, яка застосовується для аналізу різних процесів прийняття 

рішень. Мета підходу Нью-Хейвен – зрозуміти міжнародне право як 

соціальний процес, спрямований на створення мінімального світового 

громадського порядку на основі спільних цінностей міжнародного 

співтовариства. Підхід Нью-Хейвен був породжений традицією соціологічної 

юриспруденції. Фозія Лоне (Fozia Lone), Доктор права Університету Гонконга, 

вирізняє декілька основних ознак цього підходу, як-то: акцент на цінностях, 

розуміння культурного різноманіття, і широка застосовність до різних 

областей і проблем. І хоча підхід «Нью-Хейвен» піддається критиці, він 

зберігає постійну привабливість завдяки своїй гнучкості та ефективності у 

вирішенні політичних питань.  

Отже, відмітним є те, що у контексті інтерпретації норм міжнародного 

права цей підхід розмежовує чинники, що визначають поведінку, і спонукають 

відповідальних осіб, які приймають інтерпретаціцйні рішення, розробити 

«кодекси ефективності», сумісні з людською гідністю. Виправданим та 
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перспективним у середовищі вітчизняних вчених – як теоретиків права, так і 

міжнародників – є поєднання цих трьох теорій з метою максимального 

використання їх інтерпретаційного потенціалу. 

 

1.3.3. Автентичне та доктринальне тлумачення норм міжнародного 

права: роль у інтерпретаційному процесі 

 

У доктрині міжнародного права важливе місце посідає проблема 

розмежування тлумачення за суб’єктами. Тлумачення, здійснюване державами, 

а також міжнародними органами та організаціями, називають офіційним. Загалом 

у міжнародно-правовій науці  виділяють автентичне та доктринальне 

тлумачення [369, с. 43]. Нормативне тлумачення стосується загального змісту 

міжнародно-правової норми й всіх випадків її застосування. Казуальне 

тлумачення з’ясовує зміст міжнародно-правової норми стосовно до конкретного 

випадку. Під нормативно-рекомендаційним тлумаченням розуміється загальне 

тлумачення міжнародно-правових норм, здійснюване міжнародними органами 

та організаціями за допомогою резолюцій, що наділені силою рекомендацій. 

Такий вид тлумачення виокремлювали, зокрема, І. І. Лукашук та О. І. Лукашук 

[478, с. 65–92]. 

Найбільш авторитетним у фаховій літературі визнається автентичне 

тлумачення – тобто те, яке здійснюється самими учасниками міжнародного 

договору. Результати такого тлумачення мають таку ж силу, як і сама міжнародно-

правова норма; вони оформлюються у чіткому формальному вигляді (договір, 

декларація, комюніке) або знаходять своє від ображення в узгодженій практиці. 

Автентичне тлумачення може містити зміни до міжнародного договору та 

здійснюватися у будь-якій формі: спеціального договору, домовленості, обміну 

нотами (листами), протоколу тощо. За визначенням проф. Буроменського М., 

автентичне тлумачення «є найбільш дієвим для збереження ефективності 

міжнародного договору» [369, с. 43]. Це тлумачення має тривалу історію, саме 

поняття «автентичне тлумачення» не є неологізмом правової доктрини ХХ ст., 
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його витоки можна простежити в римських правових принципах, які стали 

підґрунтям континентальних європейських правових систем, зокрема, таких, як 

Прусська та правова система повоєнної Німеччини [595, с. 852]. Поступово з 

правових систем окремих держав автентичне тлумачення поширилося у сферу 

міжнародного публічного права [595, с. 857–858].  

Автентичне тлумачення здійснюється самими учасниками міжнародного 

договору, або міжнародною організацією. Важливими суб’єктами даного виду 

тлумачення виступають Міжнародний Суд ООН, міжнародні арбітражі, різні 

міждержавні (міжурядові) комітети та комісії тощо. Нерідко у самих міжнародних 

договорах міститься положення про те, що у випадку спору про розуміння 

положень міжнародного договору він передається на розгляд суду, або арбітражу 

Особлива роль у правоінтерпретаційному процесі відводиться саме міжнародним 

судовим інститутам; на цьому, зокрема, акцентують увагу Дж. Хернандез 

(G. I. Hernández) [653], А. Зідар (А. Zidar) [803], І. Вензке (I. Venzke) [779] та інші 

автори. Поняття «автентичне тлумачення», зауважує Дж. Хернандез [653], вперше 

згадується в прецедентній практиці МС ООН 40-х рр.: суддя Хадсон вважав за 

необхідне «обов’язково реалізувати висловлені наміри сторін» [762, с. 236–237]. 

Особливо важливою є правоінтерпретаційна діяльність міжнародних 

організацій щодо власних статутів: вона дозволяє пристосовувати ці акти до 

нових умов. Досить показовим в цьому плані є прийняття Генеральною 

Асамблеєю ООН у 1970 р. Декларації про принципи міжнародного права, що 

стосуються дружніх відносин між державами відповідно до Статуту ООН [1]. 

З формальної точки зору вона являється актом тлумачення принципів Статуту, 

а з фактичної – є важливим після прийняття Статуту кроком у поступальному 

розвитку змісту основ міжнародного права. Свою юридичну силу положення 

вказаної Декларації набули лише в результаті подальшого її визнання 

державами, фактично як норми звичаєвого права. Правоінтерпретаційна 

діяльність міжнародних організацій вносить нові суттєві моменти в механізм 

функціонування міжнародного права. Прийняті акти сприяють досягненню 

однаковості в розумінні змісту міжнародно-правових норм. Тлумачення 
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здійснюється на постійній основі, регулярно, за участю великої кількості 

держав. Результати наділяються авторитетом як держав, що беруть участь, так 

і самої міжнародної організації. Тому, по суті, можна вести мову про нову 

форму інтерпретації, що володіє великою силою впливу на міжнародне право. 

(Детальніше інтерпретаційну діяльність міжнародних організацій ми будемо 

аналізувати у підрозділі 2.4).  

Неофіційне тлумачення здійснюється окремими особами, офіційно не 

уповноваженими державою: науковцями, представниками громадськості, 

посадовими особами міжнародних організацій. Різновидом неофіційного 

тлумачення є доктринальне тлумачення Таке тлумачення, як наголошує 

проф. М. Буроменський, «може бути цілком професійним і авторитетним, але 

воно завжди має рекомендаційний характер» [369, с. 43]. Доктринальне 

тлумачення є легітимним, і ця легітимність випливає з п.(d) ст. 38 Статуту 

Міжнародного Суду, згідно з якою Суд при вирішенні спорів застосовує 

доктрини найбільш кваліфікованих фахівців з публічного права різних націй 

як додатковий засіб визначення правових норм [573]. Вплив доктринального 

тлумачення на практику визначається обгрунтованістю її наукового аналізу. 

Особливим авторитетом користується доктринальне тлумачення, здійснюване 

міжнародними науковими організаціями, такими як Асоціація міжнародного 

права й Інститут міжнародного права. 

Звертаючись до проблеми визначення видів тлумачення, Катаріна Бернер 

(Kаtharine Berner), доктор права в Берлінському університеті Гумбольдта, суддя 

Вищого регіонального суда Берліна, виділяє юридично-наукове та автентичне 

тлумачення [595, с. 857–858]. Юридично-наукове тлумачення здійснюється 

вченими-юристами; це – когнітивні дії, які визначають можливі значення правової 

норми. Автентичне тлумачення є тлумаченням, що здійснюється правотворчими 

та правозастосовними органами (суддями, посадовими особами); у цьому випадку 

дані органи вибирають одне із можливих значень конкретного положення, їх 

інтерпретації є автентичні [595, с. 851]. Але, як зауважує K. Бернер, автентичне 

тлумачення в загальній теорії права (наприклад, у розумінні Ганса Кельзена) не є 
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синонімом автентичного тлумачення у розумінні міжнародного публічного права. 

Адже загальнотеоретичний підхід передбачає, що правова норма може 

тлумачитися тими, хто причетний до правотворчості: тільки, той хто створив 

норму, може створювати її підсумкову «інтерпретацію» – фактично нову норму. 

Всі інші застосовують тлумачення цієї правої норми, вони не мають права 

надавати своїм тлумаченням такої правової сили, яку має вихідна норма. Для цих 

інших інтерпретаторів «оригінал» норми обмежує їх інтерпретаційну діяльність і 

отримані інтерпретації ієрархічно підпорядковані законодавчим актам [595, 

с. 851–852].  

Разом з тим, К. Бернер відстоює думку, що міжнародні судові та 

квазісудові органи – Міжнародний суд ООН, Комітет ООН з прав людини та 

інші – у певному сенсі набувають правотворчих функцій, здійснюючи 

урегулювання спорів, надання консультативних висновків, чи публікації 

загальних коментарів. Сторони, що домовляються, можуть делегувати іншим 

суб’єктам право інтерпретувати, і такі остаточні інтерпретації, за переконанням 

К. Бернер, можуть розглядатися як нове джерело права [595, с. 852]. 

Вищеокреслена позиція, на наш погляд, відображає всі складнощі 

методогічного дискурсу проблеми правотворчості органів міжнародного 

правосуддя (надалі – ОМП). Фактично, дослідження підтверджують: 

міжнародні суди у процесі інтерпретаційної діяльності можуть тлумачити 

правові норми, а не створювати нові. Хоча, у випадку заповнення прогалин у 

правовому регулюванні, судові акти ОМП можуть розглядатися як джерело 

права. Разом з тим, варто не забувати застереження Г. Лаутерпахта про те, що 

«ні правова теорія, ні політична обережність не можуть і не повинні скасовувати 

творчу суддівську діяльність та свободу суддівської оцінки. Однак добровільна 

природа міжнародного судочинства вимагає, щоби суб’єктивний аспект 

суддівської діяльності врівноважувався засобом розширення підстав 

суддівської аргументації» [693, с. 575]. 

Розвиваючи ці положення, румунські дослідниці Васіліка Негру, Яна 

Мафтей та Варвара Комен (Vasilica Negrut, Jana Maftei , Varvara.- L. Coman) у 
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спеціальній праці зауважують, що автентичне тлумачення може бути 

колективним, або одностороннім. З одного боку, тлумачення здійснюється всіма 

учасниками договору (на момент прийняття тексту, чи пізніше), а з іншого – 

кожна держава-учасник договору може здійснити власну інтерпретацію й 

заявити, як вона розуміє його текст [704, с. 21]. Питання колективного суб’єкта 

розглядається також і А. Орахелашвілі: на думку вченого, саме «колективний 

суб’єкт» зумовлює можливість об’єктивної інтерпретаціі [722, с. 286]. 

Доктринальне тлумачення здійснюється фахівцями в наукових працях, 

воно не має обов’язкової юридичної сили, не є автентичним, але може впливати 

на створення й застосування норм міжнародного права. Відповідно до предмета, 

тлумачення може бути об’єктивним, при якому розглядається лише фактичний 

текст міжнародного договору, та суб’єктивним, у процесі якого має місце пошук 

істинної волі сторін міжнародного договору. Залежно від результату тлумачення 

може бути буквальним, розширювальним або обмежувальним [704, с. 22–23]. 

Варто зауважити, що в останні роки помітно збільшилася цікавість до проблем 

доктринального тлумачення права й у спільноті українських науковців-

теоретиків. Проте, як зазначає М. Садовський, в Україні й дотепер бракує 

комплексного дослідження проблеми принципів доктринального тлумачення 

права [533, с. 44; 535]. С. Палешник дає визначення доктринального тлумачення, 

що здійснюється в судовій практиці; під таким тлумаченням автор розуміє 

інтелектуально-вольовий процес, спрямований на з’ясування та роз’яснення 

змісту норм права вченими-суддями та їх колективами, результати якого мають 

під собою наукове підґрунтя і розміщуються в інтерпретаційних актах 

офіційного характеру [510, с. 43]. Розглядаючи питання дефініції доктринального 

тлумачення, М. Садовський не обмежується лише судовою практикою; на його 

думку, доктринальне тлумачення права – це наукова, інтелектуально-вольова 

діяльність із з’ясування та роз’яснення змісту правових явищ, що має суб’єктивно-

об’єктивний характер [536, с. 96]. Суб’єктами доктринального тлумачення права, 

зауважує автор, можуть бути як окрема людина, так і об’єднання людей, якщо 

результати їх інтерпретаційної роботи будуть наближені до вершини правового 
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мистецтва, поєднуючи правові знання, правову культуру й елементи правового 

мистецтва. Розвиваючи цю тезу, автор пояснює: «якщо результат тлумачення має 

обов’язковий характер, то таке тлумачення буде офіційним за формою вираження 

та доктринальним за змістом»[534, с. 23]. 

Всі зазначені вище міркування приводять до наступних висновків: 

по-перше, дослідження основних підходів (шкіл) до тлумачення міжнародно-

правових норм є необхідною складовою розвитку загальної теорії тлумачення як 

складової інтерпретаційного процесу в міжнародному праві та практичної 

реалізації міжнародно-правових норм загалом; по-друге, наведені 

підходи (школи) тлумачення права дозволяють краще зрозуміти сутність самого 

процесу інтерпретації у міжнародному праві і визначити шляхи та засоби 

вдосконалення діяльності тлумачення міжнародно-правових правових норм; 

по-третє, наведені підходи (школи) тлумачення міжнародно-правових норм мають 

свої переваги, але послаблюють свої позиції певними недоліками: прихильники 

статичних теорій тлумачення не враховують мінливий характер обставин, що 

впливають на сутність та зміст міжнародно-правової норми; у свою чергу 

еволюційне (динамічне) тлумачення «ризикує» потрапити під вплив 

необгрунтованих змін змісту правової норми; по-четверте, прихильники кожного 

з підходів (шкіл) віддають перевагу якомусь одному методу тлумачення, часто 

фактично недооцінюючи значення інших, проте, ефективна та належна 

інтерпретація у міжнародному праві вимагає використання різних методів 

тлумачення у комплексі. 

 

1.4. Об’єкт і принципи інтерпретації у міжнародному праві 

 

1.4.1. Проблема визначення об’єкта у процесі інтерпретації норм 

міжнародного права 

 

Інтерпретація норм міжнародного права є родовим поняттям, а 

тлумачення норм міжнародного права – видом інтерпретаційної діяльності, 
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пов’язаної тільки з вербальним аналізом міжнародно-правової норми, 

відображеної у тексті міжнародно-правового документу.  

 «Інтерпретація норм міжнародного права в широкому розумінні» 

відбувається у різні моменти часу та здійснюється, передовсім, міжнародними 

судовими та квазісудовими установами. «Інтерпретація міжнародного права у 

вузькому розумінні» (власне, тлумачення) позначає процес з’ясування змісту 

норми права (наприклад, конвенційної норми, який збігається з буквальним 

вираженням правового тексту.  

Виходячи з вищенаведеної аргументації, вважаємо, що доцільно 

розмежувати категорії інтерпретацію норм міжнародного права у вузькому 

розумінні (власне тлумачення) як інтерпретацію, що прочитує зміст зміст 

міжнародно-правової норми в її буквальному вираженні та інтерпретацію норм  

міжнародного права у широкому розумінні, що передбачає, окрім прояснення 

змісту міжнародно-правових норм, принципів, також заповнення прогалин у 

регулюванні міжнародно-правових відносин, моделювання інтерпретаційного 

акту, формування міжнародної практики [675]. Для аргументації можна навести 

окрему думку судді МС ООН Т. Бернардезе (T. Bernardese) щодо рішення у 

справі про спір щодо сухопутного, острівного й морського кордону, у якій 

зазначалося, що інтерпретація, яка відкидає (з будь-яких практичних міркувань) 

об’єкт і мету договору, що містить терміни, або вирази, що підлягають 

тлумаченню, не є такою [83, с. 383, § 206]. Розвиваючи це методологічне 

положення, Девід Джонас (Devid S. Jonas), американський юрист, партнер 

компанії Fluet, Huber & Hoang, і Томас Саундерс (Thomas N. Saunders), помічник 

прокурора Сполучених Штатів у Вашингтоні (округ Колумбія), обґрунтовують 

залежність інтерпретаційних методів від «об’єкта та мети» [660]. Зауважуючи, 

що існує дискусія щодо єдності чи диференціації термінів «об’єкт і мета», 

автори схиляються до думки, що ці два терміни належить розглядати як єдине 

поняття, оскільки розмежування не дає практичної користі, а тільки ускладнює 

інтерпретацію [660, с. 580].  

Внаслідок невизначеності, пов’язаної з дискусійністю питання об’єкта 



102 
 

та предмета тлумачення, серед дослідників (як теоретиків права, так і вчених-

міжнародників) немає єдності щодо інституалізації об’єкта та предмета 

інтерпретації та тлумачення права у міжнародному праві. Серед найбільш 

близьких до нового розуміння проблеми є позиція І. Кретової, яка стверджує, що 

текст правового акта є предметом правотлумачної діяльності, а її об’єктом – 

правові норми. Як узагальнення, авторка робить висновок, що кінцева мета 

інтерпретації права полягає в розкритті значення, з’ясуванні змісту відповідних 

правил поведінки [468]. Практично дослідниця робить спробу вивести розуміння 

тлумачення за межі позитивістського бачення. У міжнародному праві ще більш 

очевиднішим є факт, що правоінтерпретаційна діяльність – це категорія не 

доктрини, а практики, суб’єктом здійснення якої є судові та квазісудові органи 

та установи. Тому кінцевою метою інтерпретації в праві загалом, і міжнародному 

праві, зокрема, є не просто з’ясування змісту відповідних абстрактних правил 

поведінки (правових норм). Ключова особливість інтерпретації у 

міжнародному праві  виражається в тому, що вона постає не лише актом 

пізнання (з’ясування) змісту правової норми в її зовнішній формі – тексті 

міжнародно-правового акту (договорі, статуті, підготовчих матеріалах, 

резолюції),а є у певному сенсі актом моделюванням права. Отже, поняття 

«інтерпретація норм міжнародного права у широкому розумінні» практично є 

водночас і процесом, так і результатом.  

Наполягаючи на такому баченні поняття інтерпретації, у її широкому 

та вузькому розумінні, вважаємо за потрібне підсилити свою аргументацію 

концептуальним аргументом А. Барака про те, що обирати юридичне значення 

серед певної множини семантичних можливостей, вирішувати, яке з 

семантичних значень тексту становить його належне юридичне значення [592, 

с. 3–4].  

У цьому переконують й новітні дослідження вітчизняних вчених: так, 

Н. Гураленко зауважує, що «ціннісна правова позиція, згідно з якою 

інтерпретація права не обмежується пошуком смислу, що його встановив 

законодавець <…>, а є актом «креативного правотворення» – превалює». 
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Вчена бере на себе наукову сміливість стверджувати, що «в своєму ціннісно-

смисловому вимірі інтерпретація бівалентна – це не лише акт пізнання, 

встановлення того, що вже має юридичну силу, це також акт творення нового 

права» [404, с. 298]. 

Загалом, на нашу думку, дефініція інтерпретації та розуміння її сутності 

залежать від тих методологічних настанов, яких дотримується той, хто дає 

визначення, а також від того, в якому сенсі будемо вести мову про інтерпретацію 

у міжнародному праві – у вузькому чи широкому. Наприклад, перший підхід, який 

визначає головним текст, а інтерпретацію постулює як віднаходження 

значення, що існує безпосередньо в тексті, дозволяє дати таке визначення: 

«Завдання інтерпретації <…> спрямоване на визначення точного значення та 

змісту верховенства права, застосованого в даній ситуації». Другий, 

квазітекстовий підхід враховує інтерпретацію «світла тексту» (à la lumière du 

texte): «Договірна інтерпретація має на меті встановлення справжнього змісту 

договору». Третій, суб’єктивний підхід, надає великого значення текстові, який 

розглядається як засіб для розуміння намірів сторін договору: «Інтерпретація є 

процесом визначення юридичного характеру та наслідків консенсусу, 

досягнутого сторонами <…> для здійснення задекларованого наміру <…> цей 

намір виражений словами у контексті конкретних обставин» [699, с. 68]. 

Діапазон практичного наповнення проблеми інтерпретаційних підходів є 

достатньо широким: тексту завжди надавалося вирішальне значення 

(неналежною є та інтерпретація, яка нівелює текст), а з іншого ракурсу – 

безперспективним є ігнорування інших засобів тлумачення (хто тримається 

букви, той тримається поверхні).  

Єдиним об’єктом інтерпретації буквальний текст міжнародно-

правового акту визнається текстуалістами. На підтвердження своєї позиції 

прихильники цього підходу стверджують, що наміри сторін, які не 

відображені в тексті, не мають жодного значення. Але вони не враховують 

того факту, що початковий намір може змінюватится за взаємною згодою 

сторін міжнародного договору. Проте, як резонно зауважував проф. Лукашук 
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І. І., правовий текст не може бути визнаний єдиним об’єктом тлумачення, хоча 

б тому, що існують норми, зміст яких не втілений у форму офіційного тексту 

міжнародних угод. Як позитивний момент текстуалістів учений відзначав те, 

що вони позиціонують центральне місце правового тексту серед інших засобів 

тлумачення, наводячи, як приклад позицію прихильника цієї школи 

німецького проф. Р. Бернхардта [477, с. 394–396]. Розмірковуючи над 

об’єктом тлумачення у міжнародному праві, проф. Лукашук І. І. 

підкреслював, що міжнародна норма слугує певним цілям, виконує певні 

функції, і тому повинна тлумачитися так, щоби сприяти досягненню мети та 

реалізацію функцій [477, с. 396–397].  

Для створення цілісного бачення методології інтерпретації міжнародного 

права, зокрема визначення об’єкту інтерпретації та його ролі в 

інтерпретаційному процесі цікавим видається сучасний підхід В. Гончарова [397, 

с. 61–62]. Він пропонує поділ історії тлумачення на «стару» та «нову», між якими 

існує перехідний період. У «старій історії» тлумачення текст розглядається як 

такий, що має справжній істинний смисл, у ньому закладена воля історичного 

законодавця, автора закону; інтерпретатор повинен йти від тексту до авторської 

думки, здійснювати декодування смислу. У «новій історії» передбачається перехід 

до нової теорії тлумачення, у якій зазначені постулати мають бути якщо не 

повністю заперечені, то принаймі ґрунтовно трансформовані. І чи не 

найголовнішу роль тут відіграє визнання динамічного тлумачення [397, с. 61–62].  

На думку А. Орахелашвілі, інтерпретація в міжнародному праві не 

залежить від будь-яких правил та способів (методів) інтерпретації, які можуть 

застосовуватися в національному праві, вона також не залежить від 

законодавства тієї чи іншої держави. Але, автор впевнений, що існують певні 

інтерпретаційні межі: у самому договорі так чи інакше встановлюються чіткі 

вимоги щодо інтерпретації [722, с. 286]. У контексті співвідношення позитивного 

та природного права А. Орахелашвілі відстоює визначеність юридичного змісту 

норм і об’єктивність їх тлумачення на противагу суб’єктивізму, зокрема, з 

мотиву заподіяти маніпуляції правом. Він вважає, що питання про правомірність 
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дії конкретного суб’єкта міжнародного права має вирішуватися виключно на 

основі позитивного права. Якщо ж дія виразно виходить за рамки позитивного 

права, то вона повинна бути узгодженою з правом природним, здатним 

відповісти на більшу кількість запитань та прийняти до уваги такі принципи, як 

сумлінність, рівність держав і т. ін. Основною метою інтерпретації 

міжнародного права, на думку А. Орахелашвілі, є внесення визначеності, 

передбачуваності і послідовності у міжнародно-правове регулювання. 

А. Орахелашвілі категорично відкидає соціологічний підхід в інтерпретації 

міжнародного права, якщо такий підхід заперечує ієрархію, закріплену у 

Віденської конвенції 1969 р. Вчений акцентує також на необхідності здійснення 

інтерпретації, вільної від впливу політичних чинників, на встановленні змісту 

норм, який узгодили сторони (держави).  

У рамках дискусії про об’єкт інтерпретації у міжнародному праві 

французький адвокат з права ЄС І. Ван Дамм (I. Van Damme) схильна вважати, що 

інтерпретація є контекстною, і підкреслює, що прерогатива інтерпретатора 

полягає в тому, щоб вирішити, як контекст набуває чинності. Так само 

британський дослідник Р. Ґардінер (R. Gardiner) (Лондонський університетський 

коледж) пояснює, що звичайне значення не можна відірвати від контексту, 

оскільки воно безпосередньо і тісно пов’язане з контекстом і має бути прийняте 

разом з усіма іншими відповідними елементами Віденської конвенції. Неодно-

значною видається позиція У. Ліндерфалька (U. Linderfalk), професора 

юридичного факультету Лундського університету (Швеція): він займає 

«усереднену» позицію між радикальним правовим скептицизмом, який розглядає 

інтерпретацію договору як мистецтво, що не може бути врегульване правилами 

(тлумачення, як вважає автор, це політична діяльність) та позицією, яка визнає, 

що інтерпретатор застосовує правила тлумачення для досягнення результату за 

допомогою нейтральних засобів. Процес інтерпретації, як констатує 

У. Ліндерфальк, врегульовується системою правил, які, з одного боку, значно 

обмежують політичні міркування, а, з іншого, внаслідок обмеженої кількості 

основних правил, надають інтерпретатору великі можливості для маневрування 
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[787, с. 576].  

Помітним явищем останніх років у теорії інтерпретації міжнародного 

права стала колективна праця «Інтерпретація у міжнародному праві» 

(«Interpretation in International Law») (2015) [597]. Структурною основою цієї 

книги є метафора гри, яка прояснює складові елементи інтерпретаційної 

діяльності, також зокрема тут аналізуються роль риторики в інтерпретації, 

пов’язаність інтерпретаційної діяльності міжнародних установ, організацій та 

фахівців з етичними постулатами, зв’язок інтерпретації з політикою. 

Разом з тим, нові виклики на академічному рівні, що постали у зв’язку 

з переосмисленням сутності інтерпретації у міжнародному праві привели до 

актуалізації фахових, у тому числі й міждисциплінарних досліджень [669]. 

Але, водночас, і до гострих дискусій, зокрема, про її методологію та 

інтерпретаційний інструментарій. Так, Мар’ян Аджевський (Marjan Ajevski), 

професор Центрально-Європейського Університету (Будапешт, Угорщина) 

підтримуючи теорії «орджиналістів» (original intuitionalists) та філософських 

прагматиків, висловив достатньо дискусійну думку про те, що інтерпретація 

не є діяльністю, пов’язаною з певною методологією. Як доводить учений, 

єдиним, хто може надати пояснення терміну чи висловлюванню, є його автор; 

у цьому сенсі текст має лише одне значення, і воно ніколи не змінюється. 

Проблема з’являється у тому випадку, коли потрібно зрозуміти наміри автора 

[582, с. 6]. На переконання М. Аджевського, проблема ускладнюється ще й 

тим, що у міжнародному праві не має одноосібного автора міжнародно-

правового акту, що підлягає інтерпретації, отже, виникає питання: намірам 

якого автора надавати пріоритет? Також є проблематичним те, що може 

слугувати свідченням намірів: мемуари дипломата, урядові заяви, додані до 

договору інтерпретаційні положення, наукові та газетні статті, текст самого 

договору тощо [582, с. 17]. М. Аджевський розмірковує, що зрештою, 

авторитетність та правильність інтерпретації у міжнародному праві 

виявляється емпіричним питанням. Віденська конвенція та коментарі до неї 

намагаються дати відповідь на це питання, формулюючи правило тлумачення, 



107 
 

але цей вибір укладачів Конвенції, як переконує дослідник, впливає не на те, 

як ми інтерпретуємо (виявляємо смисл тексту), а як сприймаємо 

інтерпретаціїю [582, с. 17]. 

 

1.4.2. Принципи правової інтерпретації у міжнародному праві як її 

фундаментальна «ідеологія» 

 

Внаслідок об’єктивних причин у процесі інтерпретації різні правові 

системи як методологію використовують різні принципи інтерпретації. 

Водночас, вже тривалий час простежується інтенція на їх уніфікацію, хоча цей 

процес супроводжується серйозними дискусіями між теоретиками та практиками 

щодо «правильної», «об’єктивної» єдиної інтерпретаційної методології. 

Особливої гостроти це питання набуло в міжнародному праві. Саме фахівці з 

міжнародного права сьогодні стали лідерами в інтерпретаційно-методологічних 

дебатах. Це пояснює кілька вагомих причин: значна політична складова 

міжнародно-правових процесів, динамічність системи міжнародного права, 

наявність кількох потужних, давно сформованих правничих традицій (зокрема, 

англо-саксонської та континентальної), відсутність єдиної інтерпретаційної 

методології. 

Принципи правової інтерпретаціі – це базисна аксіоматична основа 

правопізнавального та правоінтерпретаційного процесів. Принципи правової 

інтерпретації, власне, визначають незаперечні засади, якими повинен керуватися 

суб’єкт інтерпретації для пізнання та розкриття істинного змісту правового 

положення, а, в кінцевому підсумку, забезпечити ефективну його реалізацію 

[438]. На відміну від основних норм, принциипи інтерпретації відіграють 

особливі функції. Насамперед, вони протидіють фрагментації міжнародного 

права, а також забезпечують певну об’єктивність рішень міжнародних судів та 

трибуналів.  

Принципи інтерпретації, по-перше, гарантують автономію правової 

системи; по-друге, сприяють стабільності та надійності правової системи; по-
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третє, зміцнюють єдність та цілісність правової системи: усувають конфлікти 

між різними первинними нормами; по-четверте, моделюють методи для 

заповнення прогалин у правовому полі та обмежують здійснення судової влади, 

встановлюючи обмеження для інтерпретації [587, с. 79].  

В історії юридичної науки можна віднайти чимало спроб напрацювання 

універсальних інтерпретаційних принципів. У середині минулого століття 

італійський філософ Еміліо Бетті (Emilio Betty) у відомій праці «Герменевтика 

як загальна методологія наук про дух» сформулював принципи інтерпретації, 

які назвав герменевтичними канонами. Перші два з цих канонів стосуються 

об’єкта, інші – суб’єкта. Перший канон – це канон герменевтичної автономії 

об’єкта (або канон іманентності герменевтичного масштабу), другий – це канон 

герменевтичної тотальності, або цілісності, третій – це канон актуальності 

розуміння, четвертий – це канон смислової відповідності [360].  

Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р. закріпила 

засадничі принципи тлумачення норм міжнародних договорів, які й сьогодні є 

чинними, та дозволяють розвивати методологію інтерпретаційної практики. 

(Детально про принципи тлумачення міжнародних договорів, визначених 

Віденською конвенцією про право міжнародних договорів 1969 р. будемо 

говорити у розділі другому нашого дослідження). 

У радянській науці міжнародного права системний аналіз основних 

принципів тлумачення міжнародно-правових норм, джерелом яких виступають 

міжнародні договори та міжнародно-правові звичаї, був детально здійснений І. І. 

Лукашук та О. І. Лукашук. Одним із центральних автори вважали принцип 

добросовісності, який тісно пов’язаний з головним принципом міжнародного 

права – принципом добросовісного виконання зобов’язань за міжнародним 

правом. Окрім принципу добросовісності, були виокремлені ще такі принципи: 

ефективності, правомірності, єдності тлумачення, поваги прав суб’єктів, 

справедливості. Для тлумачення договорів, укладених декількома мовами – 

принцип єдності текстів, укладених кількома мовами та принцип рівноправності 

багатомовних текстів [477, с. 396–397]. 
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У пострадянській та вітчизняній науці дослідницька увага, передовсім, 

приділялася загальноприйнятим принципам правотлумачної діяльності, до яких 

науковці-теоретики більш-менш одностайно відносили такі принципи як: 

неупередженість, обґрунтованість, всебічність, об’єктивність, однозначність, 

визначеність, стабільність права [570, с. 105–106]. Водночас справедливим є 

зауваження М. Садовського, що принципи тлумачення – це система передумов 

пізнавального та роз’яснювального процесу, а тому жоден їх перелік не може 

розглядатися як вичерпний [518].  

У новітньому виданні «Міжнародне публічне право» 

проф. Буроменський М. В. визначає чітку систему спеціальних принципів 

тлумачення міжнародних договорів. Так, учений виділяє 1) принцип 

сумлінності (передбачає тлумачення договору чесно, у дусі доброї волі (bona 

fide)); 2) принцип ефективності (зобов’язує тлумачити договір відповідно до 

його об’єкта та мети); 3) принцип єдності (полягає у необхідності тлумачити 

міжнародний договір як пов’язаний предметом та метою нормативно-правовий 

акт); 4) принцип поваги до прав учасників (забороняє тлумачити договір в 

інтересах однієї сторони); 6) принцип правомірності (передбачає тлумачення 

міжнародного договору відповідно до інших норм міжнародного права) [369, 

с. 43]. Принципи, які використовуються для тлумачення міжнародного 

договору, зауважує проф. Київець О. В., «беруть початок ще з римського 

приватного права та існують у міжнародному праві як загальні принципи права, 

визнані цивілізованими націями, або ж у формі міжнародного узвичаєння, при 

чому останнє переважає» [450, с. 150].  

Принципи і правила тлумачення міжнародних договорів в основному 

кодифіковані ВК ПМД (ст. 31 і 32). (У розділі другому нашого дослідження 

будемо детально аналізувати принципи і правила тлумачення міжнародних 

договорів в основному кодифіковані ВК ПМД, обмежившись у даному 

підрозділі лише загальними характеристиками принципів інтерпретації.) 

Згідно позиції М. Вайбеля, для принципів, визначених Віденською 

конвенцією, властива логіка та певний порядок, які обмежують та, водночас, 
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розширюють можливості інтерпретатора [787, с. 576]. Принагідно зауважимо, 

що прийняття Віденської конвенції, як підкреслюється у дослідженнях 

зарубіжних авторів, «зняло» багато інтерпретаційних проблем. Так, зокрема, 

А. Орахелашвілі говорить про потрійний вплив цієї Конвенції на міжнародне 

право. На думку автора, по-перше, Конвенція остаточно сформулювала 

єдиний режим тлумачення, заснований на правилах, що не залишило місця 

розбіжностям (передовсім, між баченням процесу тлумачення різними 

школами). По-друге, Віденська конвенція закріпила відмінність між 

Загальним правилом тлумачення (ст. 31) та додатковими методами 

тлумачення (ст. 32), які не можуть стати альтернативними, автономними. По-

третє, Віденська конвенція не дозволяє розглядати наміри держав як 

незалежний і самостійний фактор тлумачення [722]. На нашу думку, правила 

тлумачення, які визначені Віденською конвенцією, залишаються актуальними 

й сьогодні, проте, вже й самі потребують інтерпретації, яка б відповідала 

сучасним реаліям.  

Серед принципів тлумачення у міжнародному праві особливе значення 

надається принципу сумлінності: тлумачення має бути сумлінним 

(добросовісним), тобто чесним, враховувати інтереси всіх зацікавлених сторін і 

бути спрямованим на виявлення реального змісту міжнародно-правової норми. 

Стосовно принципу добросовісності тлумачення права, С. Прийма зауважує, що 

важливість цього принципу у міжнародному праві підтверджується тим, що він 

знайшов своє втілення в положеннях Віденської конвенції про право міжнародних 

договорів (1969 р.), Декларації про принципи міжнародного права, що стосуються 

дружніх відносин і співпраці між державами відповідно до Статуту ООН 1970 р., 

Статуті ООН (п 2 ст. 2), у Заключному акті ОБСЄ 1975 р. [518, с. 21]. Як переконує 

професор міжнародного публічного права і міжнародних відносин К. Фернандез 

де Касадеванте Романі (C. Fernandez de Casadevante Romani) (Мадрид, Іспанія), 

сумлінність обмежує свободу розсуду держав при інтерпретації і стримує їх 

свавілля [639]. Адже широка свобода розсуду, як влучно відзначає Г. Христова, 

стосується саме допустимої межі у виборі засобів [566]. Цілком природно 
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припустити, що сумлінне тлумачення міжнародного договору попереджає 

виникнення міждержавних спорів, у той час як несумлінне може стати підставою 

неправомірних дій, наприклад, невиконання взятих зобов’язань або їх 

неналежного виконання.  

Неоднозначні дискусії у середовищі наукової спільноти викликає 

принцип впливу політичної моралі чи «політичної доцільності». Адже, з одного 

боку, політика і міжнародне право тісно взаємопов’язані, а, з іншого – вони були 

й залишаються різними регулятивними системами. Інтерпретація у 

міжнародному праві не повинна визначатися політичною мораллю. У цьому 

також переконує професор прикладної юридичної теорії в Університеті в Пармі 

(Італія) Гіанлуїджі Паломбелла (Gianluigi Palombella), який визнає, що принцип 

зменшення суверенних повноважень держав «недостатньо визначений стосовно 

різних можливих міжнародно-правових режимів» [728, с. 166].  

Принцип ефективності тлумачення вимагає, щоби результати 

тлумачення сприяли досягненню мети міжнародно-правової норми, робили її 

дієвою. На думку Міжнародного Суду, цей принцип є одним з основних 

принципів тлумачення, «якого послідовно дотримується міжнародне 

правосуддя». У Віденських конвенціях цей принцип знайшов відображення як 

вимога того, щоби тлумачення здійснювалося «у світлі об’єкта і мети договору». 

Для розуміння цього принципу важливим є висновок, що міститься в рішенні 

Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії від 2 жовтня 1995 р.: «в 

межах, допустимих існуючим міжнародним правом, Статут повинен 

тлумачитися так, щоби забезпечити ефективність цієї мети» [280].  

Однак сам принцип, як заважував І. І. Лукашук зовсім не є новим: він 

здавна вважається загальним принципом права, властивим будь-якій правовій 

системі [476, с. 621]. Учений наголошує, що в основу цього принципу були 

покладені латинські максими. Погоджуючись з відомим фахівцем, наведемо 

декілька прикладів. Так, відома максима «тлумачення повинне бути таким, щоб 

угода була дієвою, а не бездіяльною» (interpretatio fienda est ut res magis valeat 

quam pereat). Сюди ж можна віднести і таку максиму, яку Герберт Брум 
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назвав «фундаментальним правовим принципом» [604, с. 162–169]: у справі 

Хаггі проти ДжіМіЕс Девелопмент (Hughey v. JMS Development) cуддя Оуенс з 

Апеляційного суду США використав наступні слова – «закон не вимагає 

неможливого» (ad impossibilia lex non cogit) [275]. У 2012 р. суддя Френкель з 

Апеляційного суду Британської Колумбії у справі Транспорташн лізінг систем 

проти Вірді (Transportaction Lease Systems Inc. v Virdi (2010) [285]. 

Ще одна відома максима: «двозначні вирази повинні тлумачитися так, 

щоби уникнути незручності і безглуздості» (intepretatio talis in ambiguis semper 

fienda est ut evitetur inconviniens et absurdum) відображає вказаний принцип 

ефективності. Прикладом прецедентного права з посиланням на цю максиму є 

використання Судом у справі Сполучені Штати проти Джефферсона [287].  

Правило спеціального закону (lex speciales) у правовій теорії та практиці, 

є доктриною, що стосується тлумачення законів і може застосовуватися як у 

внутрішньому, так і в міжнародному контексті права. Принцип lex specialis може 

використовуватися в двох варіантах: як спосіб тлумачення норм права та як 

спосіб вирішення нормативних колізій. У першому випадку застосування lex 

specialis буде приводити до того, що більш спеціальним нормам буде віддаватися 

перевага при тлумаченні, відповідно, загальні норми при цьому також беруться 

до уваги, виступаючи фоном для застосування спеціальної норми. У результаті 

використання цього принципу при тлумаченні не дозволяє вивести 

непридатність норм міжнародного права прав людини. У другому випадку 

умовою застосування lex specialis є наявність нормативної колізії, тобто цей 

принцип не може бути застосований на рівні галузей права [525]. 

При тлумаченні спеціальні норми безпосередньо стосуються даного 

випадку, конкретизують загальну норму, а інколи роблять з неї виняток. Комісія з 

міжнародного права (надалі – КМП) на П’ятдесят шостій сесії (12 травня – 

28 липня 2004 р.) розглянула Доповідь Голови Дослідницької групи п. Мартті 

Коскенніємі, присвячену аналізу функцій та сфери застосування норми lex 

specialis. У своєму виступі фінський юрист-міжнародник і колишній дипломат, а 

сьогодні професор міжнародного права в Університеті Хельсінкі і директор 
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Інституту міжнародного права і прав людини Еріка Кастрена М. Коскенніємі 

(М. Koskenniemi) виділив декілька моментів. По-перше, звернення до норми lex 

specialis є одним з аспектів юридичної аргументації, яка тісно пов’язана з ідеєю 

міжнародного права як правової системи. Максима lex specialis спрямована на 

гармонізацію конфліктуючих стандартів за допомогою тлумачення або 

встановлення чітко визначеного порядку черговості між ними. По-друге, принцип, 

згідно з яким спеціальне право є відступом від загального права, є традиційною і 

загальноприйнятою максимою правового тлумачення і методом вирішення колізії 

між нормами [688]. 

Окрім принципів, які визначених Віденською конвенцією 1969 р. у 

процесі інтерпретації, на переконання В. Негру, Я. Мафтей та В. Комен, також 

потрібно враховувати й інші принципи міжнародного права, зокрема, принцип 

суверенної рівності держав, принцип мирного розв’язання спорів, принцип 

поваги до прав людини і основних свобод [704, с. 24]. Одним із важливих 

принципів тлумачення є принцип поваги до міжнародного права, або, як зазначає 

О. Київець, «принцип добросовісного ставлення до міжнародного права» [450, 

с. 151]. Найбільше потрібно остерігатися такого тлумачення, яке б могло 

нівелювати договір, чи унеможливити його виконання. Адже інтерпретація 

міжнародних договорів є першим реальним етапом реалізації їх дотримання як 

кодексу поведінки та використання як стандарту у випадку спору [699, с. 53]. 

Магістральною спрямованістю інтерпретаційної діяльності має бути реалізація 

міжнародно-правової норми, разом з тим, результат інтерпретації у жодному 

випадку не повинен суперечити самій нормі міжнародного права. 

Як один із важливих принципів інтерпретації в міжнародному праві 

також можна розглядати принцип об’єктивності (істинності) [676]. Перший 

філософ, який стверджував, що закон є вимогою істини був Сократ, не дивно, що 

й інші філософи пішли цим шляхом [629]. Загалом у філософській і правовій 

літературі існує значна кількість визначень об’єктивності, з приводу можливості 

її досягнення також ведуться дискусії. Одним із прикладів зацікавленості 

сучасних дослідників об’єктивністю у юридичному дискурсі може слугувати 
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збірка есе [628].  

Так, директор Бельгійського Центру міжнародного права і соціології, 

професор Олівер Кортен (Olivier Corten) розрізняє об’єктивне, волюнтаристське 

та релятивістське бачення інтерпретації. Прихильники релятивізму, звертає 

увагу автор, стверджують, що об’єктивна інтерпретація в принципі неможлива, 

оскільки інтерпретатор перебуває у чітких межах правової системи, а тому не 

може досягнути об’єктивності. Об’єктивісти і волюнтаристи вірять в 

об’єктивність інтерпретації. Різниця лише в тому, що для перших об’єктивним є 

те, що відповідає соціальним потребам, а для других – те, що відповідає волі 

держав [615, с. 364].  

Ідея об’єктивності й сьогодні залишається важливою складовою правової 

свідомості та практики. У міжнародному праві можна диференціювати принаймні 

дві категорії об’єктивності – когнітивну та аксіологічну. «Об’єктивна» може 

позначати: по-перше, відповідність певним міжнародно-правовим фактам або 

міжнародно-правовим стандартам; по-друге, претензію на законність чи 

справедливість [732, с. 111]. Це зумовлює можливість виділення двох нових 

кваліфікацій юридичної об’єктивності: об’єктивні наміри інтерпретаторів та їх 

незаангажовані позиції [717, с. 17].  

Але ця ситуація ідеалістична – як засвідчує практика, внаслідок низки 

причин неможливо досягти повної (абсолютної) об’єктивності. Найперше з тієї 

причини, що суб’єктам інтерпретації може забракнути знань; на їх рішення 

можуть вплинути певні політичні, етичні, навіть релігійні чинники. Загалом, для 

того, щоби досягнути абсолютної, «чистої» об’єктивності розуміння певної 

системи, потрібно вийти за її межі. Чи готова міжнародна спільнота ризикнути та 

кинути виклик усталеним концептуальним традиціям – покаже час. 

Тлумачення норм Європейської конвенції з прав людини, на чому акцентує 

увагу наукова спільнота, має свої особливості, тому їх доцільно розглядати лише 

в контексті практики Європейського суду з прав людини [557, с. 126].  

Оскільки ЄКПЛ була укладена 4 листопада 1950 р. та набрала чинність 

3 вересня 1953 р., то у формально-юридичному контексті ми не можемо вести 
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мову про дію правил Віденської конвенції 1969 р. На практиці ж Європейський 

Суд з прав людини не ігнорує правила тлумачення, визначені Віденською 

конвенцією 1969 р. (ст. 31–33), однак, враховує й те, що його головною метою є 

захист прав людини, адже «в центрі уваги інтерпретатора<..>права людини, що 

виступають мірилом оцінки правомірності тих чи інших дій або бездіяльності 

держав-учасниць Конвенції» [557, с. 130]. А це, безумовно, справляє вплив на 

вектор формування системи принципів інтерпретації конвенційних норм і на 

вибір методу тлумачення у контексті. (Детально принципи інтерпретації ЄКПЛ 

будемо аналізувати в підрозділі 3.3).  

Отже, окремі питання інтерпретації у міжнародному праві настільки 

суперечливі, що не можуть утворювати формат консенсусу. До них впевнено 

можна віднести проблему визначення об’єкта інтерпретації у міжнародному 

праві. Принципи правової інтерпретаціі у міжнародному праві – це базисна 

аксіоматична основа пізнання міжнародно-правової реальності, це – 

фундаментальна «ідеологія» правоінтерпретаційного процесу.  

 

Висновки до розділу 1 

 

Cтановлення нового міжнародного правопорядку у другій половині 

XX ст. супроводжувалося появою нових міжнародних суб’єктів інтерпретації 

права, які впливають також на національні правові системи. Ефективність 

функціонування сучасного міжнародного правовопорядку, вдосконалення 

юридичної практики багато в чому залежать від знання сутності та 

функціональної ролі інтерпретаційної практики як діяльності по встановленню 

змісту і форми правових явищ, взятої в єдності з накопиченим інтерпретаційним 

досвідом. 

Нова інтерпретивістська модель правового пізнання міжнародного права 

демонструє собою модель, яка позначає пряме осягнення міжнародно-правової 

реальності в ході процесу пошуку правильної мови інтерпретації її сенсу.  

Поняття «інтерпретація норм міжнародного права», та «тлумачення 
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норм міжнародного права» як наукові категорії, як і історія їхнього 

формування та подальшого розвитку, належать до неоднозначних і 

дискусійних. Виходячи з того, що як і кожна наукова дисципліна, теорія 

міжнародного права намагається максимально уніфікувати свій понятійно-

категорійний апарат, узгодити дефініції ключових понять, що дає змогу 

дотримуватися стандартів науковості знання, доцільно розглядати такі наукові 

категорії: «інтерпретація норм міжнародного права» та «тлумачення норм 

міжнародного права» не як синоніми, а як різні за матеріальною природою та 

процесуальною сутністю феномени.  

У контексті проблеми співвідношення інтерпретації та тлумачення норм 

міжнародного права, очевидні два факти: 1) в основному проблема інтерпретації 

та тлумачення норм права практично не виходить за межі сфери загальної теорії 

права; 2) проблема розмежування вказаних категорій унаслідок своєї 

дискусійності не відображається в доробках вітчизняних авторів; 3) теорія 

міжнародного права стоїть дещо осторонь від загальнотеоретичного дискурсу 

правоінтерпретаційної  проблематики.  

Інтерпретація норм міжнародного права є родовим поняттям, а 

тлумачення норм міжнародного права – видом інтерпретаційної діяльності, 

пов’язаної тільки з вербальним аналізом міжнародно-правової норми, 

відображеної у тексті міжнародно-правового документу.  

«Інтерпретація норм міжнародного права в широкому розумінні» 

відбувається у різні моменти часу та здійснюється, передовсім, міжнародними 

судовими та квазісудовими установами. «Інтерпретація міжнародного права у 

вузькому розумінні» (власне, тлумачення) позначає процес з’ясування змісту 

норми міжнародного права , який збігається з буквальним вираженням 

правового тексту.  

Виходячи з вищенаведеної аргументації, вважаємо, що доцільно 

розмежувати категорії інтерпретацію норм міжнародного права у вузькому 

розумінні (власне тлумачення) як інтерпретацію, що прочитує зміст зміст 

міжнародно-правової норми в її буквальному вираженні та інтерпретацію норм  
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міжнародного права у широкому розумінні, що передбачає, окрім прояснення 

змісту міжнародно-правових норм, принципів, також заповнення прогалин у 

регулюванні міжнародно-правових відносин, моделювання інтерпретаційного 

акту, формування міжнародної практики.  

Поняття «інтерпретація норм міжнародного права в широкому 

розумінні» семантично позначає розуміння («осягнення») міжнародно-правової 

норми, моделюванні її дії у конкретному міжнародно-правовому акті, що є 

можливим у рамках еволюційного підходу. Найбільш сутнісною ознакою 

динамічного (еволюційного) підходу у сучасній міжнародно-правовій 

реальності є його чітко виражена людиномірність, орієнтованість на людину 

як вищу цінність. Еволюційний підхід можна розглядати як специфічну форму 

більш широкого інтерпретивістського підходу. Він досить ефективно 

використовується у практиці міжнародних судів (наприклад, Міжнародного 

Суду ООН, Європейського Суду з прав людини та ін.), контролюючих органів 

у сфері прав людини (зокрема, Ради з прав людини ООН, Комітету з 

економічних, соціальних і культурних прав та ін.). У сучасних міжнародно-

правових дослідженнях здійснюються спроби показати, як 

інтерпретивістський підхід можна використати у межах позитивістської 

парадигми.  

Теоретично, інтерпретація, здійснювана міжнародними судовими 

установами – це процес, який повинен регулюватися й обмежуватися правовою 

методологією. Право має створювати методологічні обмеження, оскільки за 

відсутності таких обмежень судовий процес може бути необґрунтовано 

довільним. Формально тлумачення договорів у міжнародному праві 

регулюється Віденською конвенцією про право міжнародних договорів. Однак 

цей факт сам по собі об’єктивно не може повністю усунути певну юридичну 

невизначеність. Тому a priori тільки міжнародний судовий розгляд як 

«конкретний факт правового життя світової спільноти» є за своєю сутністю 

істинно інтепретаційним процесом. Суд аналізує зміст тексту міжнародно-

правового документу: якщо він є неоднозначний, то міжнародний суд може та 
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повинен встановити, чи охоплюють правові терміни і поняття, використані в 

даному тексті, справу. Така компетенція означає, що органи міжнародного 

правосуддя здійснюють інтерпретацією міжнародного права в широкому 

розумінні, фактично моделюючи висновки про правовий зміст норми права, 

який не збігається з буквальним вираженням правового тексту.  

У міжнародному праві ще більш очевиднішим є факт, що 

правоінтерпретаційна діяльність – це категорія не доктрини, а практики, 

суб’єктом здійснення якої є судові та квазісудові органи та установи. Тому 

кінцевою метою інтерпретації в праві загалом, і міжнародному праві, зокрема, є 

не просто з’ясування змісту відповідних абстрактних правил поведінки 

(правових норм). Ключова особливість інтерпретації у міжнародному праві 

виражається в тому, що вона постає не лише актом пізнання (з’ясування) змісту 

правової норми в її зовнішній формі – тексті міжнародно-правового акту 

(договорі, статуті, підготовчих матеріалах, резолюції), і є у певному сенсі актом 

моделюванням права. Отже, поняття «інтерпретація норм міжнародного права у 

широкому розумінні» практично є водночас і процесом, так і результатом.  

Принципи правової інтерпретаціі – це базисна аксіоматична основа 

правопізнавального та правоінтерпретаційного процесів. Принципи правової 

інтерпретації, власне, визначають незаперечні засади, якими повинен керуватися 

суб’єкт інтерпретації для пізнання та розкриття істинного змісту правового 

положення, а, в кінцевому підсумку, забезпечити ефективну його реалізацію. 
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РОЗДІЛ 2. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ТА 

МІЖНАРОДНОГО ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА 

 

2.1. Загальні питання інтерпретації міжнародних договорів 

2.1.1. Природа, поняття та функції інтерпретації міжнародних договорів 

 

Проблема інтерпретації у міжнародному праві, як ми вже зауважували 

у першому розділі нашого дослідження, не втрачає своїх дискусійних 

характеристик. Важливий методологічний наголос акцентує на необхідності 

постійно тримати в полі зору як теоретичний, так і невіддільний від нього 

емпіричний аспект інтерпретаційної проблематики.  

Виходячи із положень ст. 2 Віденської конвенції про право міжнародних 

договорів від 23 травня 1969 р. (надалі – ВК ПМД), міжнародний договір 

визначають як «письмову угоду, що регулюється міжнародним публічним 

правом, укладену між двома або кількома суб’єктами міжнародного права» [497, 

с. 82]. Міжнародний договір – це родове поняття, яке об’єднує всі міжнародні 

угоди, що можуть мати різні назви та форми (договір, угода, пакт, статут, 

конвенція, декларація, комюніке, протокол), але наділятися однаковою 

юридичною силою [497, с. 82]. Але практика засвідчує, що лише ті міжнародні 

документи, які встановлюють принаймні деякі зобов’язання для сторін, 

укладаються як договори та розглядаються як такі. Необов’язковий міжнародний 

документ не розглядається як договір або правило, не укладається та не 

приймається у формі договору (прикладами є більшість декларацій, принципів, 

прийнятих міжнародними організаціями і т. ін). Для цих необов’язкових 

документів правова інтерпретація не є суттєвою [703, с. 8]. 

Інтерпретація – це важлива та незамінна складова в застосуванні та 

реалізації міжнародних договорів; проблема інтерпретації договору є частиною 

міжнародного права, оскільки договори укладаються між суб’єктами 

міжнародного права. Однією з перших відомих спроб здійснення кодифікації 

норм про міжнародні договори був проект Гарвардської конвенції про право 
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договорів, опублікований у 1935 р. під егідою Гарвардської юридичної школи, 

положення якого щодо інтерпретації ґрунтувалися на телеологічному підході, 

позаяк проект надавав особливе значення досягненню «загальної мети 

договору». Для того, щоби визначити цю мету, необхідно було визначити 

«історичне підґрунтя договору», «обставини на момент укладення договору», 

«подальшу поведінку сторін» у застосуванні договору та «умови, що склалися на 

момент інтерпретації» [631, с. 565]. 

Важливе зауваження: інтерпретація не є другорядним елементом, який 

вступає в силу лише тоді, коли неможливо зрозуміти прості терміни договору 

[712, с. 365], вона необхідна завжди, передовсім, тому, що певні слова в їх 

природному і звичайному значенні набувають сенсу лише в контексті. Cуб’єкт 

міжнародного права може використовувати, застосовувати або виконувати 

договір лише на основі чіткого розуміння його положень. Розвиваючи цю 

думку, німецько-британський юрист-міжнародник, професор міжнародного 

права (Лондонський ун-т), Віце-президент Лондонського університету 

міжнародних відносин Георг Шварценбергер (Georg Schwarzenberger) (1908–

1991 рр.) справедливо зазначив, що будь-яке застосування договору, 

включаючи його виконання, передбачає попередньо усвідомлену або 

підсвідому інтерпретацію договору [751, с. 8]. Інтерпретація міжнародного 

договору, це, власне, «мистецтво пошуку» істинного змісту міжнародного 

договору. 

Тайванський професор Чжан-фа Ло розглядає інтерпретацію 

міжнародних договорів як важливий елемент судового або квазісудового 

процесу, що здійснюється на встановлених правилах тлумачення, з метою 

уточнення і визначення прав та обов’язків сторін договору шляхом надання 

належного значення договірному терміну чи положенню [703, с. 6–8]. Оскільки 

інтерпретація міжнародного договору є частиною механізму врегулювання 

міжнародних суперечок, то вона, водночас виступає і процесом, і методом.  

Метою інтерпретації міжнародного договору є встановлення наміру, 

тобто наміру в розумінні істинного значення договору, а не наміру сторін, 
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відмінного від нього [643, с. 6]. На цьому наголошує Р. Гардінер, який 

протягом останніх двадцяти років читає лекції з міжнародного права в 

Лондонському університетському коледжі і водночас працює адвокатом. 

Інтерпретація міжнародного договору, розмірковує професор Мальгосія 

Фіцморіс (Malgosia Fitzmaurice) (Лондонський університет Королеви Марії), 

як демонструє дослідження Річарда Гардінера, є цікавим і багатогранним, і 

допускає різні аналітичні підходи [641]. 

У вітчизняній науці міжнародного права теоретично досконалу 

дефініцію тлумачення міжнародних договорів дає проф. Буроменський М. В.: 

на його думку, «тлумачення міжнародного договору полягає у встановленні 

його змісту», а «метою тлумачення міжнародного договору є ефективна 

реалізація його норм відповідно до намірів сторін» [369, с. 42]. Варто 

відзначити також понятійну конструкцію, запропоновану О.Я. Трагнюк: 

«тлумачення міжнародних договорів – це певний вид правової діяльності, який 

має як допоміжне, так і самостійне значення та полягає у з’ясуванні та 

роз’ясненні дійсного змісту норм міжнародних договорів певними суб’єктами, 

не лише на етапі застосування, але і під час створення угоди, з метою найбільш 

ефективної реалізації нормативних приписів міжнародного договору з 

урахуванням політико-правових та інших наслідків, які, виходячи із змісту 

норми, мають місце, або матимуть за конкретних обставин» [559, с. 9]. З. Юдін 

вірно підмічає, що особливості тлумачення міжнародного договору 

обумовлені його правовою природою – такі договори є угодами між 

державами, чи іншими суб’єктами міжнародного права, а також мають явно 

виражену єднальну (договірну) основу [579, с. 16]. 

У радянській доктрині міжнародного права авторитетною є позиція 

провідного фахівця з права міжнародних договорів, учасника Віденських 

конференцій ООН з права міжнародних договорів у 1968–1969 та 1986 рр. 

проф. Талалаєва А. М. (1928–2001 рр.), який розумів тлумачення міжнародного 

договору як «з’ясування і роз’яснення правильного смислу договору (його 

змісту) з метою найбільш правильного його застосування, а отже, і здійснення» 
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[553, с. 78]. Як зауважував А.М. Талалаєв, «правильно витлумачити 

міжнародний договір – означає встановити те, з чим погодилися сторони на 

момент укладання договору, з’ясувати їх узгоджену волю, яка виражена у 

постановах договору. У І. І. Лукашука дещо інше бачення сутності тлумачення 

міжнародного договору [477, с. 394–395]. Зокрема, вчений зазначав, що 

тлумачення міжнародного договору – це з’ясування змісту його об’єкта і цілей, а 

також інших постанов із врахуванням результатів їх застосування в конкретній 

ситуації. Проте він чітко формулював відмінності, які між ними існують. Так, 

тлумачення науковець розглядав як процес з’ясування смислу норми, а також 

визначення наслідків, які за смислом норми повинні бути за даних обставин. 

Застосування ж, на його думку, є діяльністю сторін по реалізації норми 

відповідно до результатів тлумачення.  

При з’ясуванні змісту норми потрібно встановити: а) її смисл; б) 

взаємозв’язок з іншими принципами і нормами; в) зв’язок норми з іншими 

нормативними явищами, політикою, мораллю; особливу увагу сьогодні потрібно 

надавати зв’язку норми з так званим м’яким правом, яке утворюють резолюції 

міжнародних органів і організацій» [477, с. 394–395]. Об’єктом тлумачення 

міжнародного договору, стверджував І.І. Лукашук, є його зміст, який втілює 

узгоджену волю суб’єктів [477, с. 396]. Попри певні теоретико-методологічні 

відмінності у поглядах А.М. Талалаєва та І.І. Лукашука, обидва науковці 

відзначали нерозривність зв’язку між тлумаченням норми міжнародного права 

та її застосуванням. 

Для того, щоби уяснити, у чому полягає суть юридичної інтерпретації 

міжнародних договорів, необхідно визначити її змістові та інструментальні риси. 

Інтерпретація міжнародного договору характеризується ознаками, властивими 

загалом правовій інтерпретації договору: 1) інтерпретація міжнародного 

договору є відповідним процесом, який здійснюється органами міжнародного 

правосуддя (судовий або квазісудовий процес врегулювання спорів); 

2) інтерпретатор, як правило, є міжнародним суддею або арбітром у такому 

процесі; 3) інтерпретований об’єкт є договірним положенням або терміном 
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тексту міжнародного договору; 4) метою інтерпретації є з’ясування змісту 

невизначеного або суперечливого терміна чи положення у правовому тексті з 

метою визначення прав та зобов’язань сторін; 5) інтерпретатор у використовує 

правила тлумачення міжнародних договорів, визначені ВК ПМД або розроблені 

судовою практикою [703, с. 6].  

Окрім інтерпретації міжнародного договору, як зауважують 

дослідники, потребують інтерпретації й правила самого тлумачення, зокрема 

ті, що зафіксовані у ВК ПМД [784, с. 9–133]. На це звертає увагу професор 

кафедри тлумачення та врегулювання спорів у міжнародному праві Університету 

Гронінгена (Нідерланди) Панос Меркуріс (Panos Merkouris), зазначаючи, що 

суди в окремих випадках інтерпретували саме правило інтерпретації [713, 

с. 126].  

Загальні правила тлумачення міжнародних договорів містяться у ст. 31 

ВК ПМД: «Договір повинен тлумачитися сумлінно (англ. «in good faith») 

відповідно до звичайного значення, яке слід надавати термінам договору в 

їхньому контексті, а також у світлі об’єкта і цілей договору» (п. 1 ст. 31) [4, 

с. 31]. Для цілей тлумачення договору поняття «контекст», разом із 

преамбулою та додатками, включає в себе будь-яку угоду або інший документ, 

що стосується договору, складений внаслідок укладення договору (п. 2 ст. 31) 

[4, с. 31].  

Окрім того, поряд з контекстом повинні братися до уваги усяка 

наступна угода між учасниками щодо тлумачення або застосування договору, 

наступна практика застосування договору, яка встановлює згоду учасників 

відносно його тлумачення, а також будь-які відповідні норми міжнародного 

права, які застосовуються у відносинах між учасниками (п. 3 ст. 31). Стаття 32 

ВК ПМД розкриває поняття додаткових засобів тлумачення. Серед них 

названі підготовчі матеріали (франц. travaux préparatoires), обставини 

укладення договору. Додаткові засоби тлумачення використовуються для 

підтвердження значення, яке надається термінам договору в їх контексті, або 

для з’ясування значення, якщо тлумачення згідно зі ст. 31 залишає значення 
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двояким або неясним, або призводить до результатів явно абсурдних або 

нерозумних [4, с. 31]. 

Стаття 31 про встановлення так званого загального правила тлумачення 

формулює загальноприйняті принципи щодо елементів та засобів тлумачення 

договору. Ці принципи здебільшого випливають із міжнародної судової та 

арбітражної практики, є універсальними звичаєвими правилами, і за правовою 

природою та характером дискреційні. Якщо така інтерпретація завжди 

спрямована на прояснення намірів сторін, вона може зробити це лише тією 

мірою, якою цей намір знайшов адекватне вираження в тексті договору. І, 

навпаки – формулювання договору має в текстовому підході, згідно зі п. 1 ст. 31 

відігравати головну роль у тлумаченні, оскільки вважається, що воно є 

справжнім вираженням намірів сторін. Як приклад можна навести рішення МС у 

справі «Serbia and Montenegro v. Belgium», у якому Суд зазначив, що 

інтерпретація має ґрунтуватися, перш за все, на тексті договору [14, с. 279, § 100].  

Зауважимо, що, крім тексту договору, важливе значення для 

тлумачення п. 3 ст. 31 надає наступним угодам між сторонами та практиці 

застосування договору. «Загальне правило» тлумачення договору міститься у 

статті 31 [4]. Єдиний режим означає, що положення містить одне правило, яке 

міститься у п. 1, і що його основні елементи – формулювання, контекст, об’єкт 

і мета – а також керівний принцип сумлінності, є невід’ємною частиною цього 

правила і повинні застосовуватися в одній комбінованій операції. Хоча у ст. 31 

встановлюється загальне правило, а у ст. 32 – звернення до додаткових засобів 

тлумачення, обидва правила підлягають спільному «прочитанню», тому що 

вони являють собою цілісну систему інтерпретації договорів. У ст. 32 

визначено межі застосування основних засобів тлумачення відповідно до 

ст. 31 та «додаткових засобів тлумачення», передбачених у ст. 32, які 

належить брати до уваги в процесі інтерпретації [95]. Пункти 2 і 3 ст. 31 

вказують, що розуміється як «контекст» і, таким чином, тісно пов’язані з п. 1, 

який визначає, що «включено» до контексту; у п. 3 визначаються 

інтерпретаційні засоби, які використовуються разом із контекстом. Пункт 4 
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ст. 31 містить виняток до п. 1 для випадків, коли сторони домовилися замінити 

звичайне значення терміну, що міститься у договорі, спеціальним значенням 

[631, с.613 ]. 

Загальновизнано, що положення про тлумачення, які містяться у статті 31 

і 32, відображають уже існуюче міжнародне право. Протягом багатьох років 

Міжнародний Суд ООН (надалі – МС ООН) застосовував правила тлумачення, 

визначені у ВК ПМД, як кодифікований звичай. У рішенні у справі Гвінея Бісау 

проти Сенегалу (Guinea-Bissau v. Senegal) (1991) Суд вказав, що положення, 

відображені у статтях 31 і 32 ВК ПМД, можуть багато в чому розглядатися як 

кодифікація існуючого міжнародного права [84, с. 53, § 48]. 

Підтвердження цього положення можна знайти і у наступній судовій 

практиці МС ООН. Позиція МС стосовно того, що Віденські правила 

тлумачення універсально обов’язкові, як звичаєве міжнародне право, 

підтримується також такими міжнародними судами, як ЄСПЛ, Суд ЄС, та 

іншими органами вирішення спорів [108, с. 136, 174, § 94; 62, с. 1045, 1059, 

§ 18]. Нарешті, звичаєвий характер правил ВК ПМД знайшов своє вираження 

в самій договірній практиці. Слід визнати: якщо правила, викладені у статтях 

31–33, відображають універсальні звичаї, вони, у принципі, можуть 

застосовуватися до всіх договорів, що не входять до сфери застосування 

Конвенції. Це стосується, по-перше, договорів, укладених до набуття чинності 

Конвенцією (1980 р.), по-друге, договорів між державами, які не є сторонами 

Конвенції та визнаються третіми державами. Наприклад, Франція або 

Сполучені Штати: дипломатична практика адміністрації США, а також 

переважна частина судової практики США свідчать про те, що статті 31–33 

ВК ПМД відображають обов’язкові норми [619].  

Комісія міжнародного права (надалі  – КМП) у рамках Сімдесятої сесії 

Генеральної Асамблеї ООН (30 квітня – 1 червня і 2 липня – 10 серпня 2018 р.) 

[37] у Висновку 2 розділу «Основні правила і визначення» визначила Загальне 

правило і засоби тлумачення договорів:  

1. Загальне правило тлумачення і звернення до додаткових засобів 
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тлумачення передбачаються відповідно статтями 31 і 32 ВК ПМД. Ці правила 

також застосовуються як звичаєве міжнародне право. 

2. «Договір повинен тлумачитися сумлінно, відповідно до звичайного 

значення, яке слід надати термінам договору в їх контексті, а також у світлі 

об’єкта і мети договору, як це передбачено в п. 1 ст. 31» [37]. 

3. Пункт 3 ст. 31 передбачає, зокрема, що «поряд із контекстом 

враховуються a) усяка наступна угода між учасниками щодо тлумачення 

договору або застосування його положень; і b) усяка наступна практика 

застосування договору, яка встановлює угоду учасників щодо його 

тлумачення» [37]. 

4. Як додатковий засіб тлумачення за ст. 32, cлід звернутися до іншої 

наступної практики при застосуванні договору. 

5. Інтерпретація договору являє собою єдину комбіновану дію, при якій 

належний акцент робиться на різних засобах тлумачення, зазначених 

відповідно у статтях 31 і 32 [37].  

Отже, КМП визначила Загальне правило засоби тлумачення 

міжнародних договорів як важливий елемент механізму функціонування 

міжнародних договорів, ключовою ознакою якого є єдність інтерпретаційного 

процесу. Але у цьому механізмі правила тлумачення міжнародних договорів 

не стільки повинні описувати сам інтерпретаційний процес, скільки 

визначити та оцінити всі необхідні структурні елементи інтерпретації.  

Слід визнати, що інтерпретація об’єкта та мети міжнародного 

договору – доволі складний процес. З одного боку, інтерпретація об’єкта та 

мети міжнародного договору, відповідно до фактичних міркувань, є методом, 

який збігається зі способом визначення його контексту. З іншого боку, 

об’єктом і метою міжнародного договору виступає його зміст. Для того, 

щоби визначити об’єкт та мету договору, необхідно взяти до уваги також 

нормативний елемент. Але цей нормативний елемент завжди буде залежати 

від розуміння інтерпретатора. Об’єкт і мета міжнародного договору – це 

гнучка складова загального правила інтерпретації, вона є «сірою зоною» 
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розуміння, і як така є ключовим елементом у інтерпретації міжнародних 

договорів [659, с. 113–114]. Виокремлення об’єкта та мети договору не є 

механічним процесом; воно саме є питанням інтерпретації [698, с. 533]. 

Об’єкт і мета міжнародного договору визначені настільки, наскільки 

вони конкретизовані в його чинних положеннях. Об'єкт і мета міжнародного 

договору у процесі тлумачення не можуть бути відокремлені також і від 

контексту, який видається найбільш творчим елементом інтерпретації. Жан-

Франсуа Левеск’є (J.-Fr. Lévesque), адвокат, доктор права в Монреальському 

університеті (Канада), стверджує, що в межах контекстної інтерпретації існує 

кілька концентричних кіл: перше – у тексті (контекст stricto sensu) 

інтерпретатор може зрозуміти та інтерпретувати лише слово, речення чи 

абзац; друге – інтерпретатор може здійснити інтерпретацію того, що є за 

межами тексту (контекст latior sensu); третє – квазіконтекст (контекст 

latissimo sensu): інтерпретатор може здійснити інтерпретацію наступної 

практики [699, с. 68]. 

Прояснивши природу та поняття інтерпретації між народного 

договору, не менш важливо визначити, якими є основні функціональні 

характеристики вказаного інтелектуально-вольового процесу. По-перше, у 

процесі інтерпретації між народного договору може бути встановлено, чи є 

документ взагалі договором у сенсі ВК ПМД. По-друге, у ході інтерпретації 

міжнародного договору можна визначити основні елементи застосування 

договору: суб’єкти договору, зміст договору та часові рамки дії його 

положень. По-третє, у процесі інтерпретації міжнародного договору можна 

встановити нормативну сутність договору, тобто права та обов’язки його 

сторін.  

Отже, інтерпретація міжнародного договору – це процес, метою якого 

є встановлення істинного змісту міжнародного договору через визначення 

його нормативної сутності шляхом надання належного значення 

суперечливим термінам (положенням), які мають застосовуватися в 

міжнародному спорі, на основі правил тлумачення, передбачених ВК ПМД 
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або розроблених судовою практикою. 

2.1.2. Співвідношення інтерпретації міжнародних договорів та 

інших правових інтерпретацій 

Інтерпретація міжнародних договорів – необхідний елемент механізму 

врегулювання міжнародних спорів. Кінцевою метою такої інтерпретаційної 

діяльності є правильне розуміння та встановлення належного значення положень 

договору, яке повинне бути надано інтерпретатором для його застосування при 

вирішенні спору. Проте, наприклад, у більш «м’якій» процедурі врегулювання 

суперечок, таких, як посередництво або примирення, мета інтерпретації – це 

пошук взаємно прийнятного рішення та мирного вирішення спору [703, с. 9]. 

Незалежно від того, які природа та статус юридичних документів 

(договорів), всі вони потребують інтерпретації, коли виникає суперечка щодо 

правильного значення терміна або положення документа (договору). Текстове 

формулювання є відправною точкою процесу інтерпретації, незалежно від того 

чи це інтерпретація положень Статуту, Конституції, договору чи міжнародного 

договору [664]. Однак існують ключові питання, відповіді на які визначають 

сутність певної інтерпретації: яким має бути контекст, чи слід дотримуватися 

наміру розробника, якою мірою об’єкт і мета правового документа повинні 

впливати на інтерпретацію.  

Як було вже зазначено, відмітною особливістю інтерпретації міжнародних 

договорів є те, що вона є важливим елементом міжнародного судового та 

квазісудового судочинства. Сутність міжнародного судочинства полягає у тому, 

що, по-перше, рішення міжнародних судових установ ґрунтуються на певних 

нормативно-правових та процесуальних правилах; по-друге, ці рішення є 

юридично обов’язкові до виконання сторонами договору. Інтерпретація 

міжнародного договору здійснюється міжнародними суддями чи арбітрами, а в 

контексті СОТ – Апеляційним органом. Це відрізняє її від тлумачення 

конституційного положення або правового положення в національному контексті, 

яке, зазвичай, здійснюється національними судами. У міжнародному судочинстві 

суддя зобов’язаний проаналізувати факти, проінтерпретувати їх, застосувати 
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процедурні правила та прийняти рішення по справі. Тому інтерпретація 

відповідного положення міжнародного договору у відповідному договорі постає 

важливою складовою міжнародного судового процесу [666].  

Відповідно до статей 1 та 2.1 (а) ВК ПМД, право міжнародних договорів 

застосовується до договорів, укладених між державами в письмовій формі [44]. 

Договірне тлумачення, здійснюване відповідно до правил ВК ПМД, стосується 

письмових міжнародних договорів (включаючи багатосторонні, регіональні та 

двосторонні угоди). Інші форми міжнародного права, у тому числі звичаєве 

міжнародне право та загальні принципи права загалом, не підпадають під дію 

правил договірного тлумачення. Однак, це не означає, що для інших форм 

міжнародного права не потрібна інтерпретація. Прикладом кодифікованих 

міжнародних звичаєвих правил є, власне, сама ВК ПМД. Для тих держав, які 

ратифікували ВК ПМД, вона має характер договору, як визначено статтями 1 та 

2.1 (а). Для інших держав, які не ратифікували ВК ПМД, правила, що містяться в 

ній, як і раніше, мають характер звичаєвих міжнародних норм [666]. 

Вищезгадані правила тлумачення кодифікованих норм міжнародного 

права означають, що інтерпретація починається з пошуку «звичайного значення» 

кодифікованого положення звичаєвого правила. Об’єктно-цільовий елемент, 

передбачений ст. 31.1 ВК ПМД, не дає можливості з’ясувати зміст 

кодифікованого звичаєвого правила. Але підготовча робота, яка служить 

додатковим засобом тлумачення для звичаєвого договору, може 

використовуватися для розуміння значення положень кодифікованих звичаєвих 

правил [703, с. 10]. Щоби встановити зміст інтерпретованого терміна або 

положення міжнародного договору, суддя може використовувати й інші методи 

інтерпретації.  

Розуміння та «прочитання» договору в основному включають в себе два 

процеси: перший – визначення відповідного положення, яке має бути 

застосоване; другий – належне розуміння або належне значення застосованого 

положення (тобто нормативне та договірне тлумачення). [631, с.574]. У ст. 31.1 

ВК ПМД зазначено: «Договір повинен тлумачитися сумлінно, відповідно до 
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звичайного значення, яке має бути надано умовам договору в їх контексті та з 

урахуванням його об’єкта і мети». Стаття 2.1(а) ВК ПМД стосується договору, 

під яким розуміється «міжнародна угода, укладена між державами у письмовій 

формі». Іншими словами, письмового міжнародного інструменту, який потребує 

інтеракційностi на основі певних правил інтерпретації. 

Велика кількість міжнародних спорів зумовлена нечіткістю або 

невизначеністю положення чи терміна в договорі, неповнотою тексту, його 

суперечливими положеннями. Навіть якщо договірне положення або термін 

зрозумілий для однієї сторони, інша сторона може запропонувати інше 

розуміння цього положення [703,с. 12].  

Інтерпретація міжнародного договору необхідна у наступних випадках. 

По-перше, коли суддя виявляє об’єктивно чи суб’єктивно непрояснені 

та суперечливі умови або положення, його роль полягає в тому, щоби усунути 

незрозумілий та невизначений аспект договору.  

По-друге, коли суддя виявляє неповноту (прогалину), яка створює 

розрив між правилами та змістом, його завданням є інтерпретація правил з 

метою заповнення цієї прогалини.  

По-третє, коли суддя стикається з внутрішнім конфліктом, суддя 

повинен покладатися на контекстну інтерпретацію з метою узгодження 

конфліктуючих положень.  

По-четверте, коли суддя має справу із зовнішнім конфліктом, він 

повинен поєднати різні методи інтерпретації, щоби cкоординувати цей 

конфлікт. Як бачимо, інтерпретація договору є необхідним операційним 

механізмом, головна мета якого – забезпечення належного функціонування 

інтерпретованого договору. Безпосередніми функціями та цілями договірної 

інтерпретації є усунення нечіткості, невизначеності й неповноти в договорі.  

Інтерпретація міжнародного договору відрізняється від інших 

правових інтерпретацій, передовсім, тим, що вона базується на встановлених 

правилах тлумачення (головно, визначених ВК ПМД), тоді як інші правові 

інтерпретації можуть ґрунтуватися на інакших за природою та формою 
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внутрішніх правових актах [666]. 

Завдання суддів, на переконання судді Чжан-фа Ло, полягає у 

встановленні відповідної норми та її належному тлумаченні для остаточного 

вирішення спору. Як у внутрішньому контексті судді повинні інтерпретувати 

(а не створювати) національне законодавство, так і в міжнародному контексті 

міжнародні судді повинні інтерпретувати відповідний договір (а не 

створювати договірну норму), й не лише для держав-учасниць спору, а й для 

інших [666]. Отже, з точки зору ролі, яку відіграють національний та 

міжнародний суди, ці установи споріднені. Слід зазначити, що суддя не може 

абсолютно уникнути факту створення певних правил у ході інтерпретаційної 

діяльності з метою заповнити прогалину та вирішити суперечку. Питання в тому, 

якими мають бути обмеження, щоби уникнути небажаного судового активізму.  

Відмінність міжнародного судового або квазісудового процесу від 

інших судових процесів полягає ще й у тому, що судді міжнародних судових 

установ мають бути незалежними від політичних або інших зовнішніх впливів, 

тоді як судді в інших процесах можуть такого впливу зазнавати [703, с. 13].  

Отже, oб’єднуючою характеристикою інтерпретації договору та інших 

правових інтерпретацій є те, що їхні функції полягають у забезпеченні належного 

значення інтерпретованого терміна. Ключова відмінність інтерпретації 

міжнародних договорів від інших правових інтерпретацій полягає в тому, що 

правила інтерпретації, які вона використовує, передбачені ВК ПМД і сформовані 

міжнародною практикою. 

 

2.1.3. Мета та суб’єкти інтерпретації міжнародних договорів 

 

Оскільки сьогодні найважливіші норми міжнародного права закріплені в 

договорах, інтерпретація договорів надзвичайно важлива для практики 

міжнародного права. Мета інтерпретації міжнародного договору – це процес 

встановлення істинного значення договору. Стаття 31 ВК ПМД про встановлення 

загального правила тлумачення формулює загальноприйняті принципи 
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тлумачення міжнародного договору. Ці принципи здебільшого випливають із 

міжнародної судової та арбітражної практики, вони є компромісною 

альтернативою монотеорії інтерпретації міжнародного договору.  

Розмірковуючи про мету інтерпретації міжнародного договору, 

A. Макнейр (A. McNair) (1885–1991 рр.), 1-й барон Макнейр, британський 

професор міжнародного права в Кембриджському університеті, суддя 

Міжнародного суду, перший президент ЄСПЛ, визначає її як встановлення 

висловлених намірів сторін, які адекватно виражені в тексті договору [712, 

с. 365]. Це підтверджується практикою МС, коли Суд зазначає, що інтерпретація 

має ґрунтуватися «перш за все на тексті договору» [114, с. 279, § 100] . Але, з 

іншого боку, текст договору (який він був на момент укладення) – не єдине, що 

має значення для інтерпретації. Тому п. 3 ст. 31 ВК ПМД вимагає врахування 

наступних угод між сторонами та наступної практики застосування договору.  

Одним із найважливіших загальних питань інтерпретації договору, є час 

встановлення значення положень договору. Існують два темпоральні підходи: 

статичний і динамічний. Статичний підхід передбачає встановлення значення 

положень міжнародного договору та обставин, які склалися на момент укладення 

договору.  

На відміну від нього, динамічний підхід має на меті встановлення 

значення договору в процесі його інтерпретації. Обидві часові концепції 

відображені у міжнародній судовій практиці, хоча остання загалом використовує 

статичний підхід як основний принцип і як втілення доктрини 

інтертемпорального права. Цей принцип був застосований МС у кількох 

випадках, коли Суд встановлював наміри сторін на певний момент часу [82, 

с. 303, § 59]. Наприклад, Комісія з розмежування кордонів Еритреї та Ефіопії 

(Eritrea-Ethiopia Boundary Commission) використала у своєму рішенні щодо 

розмежування кордону між двома країнами «доктрину одночасності», під якою 

розумілася «вимога інтерпретувати договір з посиланням на обставини, що 

склалися на момент укладання договору» [272, с. 83, 110]. Ця вимога правильна 

і справедлива [631, c.573], на переконання британського професора 
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міжнародного права (Оксфорд), судді ЄСПЛ (1966–1974), судді МС ООН (1973–

1981), Президента МС ООН (1979–1981), судді МС К. Уолдока (1904–1981 рр.). 

Окрім того, МС у своєму відносно недавньому рішенні про Суперечку щодо 

навігаційних і суміжних прав (Dispute Regarding Navigational and Related Rights) 

вказав: «справедливо, що терміни, які використовуються в договорі, повинні 

інтерпретуватися у світлі того, що визначено спільним наміром сторін, який є 

одночасним із укладенням договору» [90, с. 213, § 63]. 

Як виняток із цього правила динамічний підхід використовується для 

тлумачення термінів у договорі, зміст якого, за наміром сторін, змінюється з 

часом, а, терміни отримують те значення, яке склалося на момент інтерпретації. 

Цей підхід уперше застосований МС у рішенні щодо Намібії (Namibia opinion) 

до фрази «священна довіра цивілізації» [109, с. 16, § 53] і у справі 

Континентального шельфа Егейського моря (Aegean Sea Continental Shelf) до 

словосполучення «територіальний статус [47, с. 3, § 77]. МС застосував 

динамічний підхід для інтерпретації іспанського терміна «comercio» і в загальній 

заяві підкреслив, що «там, де сторони використовували загальні терміни у 

договорі, сторони  усвідомлювали, що значення термінів, імовірно, 

змінюватиметься з часом» [90, с. 213, § 66; 72, с. 14, § 204].  

Динамічна (еволюційна) інтерпретація міжнародного договору може 

розглядатися як дворівнева: на першому етапі, слід визначити, чи сторони мають 

на увазі термін, який треба тлумачити; на другому – зазначеному терміну має 

бути надано те значення, яке він має на момент інтерпретації, враховуючи 

розвиток міжнародного права та інших відповідних обставин до цього моменту. 

Застосування динамічного підходу лежить в основі практики ЄСПЛ – як 

інтерпретація «у світлі сучасних умов».  

Необхідно розмежовувати динамічний підхід до інтерпретації договорів 

від використання динамічних засобів інтерпретації. Практика МС свідчить про 

те, що динамічні засоби інтерпретації також можуть використовуватися при 

застосуванні статичного підходу. Наприклад, у справі Каналу Корфу (Corfu 

Channel), Суд постановив, що «подальші відносини Сторін показують, що це не 
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було їхнім наміром» [87, с. 4, 25]. Інший приклад, у справі Касікілі/острів Седуду 

(Kasikili/Sedudu Island) МС застосовував статичний підхід, використовуючи 

динамічні засоби, коли встановлював історичні наміри сторін щодо договору, 

укладеного у 1890 р., «з урахуванням сучасного стану наукового знання» [62, 

с. 1045, § 20].  

Протягом тривалого часу років МС ООН застосовував правила 

тлумачення ВК ПМД як кодифікований звичай. У рішенні Гвінея Бісау проти 

Сенегалу (1991) Суд підтвердив раніше існуючі принципи тлумачення 

договору [89, § 63]. Правила тлумачення, визначені ВК ПМД, є звичаєвими 

правилами, тому широко застосовуються іншими міжнародними судами, 

такими як ЄСПЛ [182, § 100], ЄС. Звичаєвий характер правил ВК ПМД 

знайшов своє вираження також в самій договірній практиці. 

ВК ПМД не визначає у статтях 31–33 питання інтерпретаційної 

правосуб’єктності. Суб’єктами інтерпретації, зокрема, можуть бути 

національні суди та органи влади, які, застосовуючи міжнародні договори, 

інтерпретують їх [643, с. 143–157]. Відповідна практика уповноваженого суду, 

або практика інших органів у інтерпретації договору може, своєю чергою, 

вважатися подальшим кроком у процесі інтерпретації. «Коли до суду 

звертаються <…> у схожих справах, щоби застосувати регіональний акт, що 

стосується захисту прав людини, суд повинен враховувати інтерпретацію 

цього документа незалежними органами, які були спеціально створені для 

контролю за законним застосуванням даного договору» [55, с. 639, § 66–67]. 

Та навіть, якщо договірний орган створюється з повноваженнями 

інтерпретувати договір, лише сторони договору можуть давати автентичні 

інтерпретації договору. ВК ПМД встановлює, що сторони за згодою завжди 

можуть відхилити будь-яку інтерпретацію, надану договірним органом, 

створеним для цієї мети [44].  

Отже, яка мета та завдання інтерпретації міжнародних договорів? 

Засобом інтерпретації можна встановити ряд обставин: по-перше, чи взагалі 

документ є договором у сенсі ВК ПМД; по-друге, чи може бути визначена 
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сфера застосування договору шляхом застосування правил тлумачення; по-

третє, яка нормативна сутність договору, тобто, які права та обов’язки сторін. 

Питання про те, хто є суб’єктом інтерпретації міжнародного договору, 

ВК ПМД не розглядається. Оскільки інтерпретація обов’язково передбачає 

певний акт застосування або виконання міжнародного договору, орган, що має 

відношення до договору, є суб’єктом інтерпретації. 

 

2.1.4. Формування правил і принципів інтерпретації міжнародних 

договорів 

 

Важливе питання, яке стоїть перед нашим дослідженням: чи однакові 

правила інтерпретації застосовуються до всіх типів міжнародних договорів? 

Тобто, чи можна визначити загальні детермінанти, допустимі у кожному 

випадку інтерпретації, та чи кожен випадок інтерпретації вимагає особливих 

правил. У певному сенсі відповідь на це запитання сформулював Апеляційний 

орган СОТ, означивши процес інтерпретації міжнародного договору як 

інтегровану операцію, у якій правила та принципи інтерпретації повинні 

розумітися та застосовуватись як пов’язані та взаємно підсилюючі 

компоненти цілісної справи [261, § 399].  

У статтях 31–33 ВК ПМД це питання не визначено: більше того, 

стверджується, що основні правила тлумачення зазнають певних змін, коли 

вони застосовуються до певних видів договорів [649, с. 22]. Георг Нольте 

(Georg Nolte), професор міжнародного права в Університеті 

Гумбольдта (Берлін), посилається на особливі обставини договору та зауважує, 

що статті 31–33 ВК ПМД не встановлюють суворо визначеної системи або 

конкретного методу інтерпретації, а пропонують низку засобів інтерпретації 

[720].  

Різні правила можуть застосовуватися до договорів, що діють як 

установчий акт міжнародної організації або укладені в рамках такої 

організації. МС у висновку щодо Ядерної зброї (ВООЗ) (Nuclear Weapons 



136 
 

(WHO) opinion) зазначив: «Такі договори можуть викликати конкретні 

проблеми інтерпретації, зокрема, через їх характер, який є традиційним і 

водночас інституційним» [113, с. 66, § 19]. Проте, здебільшого, загальне 

правило тлумачення, що застосовується до установчих договорів, підлягає, в 

основному, трьом модифікаціям, які виникли на практиці. По-перше, у процесі 

інтерпретації установчого документа міжнародної організації важливе 

значення має ефективне виконання функцій організації [631, с.575 ]. По-друге, 

наступна практика самої організації, а не її держав-членів, у застосуванні 

установчих договорів, як правило, виявляється надзвичайно важливою для 

інтерпретації останніх.  

У деяких випадках висновок, до якого приходить суд під час 

інтерпретації, є заснованим виключно на цій практиці. Прикладом цього може 

бути рішення в справі Будівництво Стіни на Окупованій Палестинській 

Території (Namibia and the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian 

Territory opinions) [109, с. 16, § 22; 108, с. 136, § 27–28]. По-третє, якщо орган 

уповноважений тлумачити установчий договір організації, він, як правило, 

прагне підкреслити необхідність автономності тлумачення, її відмінність від 

національних правових концепцій і традицій. Яскравим прикладом цього 

підходу до інтерпретації міжнародного договору є судова практика Суду ЄС, 

котра розглядає автономне тлумачення договорів ЄС [593, с. 289] як 

конституційний принцип самого Європейського Союзу [544]. 

Загальне правило тлумачення також застосовується до інтерпретації 

положень про інтерпретацію, тобто до положень договору, що передбачають 

самі правила тлумачення договору, в якому вони містяться. Прикладом може 

бути ст. 2 Конвенції ООН про договори повного та часткового морського 

міжнародного перевезення товарів (2008) [43]. У ній підкреслюється, що при 

тлумаченні норми Конвенції важливо дотримуватися принципу 

добросовісності в міжнародній торгівлі. 

У міжнародній практиці існує значно більше правил тлумачення 

договорів, ніж зазначені в статтях 31–33 ВК ПМД. Але норми Конвенції щодо 
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тлумачення не перешкоджають інтерпретатору застосовувати інші принципи, 

сумісні із загальним правилом, викладеним у ст. 31. Питання в тому, чи 

запропоноване правило тлумачення знаходиться поза системою, закладеною 

Конвенцією, чи охоплене її положеннями. 

Відповідно до Статуту ООН, як вказують Олівер Дорр (Oliver Dörr), 

доктор права в Берлінському університеті, нині працює в Європейському 

інституті правових досліджень (Університет Оснабрюк (Лондон)) та Кірстен 

Шмаленбах (Kirsten Schmalenbach), доктор права, факультет міжнародного 

публічного права та права Європейського Союзу (Університет Зальцбурга, 

Австрія), які є авторами новітнього Коментаря до ВК ПМД, МС ООН у перші 

роки своєї діяльності розробив власні методики інтерпретації договорів, 

головно, опираючись на практику Постійної Палати Міжнародного Правосуддя 

(ППМП), але, водночас, розширюючи й уточнюючи основні принципи [631, с. 

565]. МС у справі неодноразово застосовував принцип ефективності; до 

прикладу, в одній із перших справ – Канал Корфу (Corfu Channel) МС зазначив. 

що договори повинні тлумачитися з посиланням на їхні заявлені або очевидні 

об’єкти та цілі [87, с. 4, 24].  

Принцип ефективності є одним із важливих та, водночас, дискусійних 

принципів, який існує у міжнародній практиці. Він означає, що положення 

договору мають бути інтерпретовані в такий спосіб, щоби кожна частина тексту 

була змістовною. Як зауважує А. Орахелашвілі, принцип ефективності 

незамінний для забезпечення належного впливу договорів. Автор наводить тезу 

P. Дж. Філімора (R. J. Phillimore) (1810–1885 рр.), англійського судді і політика, 

останнього судді Високого суду Адміралтейства (1867–1875 рр.), що у випадку, 

коли положення в Договорі має два значення, то дуже важливо досягти 

зрозумілості, яка дозволить цим положенням діяти, максимально сприяючи меті 

Конвенції. А неефективна інтерпретація договору може в окремих випадках 

означати його порушення [731, с. 76–77]. 

Принцип ефективності був застосований уже в ранній практиці МС і 

відіграв, як вказано, наприклад у «Справа про рибальство» (Fisheries Jurisdiction) 
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(1998 р.), «важливу роль у праві міжнародних договорів» [99, с. 432, § 52]. 

Суддя МС A. Макнейр вважав принцип ефективності обмеженим за своїм 

значенням, підкреслюючи, що, як доктрина, так і практика засвідчує, що 

доцільність використання принципу ефективності значно більша [712, с. 365]. 

Згідно з позицією головного співробітника Юридичного секретаріату МС 

ООН Х’ю Тирлвея (Hugh Thirlway), принцип ефективності може мати два 

можливих прояви: один із них полягає в забезпеченні того, щоби жодне 

положення договору не було позбавлене сенсу, інший – щоби договір досягав 

своїх цілей. Як показує подальший аналіз міжнародної практики, справжня 

сутність принципу ефективності поєднує в собі обидві характеристики [769, 

с. 44]. 

Доктрину ефективної інтерпретації міжнародних договорів захищав 

суддя Г. Лаутерпахт. Його аналіз міжнародної практики пов’язує принцип 

ефективності з рішучістю міжнародного судового рішення у тому сенсі, що 

жодне питання, яке охоплюється відповідним договором, не повинно 

залишатися невирішеним. Як наголошував суддя, у своїй практиці він вважає 

за необхідне «забезпечити максимальну (цілковиту) ефективність 

міжнародного права, зокрема зобов’язань, взятих сторонами в договорах» 

[691, с. 231]. На думку А. Оракхелашвілі, принцип ефективності 

посилюється принципом сумлінності, що згадується у ст. 31(1) ВК ПМД. Але 

ефективність, на переконання А. Орахелашвілі, – це більше, ніж дотримання 

доброї волі, і тому актуальність принципу ефективності залежить від 

ефективної конструкції договірних положень та результатів інтерпретації 

[722, с. 393–395].  

На переконання P. Бернхардта (R. Bernhardt), професора Інституту 

публічного та міжнародного права університету Гейдельберга (Німеччина), 

судді МС (1997–1998), голови МС ООН (1998), застосування принципу 

ефективності може бути проблемним, якщо відправною точкою для 

ефективності є не текст договору, а його загальні об’єкти та цілі. Такий підхід 

може привести до створення нових прав та обов’язків, не передбачених 
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сторонами [596, с. 96]. Г. Лаутерпахт пов’язує взаємодію ефективної 

інтерпретації та суверенітету держав, відзначаючи, що результативна 

ефективність інтерпретації, яка відрізняється від неефективності або 

обмеженої ефективності договірних зобов’язань, передбачає обмеження 

суверенітету, хоча таке обмеження може бути наслідком зобов’язання [691, 

с.298]. 

Дж. Фітцморіс аналізуючи принцип ефективності, наголошував, що 

договори повинні інтерпретуватися з врахуванням їх об’єкту та мети; а 

окремі положення слід інтерпретувати так, щоби надати їм максимальної 

ваги та дії відповідно до звичайного значення. На заключній стадії 

кодифікації КМП підтвердила, що правило ефективності відображається у 

вимозі тлумачити договір відповідно до його звичайного значення, об’єкта та 

мети. Враховуючи, що Комісія прийняла цей підхід навіть у випадках, коли 

значення тексту спричиняє дві різні інтерпретації, зрозуміло, наскільки 

важливий принцип ефективності у випадках чіткого змісту тексту договору. 

Указаний принцип застосовувався МС, наприклад, у справі «LaGrand», коли 

Суд визначив об’єкт і мету ст. 41 Статуту МС: «не давати можливості 

завадити Суду виконувати свої функції <…>» [106, с. 466, § 102].  

Показовим прикладом використання зазначеного принципу в 

сучасному міжнародному судочинстві є справа Комітету з ліквідації расової 

дискримінації, що стосується Грузії та Росії (CERD case concerning Georgia 

and Russia), у якій МС застосував «принцип в інтерпретації міжнародного 

договору, згідно якого слід надавати словам відповідного значення» до 

фрази, «яка не врегульована» у ст. 22 Конвенції, і відкинув читання тієї 

фрази, яка б зробила її безглуздою і позбавленою будь-якого смислу [56, 

с. 70, §133–134]. Однак, як підтверджує міжнародна судова практика, 

принцип ефективності не має великої ваги стосовно до декларативних 

положень договору. Ефективність не є окремою концепцією, але вона тісно 

пов’язана з об’єктом та метою даного договору [18, с. 35, § 49].  

Ще в першому судовому розгляді суддя Дж. Фіцморіс наголошував на 
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ще одному принципі: умови договору повинні тлумачитися відповідно до 

значення, яке вони мали на момент укладення міжнародного договору. 

Прикладом є застосування його у справі Марокко (Rights of US Nationals in 

Morocco) [73, с. 176, 189], в якому йшлося про права громадян США в 

Марокко. Справа порушена проти США на підставі заяви уряду Французької 

Республіки. Рішення Суду стосувалися кількох моментів. По-перше, щодо 

ліцензійного контролю у французькій зоні Марокко, Суд визнав, що США на 

підставі його договору з Марокко від 16 вересня 1836 р. мають право на 

сприятливий економічний режим. По-друге, на підставі вказаного договору 

США мають право здійснювати консульську юрисдикцію в усіх цивільних та 

кримінальних справах. Водночас, Суд постановив, що жоден договір не 

передбачав підстав для вимоги США надати їх громадянам податковий 

імунітет.  

Формулювання вказаних принципів мало значний вплив на подальшу 

роботу МКП щодо права договорів. К. Уолдок, перший і єдиний із чотирьох 

Спеціальних доповідачів, розглянув їх як важливе джерело: Положення про 

тлумачення міжнародного договору, яке він запропонував у 1964 р., 

відповідало принципам, сформульованим Дж. Фіцморісом. Проект 

К. Уолдока (п. 1 ст. 70) об’єднав в одне правило чотири принципи 

тлумачення: звичайне значення, контекст, сучасність і сумлінність. Як 

допоміжний засіб тлумачення К. Уолдок запропонував звернутися до 

предмета та мети договору, підготовчої роботи та наступної практики 

сторін. Правило ефективності закріплене в окремому положенні (проект 

ст. 72) як таке, що підпорядковується звичайному значенню та меті договору, 

як зазначав К. Уолдок, містяться «в чотирьох кутах договору», залишаючи 

місце для певної легітимної міри інтерпретації [631, с.566 ].  

Таким чином, процес інтерпретації міжнародного договору можна 

розглядати як інтегровану діяльність, у якій правила та принципи тлумачення 

повинні розумітися та застосовуватись як взаємопов’язані та взаємно 

підсилюючі елементи цілісної діяльності.  
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2.2. Правила тлумачення міжнародних договорів (статті 31 – 33 

Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.) 

 

2.2.1. Загальне правило тлумачення міжнародних договорів  

(ч. 1 ст. 31 ВК ПМД) 

 

2019 р. для ВК ПМД ювілейний – з часу прийняття, 23 травня 1969 р. [44], 

пройшло вже півстоліття. ВК ПМД прийнято 22 травня 1969 р. та відкрито для 

підписання 23 травня 1969 р. Конференцією Організації Об’єднаних Націй, 

скликаною відповідно до резолюцій Генеральної Асамблеї 2166 (XXI) 1 від 

5 грудня 1966 р. [33] та 2287 (ХХП) 2 від 6 грудня 1967 р. [42]. Договір набув 

чинності 27 січня 1980 р. [788]. На сьогодні ВК ПМД налічує 114 держав-

учасниць. Незважаючи на те, що кількість учасників ВК ПМД досить велика, 

вона становить трохи менше 60% світової спільноти в цілому (фактично із 

193 держав-членів Організації Об’єднаних Націй 79 країн не є учасниками 

Конвенції). Кілька ключових країн ще не стали учасниками Конвенції: 

наприклад, хоча Сполучені Штати підписали ВК ПМД 24 квітня 1970 р., Cенат 

не давав згоди (як того вимагає Конституція Сполучених Штатів) cтати 

Стороною Конвенції. Незважаючи на те, що США не є учасником ВК ПМД, вони 

визнають багато положень Конвенції звичаєвим правом договорів. Франція, 

Індія, Індонезія, Південна Африка, хоча й відіграють важливу роль у процесах 

укладання договорів та постійно беруть участь у процедурі врегулювання спорів 

за різними договорами, також входять до числа країн, які не є учасниками 

ВК ПМД. 

50-річний період використання ВК ПМД означив цілий ряд проблем як 

теоретичного, так і практичного характеру. По-перше, за цей час у праві 

міжнародних договорів відбулося чимало змін – як кількісного (швидке зростання 

кількості укладених різноманітних міжнародних договорів), так і якісного 

(поширення нових положень договорів) характеру. По-друге, безперечний і той 

факт, що в останні десятиліття спостерігалося ще більш стрімке зростання числа 
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міжнародних спорів, які виникають у зв’язку із застосуванням та інтерпретацією 

нових міжнародних договорів [681].  

Як наслідок, об’єктивною є ситуація, що існуючі правила тлумачення, 

закріплені у ВК ПМД, є недостатніми для вирішення різних суперечливих питань 

інтерпретації [802]. У цьому контексті досить дискусійне і, водночас, важливе 

питання визначення статусу ВК ПМД як звичаєвого права. Практика засвідчує, що 

при врегулюванні багатьох міжнародних спорів використовуються положення 

щодо тлумачення договорів, визначені ВК ПМД, які мають загальнообов’язковий 

характер. Тому ці положення слід застосовувати для тлумачення договорів, 

незалежно від того, чи є одна зі сторін учасником ВК ПМД. Попри те в 

інтерпретаційному процесі ще залишаються важливі традиційні проблеми 

визначення договірних дефініцій та термінів. Наприклад, існує багато нечітких, 

надто загальних, невизначених юридичних понять, які використовуються в різних 

договорах і можуть по-різному інтерпретуватися суддями. Вочевидь недостатньо 

пошуку смислу того чи іншого поняття суддею інтуїтивно; суддя (перекладач) 

мав би послуговуватися певними уніфікованими понятійними стандартами. Тому, 

на думку фахівців, Конвенція вже й сама потребує інтерпретації [703, с. 12–

23]. 

Практика інтерпретації міжнародного договору використовує статті 31–

33 ВК ПМД [44]. Як ми вже зауважували раніше, основне правило тлумачення 

(аналіз якого подавався у попередніх підрозділах даного розділу) лежить у основі 

інтерпретації міжнародних договорів. Але сьогодні вже сам термін «звичаєве 

значення», який використовується у ст. 31.1 ВК ПМД, потребує інтерпретації, як 

і дефініція «контекст», яка використовується у статтях 31.1, 31.2 та 31.3. 

Аналогічно й метод визначення «об’єктно-цільового призначення», як того 

вимагає ст. 31.1 [44], потребує подальшого розвитку. Крім того принцип 

сумлінності, ієрархічне або цілісне співвідношення між «звичайним змістом», 

«контекстом» та «об’єктно-цільовим призначенням» інтерпретованого 

положення або інтерпретованого договору в цілому також потребують 

уточнення [703, с. 26–36]. 
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Загалом, існують дві основні форми міжнародного права, а саме 

міжнародний договір між державами (jus inter gentes) та звичаєве міжнародне 

право (jus gentium – право народів). Пункт 1 ст. 38 Статуту Міжнародного Суду 

визначає: Суд, який зобов’язаний вирішувати спори на підставі міжнародного 

права, застосовує: 

a) «міжнародні конвенції, як загальні, так і спеціальні, що 

встановлюють правила, безперечно визнані державами, які є сторонами 

спору» [20]; 

b) міжнародний звичай як доказ загальної практики, визнаної у якості 

правової норми; 

c) загальні принципи права, визнані цивілізованими націями; 

d) судові рішення та доктрини кваліфікованих фахівців з публічного 

права як допоміжний засіб для визначення правових норм [20]. 

Якщо спір має місце між двома сторонами двостороннього договору і 

обидві сторони є сторонами ВК ПМД, то остання як договір буде 

застосовуватися до їхніх відносин за такими двосторонніми договорами. Але в 

ситуаціях, коли членство в багатосторонніх чи двосторонніх угодах не повністю 

перетинається з членством у Конвенції, виникає питання про те, чи ВК ПМД 

також має пов’язувати сторони, адже вона є лише договором за своїм характером 

і не вважається звичаєвим міжнародним правом.  

Питання статусу ВК ПМД – це питання, чи має вона статус звичаєвого 

міжнародного права. Проблема полягає в перетворенні змісту попередньо 

існуючих некодифікованих норм міжнародного права (тобто державної практики, 

доктрини) в письмовий документ зі збереженням оригінального змісту звичаєвих 

правил. ВК ПМД – є не просто сукупністю правил, що регулюють тлумачення 

міжнародних договорів: вона стосується майже всіх аспектів міжнародних 

договорів. ВК ПМД також регулює дотримання, застосування та тлумачення 

договорів, а також правила щодо третіх держав. Це стосується поправки, 

модифікації, недійсності, та припинення дії договорів. Зауважимо, що ВК ПМД 

обмежує своє застосування до письмових договорів між державами (за винятком 
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договорів, укладених між міжнародними організаціями). Власне кажучи, ВК ПМД 

(включаючи її положення щодо тлумачення договорів) не буде застосовуватися до 

таких угод, оскільки вони не підпадають під сферу дії договорів між державами 

відповідно до статті Конвенції. Проте у судочинстві СОТ не було жодних сумнівів 

у тому, що правила тлумачення договорів слід застосовувати і до угод СОТ, навіть 

якщо сторони цих угод є недержавними організаціями.  

Отже, та обставина, що звичаєве міжнародне право було кодифіковано як 

договір, не підриває його статусу звичаєвого міжнародного права. Практика 

засвідчує, що при врегулюванні багатьох міжнародних спорів використовуються 

положення щодо тлумачення договорів, визначені ВК ПМД, тому їх слід 

застосовувати для інтерпретації договорів, незалежно від того, чи є одна зі сторін 

учасником Конвенції. 

Загальне правило тлумачення міжнародного договору, що міститься у 

ч. 1 ст. 31 ВК ПМД, ґрунтується на буквальному підході, тобто текст має 

містити автентичне вираження намірів сторін. Отже, початкова точка відліку 

кожної інтерпретації – це з’ясування значення тексту, а не будь-якої 

зовнішньої волі сторін [44]. Частина 1 ст. 31 містить три окремі принципи, 

поєднані в єдине правило тлумачення. Перший – сумлінне тлумачення, що 

безпосередньо випливає із правила pacta sunt servanda. Другий – вимагає 

вдаватися до звичайного значення термінів, що використовуються в договорі. 

Третій принцип полягає в тому, що звичаєве значення не повинно бути 

визначеним абстрактно, а тільки в контексті договору й у світлі його об’єкта 

і мети [44]. За справедливим зауваженням Р. Гардінера, будь-яке положення 

договору слід читати, зважаючи на загальне значення використовуваних слів 

[643, с. 222]. 

Перший елемент загального правила тлумачення вимагає надання 

звичайного значення умовам договору. Це підтверджується ч. 4 ст. 31 і п. 3 

ст. 33 ВК ПМД. Тому, як підкреслює МС у своїй практиці (зокрема, у справі 

Legality of Use of Force (Serbia and Montenegro v. Belgium) інтерпретація 

повинна базуватися, насамперед, на тексті договору [63, с. 279, § 100]. При 
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з’ясуванні загального значення термінів, необхідно враховувати два 

пов’язаних аспекти: часовий аспект – питання статичної або динамічної 

інтерпретації, та мовний аспект, який випливає зі ст. 33 – знаходження для 

кожної автентичної мови договору загального значення терміна. 

Процес інтерпретації договору не є довільним граматичним процесом. 

Загальне правило тлумачення, викладене у ч. 1 ст. 31, не допускає 

встановлення абстрактного загального значення сенсу фрази, яку слід 

інтерпретувати. Умови договору повинні тлумачитися «у своєму контексті», 

що означає: будь-який перекладач фрази у договорі повинен інтерпретувати 

договір у цілому і, як прописують частини 2 і 3 ст. 31 і, навіть поза його 

межами. Отже, структура договору має відповідати загальним лінгвістичним 

значенням слів, що використовуються, для того щоби визначити його істинний 

зміст. Увесь текст договору, зокрема, назва, преамбула, додатки і будь-який 

протокол до нього, слід розглядати як «контекст». Інтерпретативне значення 

можна знайти у змісті конкретного слова, словосполучення, речення, окремої 

фрази, абзацу або в межах положень статті [631, с.582 ]. Логічно, що й 

преамбула до договору також може допомогти визначенню об’єкта та мети 

договору, оскільки, формулюючи цілі та завдання договору, вона може мати 

як контекстуальне, так і телеологічне значення.  

Заключні слова ч. 1 ст. 31 вводять телеологічний, або функціональний, 

елемент у загальне правило тлумачення і, в такий спосіб, підтверджують 

принцип ефективності: умови договору мають інтерпретуватися так, щоб 

сприяти досягненню його мети. Існують різні способи визначення об’єкта і 

мети договору: деякі договори містять загальні положення, в яких конкретно 

сформульована їх мета. Яскравим прикладом є ст. 1 Статуту ООН [25]. Окрім 

того, об’єкт і мета можуть бути відображені в назві договору [631, с.585 ].  

Частина 1 ст. 31 вимагає, щоби кожен договір інтерпретувався 

«сумлінно», і ця вимога повинна «супроводжувати» увесь процес 

інтерпретації – при вивченні загального значення тексту, контексту, об’єкта і 

мети, у наступній практиці сторін тощо. Результат інтерпретації відповідно 
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теж має бути сумлінний [760, с. 120]. Застосовуючи принцип сумлінності, як 

зазначається у ст. 32 (b), потрібно уникати результату, який є явно абсурдним 

або нерозумним. Загальне значення, встановлене у відповідному контексті, 

завжди слід аналізувати в контексті розумності: якщо застосування слів 

договору в їх звичайному значенні призводить до результату явно абсурдного 

або нерозумного, необхідно шукати інші інтерпретації.  

Отже, частина 1 ст. 31 ВК ПМД містить три окремі принципи, які 

поєднує в єдине правило тлумачення міжнародного договору, створюючи тим 

самим основу ефективного інтерпретаційного механізму. 

 

2.2.2. Роль «контексту» та «наступної практики» сторін  

в тлумаченні міжнародних договорів (ч. 2 ст. 31 ВК ПМД) 

 

Частина 2 ст. 31 ВК ПМД визначає два типи документів, які 

вважаються складовими «контексту» у значенні п. 1 і мають бути використані 

з метою визначення загального значення умов договору. Якщо документ є 

частиною фактичного договору, то він виступає об’єктом, а не частиною 

«контексту» договору, тобто, інструментом інтерпретації. Оскільки зовнішній 

контекст, зазначений у ч. 2, є вираженням згоди сторін, ч. 2 передбачає метод 

автентичного тлумачення договору. У цьому випадку всі сторони договору 

погоджуються з роз’яснювальними документами, які стосуються договору, і 

тим самим із його інтерпретаціями.  

Частина 2 ст. 31 ВК ПМД встановлює умови, за яких пов’язані 

документи стануть частиною міжнародного договору, яка виходить за рамки 

самого договору. Такий документ повинен бути укладений або всіма 

сторонами разом, або, якщо він укладений тільки однією чи декількома 

сторонами, то має бути прийнятий іншими сторонами. Пункт (а) ч. 2 ст. 31 

ВК ПМД визначає поняття «угоди, що стосуються договору» як «контексту». 

Оскільки термін «угода» ширший, ніж поняття «міжнародний договір», як 

визначено у п. (а) ч. 1 ст. 2, він також охоплює неписану угоду [782]. Однак у 
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загальній договірній практиці ці «угоди» часто набувають форму заключних 

актів, протоколів підписання, роз’яснень, коментарів або пояснювальних 

звітів, що погоджуються урядовими експертами, які складають текст 

міжнародного договору, і приймаються одночасно із цим текстом. Наприклад, 

Роз’яснення про заборону військового або будь-якого ворожого використання 

засобів впливу на природне середовище (Convention on the Prohibition of 

Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques) [631, 

с.591]. У випадку двосторонніх договорів сторони часто включають деталі 

щодо інтерпретації чи застосування договору в узгоджені протоколи, або 

обмінюючись листами. Наприклад, обмін листами щодо інтерпретації до 

Договору 1977 р. між Великобританією та США з приводу авіатранспорту 

(1977 UK-US Air Services Agreement) [586, с. 211]. 

Пункт (b) ч. 2 ст. 31 ВК ПМД стосується односторонніх або 

багатосторонніх «документів, пов’язаних із договором», які приймаються як 

такі всіма іншими сторонами. Це можуть бути заяви (твердження), що 

робляться окремими сторонами до укладення договору або супроводжують 

їхнє вираження згоди бути пов’язаними договором, а також односторонні 

декларації про інтерпретацію, які держава подає під час погодження договору 

і які часто мають зовнішні ознаки застережень до договору. Прикладом може 

бути, зокрема, загальноприйнята у Європейському Союзі практика додавати 

декларації однієї або кількох держав-членів до остаточних актів, укладених на 

Конференції держав-членів, що вносять зміни до основних договорів ЄС. При 

цьому тексти таких декларацій беруться до відома іншими державами-

членами наприкінці переговорів. Оскільки п. (b) ч. 2 ст. 31 не передбачає 

жодних формальних вимог, схвалення іншою стороною також може бути 

здійснене в неформальний спосіб або за замовчуванням [631, с.592]. 

Частина 3 ст. 31 ВК ПМД визначає два різні способи тлумачення, 

спільною рисою яких є те, що вони стосуються практики сторін даного 

договору або конкретного договору: пункти (а) і (b) дозволяють 

використовувати текст, що стосується реалізації договору, його сторонами, 
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тоді, як п. (с) скеровує увагу інтерпретатора до інших норм міжнародного 

права, незалежних від конкретного міжнародного договору, і тим самим 

вводить системний підхід у процес інтерпретації міжнародного договору.  

«Наступні угоди» (п. (a) ч. 3) ВК ПМД подібні на угоди, згадані в п. (а) 

ч. 2. Існують лише дві очевидні відмінності: 1) угоди укладаються згодом, 

тобто з певним часовим проміжком після укладення договору, і 2) вони 

стосуються конкретно інтерпретації міжнародного договору або застосування 

його положень, а не просто міжнародного договору.  

Пункт (а) ч. 3 ВК ПМД не містить жодних формальних вимог: наступні 

угоди не повинні мати форму міжнародного договору, але повинні бути 

такими, щоби продемонструвати, що сторони визнали їх основою узгодженої 

інтерпретації [643, с. 245]. Наприклад, МС ООН у справі Касікілі / острів 

Седуду (Kasikili / Sedudu Island) розглянув різні справи між місцевими 

органами влади, які брали участь у прикордонній суперечці, та дійшов 

висновку, що між ними не було домовленості, тому п. (а) ч. 3 застосовувати не 

можна [62, с. 1045, § 63]. Якщо неформальні угоди або роз’яснення 

потрапляють під дію п. (а), це також означатиме існування потенційного збігу 

з концепцією «наступної практики», що встановлює угоду сторін у значенні 

п. (b). Тобто чим менш формальною є наступна угода, тим більше значення 

має наступна практика.  

«Наступна практика» сторін (п. (b) ч. 3) ВК ПМД в тлумаченні 

міжнародного договору постає об’єктивним доказом розуміння сенсу 

останнього, а отже, є надзвичайно важливою для його інтерпретації. 

«Наступна практика» як елемент інтерпретації договору на сьогоднішній день 

усталена в юрисдикції міжнародних судів і трибуналів [62, с.  1045, § 50]. Межі 

віднесення до цієї практики також були чітко визначені МС, коли він 

постановив у Спорі щодо сухопутного, острівного і морського кордону (Land, 

Island and Maritime Frontier Dispute), що при розгляді цього елементу 

неправомірно «домислювати» текст [83, с. 351, § 380]. Елементи практики, що 

повинні бути враховані відповідно до п. (b) відрізнятимуться в залежності від 
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предмета певного (конкретного) договору. У принципі, з метою реалізації 

договору треба розглядати будь-яку дію, або навіть бездіяльність сторін. Як і 

в процесі розвитку звичаєвого права (п. (b) ч. 1 ст. 38 Статуту МС ООН), 

поняття «практика» включає будь-яку зовнішню поведінку суб’єкта 

міжнародного права. Як приклад тут доцільно навести розгляд в 

юриспруденції ЄСПЛ питання, чи була смертна кара сумісною зі ст. 3 ЄКПЛ. 

У своєму рішенні по справі Сорінг проти Сполученого Королівства 

(Soerin v. United Kingdom) від 1989 р. Суд зазначив, що ст. 3 тлумачиться 

відповідно до ст. 2, і тому до неї не можна включити загальну заборону 

смертної кари. МС ООН вказав, що «наступну практику» в національній 

кримінальній політиці, у вигляді скасування смертної кари загалом, можна 

вважати встановленням домовленості Договірних Держав і, отже, усунути 

текстові обмеження щодо сфери еволюційної інтерпретації ст. 3 [223, с. 161, 

§ 103].  

Щоби стати релевантною відповідно до п. (b), поведінка держави повинна 

становити собою послідовність дій або заяв, оскільки «практика» не може бути 

встановлена одним окремим випадком. Інтерпретивне значення цієї практики 

завжди буде залежати від того якою мірою вона є узгодженою, загальною та 

послідовною [760, с. 137]. «Практика» сторін, відповідно до п. (b), релевантна 

лише тоді, коли вона відбувається задля виконання міжнародного договору. 

Сторони, «практика» яких розглядається, повинні діяти так, щоби їх «наступна 

практика» повинна бути вмотивована договірними зобов’язаннями. Як 

зауважувалося КМП, визначення «наступних угод» або «наступної практики» 

відповідно до ч. 3 ст. 31, вимагає, зокрема, визначення, чи висловилися сторони 

шляхом угоди або на практиці щодо тлумачення договору [631, с. 598]. Отже, 

відповідно до п. (b), інтерпретатор може враховувати практику сторін щодо 

«незастосування договору», тобто робити висновки з того, що сторони не 

застосовували свій договір, коли положення договору, як передбачалося, могли 

бути застосовані [631, с. 598].  

Таким був підхід, наприклад, МС ООН у його консультативному 
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висновку про Законність погрози або використання ядерної зброї, коли Суд 

посилався на практику держав, щоби з’ясувати, чи застосовуються різні договори 

використання ядерної зброї [110]. У справі Делімітація морських кордонів в 

Індійському Океані (Сомалі проти Кенії) (2017) МС ООН вдався до методу 

тлумачення відповідно до звичаєвого міжнародного права, який кодифіковано 

ст. 31 (3) (c) ВК ПМД, що дозволяє їй розглядати «всі відповідні норми 

міжнародного права, які застосовуються у відносинах між сторонами». Оскільки 

і Кенія, і Сомалі є учасниками ЮНКЛОС (Конвенція ООН з морського права), 

Суд зазначив, що існує певна подібність між пунктом 6 і ст. 83 ЮНКЛОС: 

«делімітація континентального шельфу між державами з протилежними або 

суміжними узбережжями здійснюється за угодою на основі міжнародного права, 

як зазначено в статті 38 Статуту Міжнародного Суду ...» [117, § 99, 127]. На 

думку Суду, це тлумачення ще більш підтверджується «подальшою практикою» 

(ст. 31 (3) (b) ВК ПМД) сторін, що беруть участь в переговорах у 2014 р., ще до 

того, як з’явилися будь-які рекомендації щодо розмежування. Якби Кенія дійсно 

вважала, що делімітація може наступити тільки після розмежування, розсудив 

Суд, він би не почав ці переговори [117, § 99, 127].  

«Подальша практика» сторін актуальна лише для інтерпретації договору, 

якщо вона «встановлює згоду сторін». Встановлюючи цю суб’єктивну вимогу, 

підкреслюється значення подальшої практики як інструменту автентичного 

тлумачення: практика, навіть якщо у ній брали участь лише деякі сторони, 

повинна бути визнана всіма сторонами. Так, ЄСПЛ у своєму рішенні Сьорінг 

(Soering judgment) відмовив у тлумаченні ст. 3 ЄКПЛ через вироблення 

національної політики в такий спосіб, щоби заборонити смертну кару як таку, 

оскільки договірні держави Конвенції прийняли протокол № 6 до Конвенції, яким 

передбачали скасування смертної кари в мирний час. Згідно із рішенням Суду, за 

таких умов <..> ст. 3 не можна інтерпретувати як загальну заборону смертної кари 

[223, с. 161, § 103]. Подальша практика сторін, яка не встановлює між 

сторонами угоди, може бути доречною як додатковий засіб інтерпретації 

відповідно до ст. 32. Це визнано міжнародною практикою (наприклад, 
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рішення МС у справі Касікілі/Седуду (Kasikili/Sedudu)) [62, с. 1045, § 79-80].  

Підпункт (c) ст. 31 (3) ВК ПМД включає ще один елемент загального 

правила тлумачення – відповідні норми міжнародного права. Він посилається на 

міжнародну правову систему в цілому як частину контексту кожного договору, 

укладеного згідно з міжнародним правом, і тим самим закладає основу для 

системного підходу до інтерпретації договору. МС ООН сформулював це у 

своєму Намібійському висновку так: Міжнародний документ повинен 

інтерпретуватися й застосовуватися в рамках всієї правової системи, що існувала 

на момент інтерпретації [109, с. 16, § 53]. Правило, викладене у підпункті (c), має 

своєю основою принцип сумлінності, оскільки, згідно із цим принципом, кожна 

сторона договору повинна вважатися такою, що має намір дотримуватися свого 

договірного зобов’язання відповідно до інших її зобов’язань за міжнародним 

правом.  

Умови договору можуть інтерпретуватися з урахуванням положень 

іншого договору, особливо якщо останній має подібний об’єкт або стосується тієї 

ж правової ситуації. Наприклад, ЄСПЛ використовує для інтерпретації положень 

ЄКПЛ договори про права людини, такі як Міжнародний пакт про громадянські 

та політичні права, Конвенція ООН проти катувань, Конвенція ООН про права 

дитини, а також інтерпретацію цих документів компетентними органами. Так, 

МС ООН у справі Ранцева (Rantsev case), посилаючись на п. 3 ст. 31 ВК ПМД, 

звернувся до Протоколу ООН і до Конвенції Ради Європи про боротьбу з 

торгівлею людьми, щоби встановити, що торгівля людьми підпадає під сферу 

застосування ст. 4 ЄСПЛ [215, § 273–282]. У справі Хасана проти Сполученого 

Королівства (Hassan v. United Kingdom) підстави дозволеного позбавлення волі 

за ст. 5 ЄКПЛ інтерпретувалися з урахуванням Женевських конвенцій про захист 

жертв війни. При цьому Суд зазначив, що перше «має бути забезпечене, у міру 

можливостей» із захопленням військовополонених і затриманням цивільних осіб 

останніми [182, § 1023–111].  

Загальні норми міжнародного звичаєвого права можуть слугувати 

основою положення договору, а отже, містять важливі вказівки щодо його 
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інтерпретації. Наприклад, МС ООН у справі Нафтових платформ (Oil Platforms 

case) підкреслив, що «застосування відповідних норм міжнародного права, що 

стосуються цього питання, є невід’ємною частиною завдання інтерпретації» [70, 

с. 161, §40–41]. ЄСПЛ також посилався на міжнародне звичаєве право у справі 

Аль-Адсані (Al-Adsani case): «Конвенцію слід інтерпретувати, наскільки це 

можливо, у відповідності з іншими нормами міжнародного права, частиною яких 

вона є, включаючи ті, що стосуються надання державної допомоги [151, § 55–

56].  

У випадках, коли положення, яке необхідно тлумачити, стосується 

компетенції або процедури міжнародних органів, інтерпретація може вимагати 

вказівки в аналогічних положеннях інших договірних режимів і, перш за все, у їх 

застосуванні компетентними органами. У таких випадках грають роль не стільки 

зовнішні (паралельні) «правила», як практика, яка використовується як засіб 

тлумачення [631, с.609]. Зокрема, у справі Баятян (Bayatyan case) ЄСПЛ 

проінтерпретував ст. 9 ЄКПЛ щодо відмови від військової служби. Як на одну з 

обставин, що склалася в національному законодавстві європейських держав, 

ЄСПЛ посилався на «не менш важливі події щодо визнання права на заперечення 

свідомості на різних міжнародних форумах»(інтерпретація Комітетом ООН з 

прав людини відповідних положень Міжнародного пакту про громадянські та 

політичні права) [155, § 105]. 

Таким чином, ч. 2 ст. 31 ВК ПМД визначає роль «контексту» для 

тлумачення міжнародних договорів. «Наступна практика» сторін в 

інтерпретації міжнародного договору є об’єктивним доказом розуміння сенсу 

останнього і тому надзвичайно важлива для його інтерпретації.  

 

2.2.3. Додаткові засоби тлумачення міжнародних договорів –  

travaux préparatoires (ст. 32 ВК ПМД) 

 

Природа, сутність travaux préparatoires та її застосування Міжнародним 

Судом ООН щодо інтерпретації міжнародного права детально розглядатимуться 
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в третьому розділі нашого дослідження. У контексті цього підрозділу будемо 

аналізувати зміст ст. 32, яка стосується використання додаткових засобів у 

процесі інтерпретації договору та його зв’язку із загальним правилом 

інтерпретації, встановленим у ст. 31.  

Найбільш часто використовуваним і найбільш суперечливим із цих 

засобів є, звичайно, підготовча робота договору (франц. travaux préparatoires). 

Мета ст. 32 ВК ПМД – продемонструвати, що підготовча робота, в принципі, 

відіграє лише допоміжну роль в процесі тлумачення договору. Вона має 

виконати свою «інтерпретаційну функцію» тільки після застосування 

загального правила (ст. 31). Ця додаткова підготовча робота, як правило, 

вважається частиною звичаєвого права (сustomary law) ВК ПМД). Одним із 

свідчень цього є рішення у «Справі Лотус» (Lotus judgement) Постійної палати 

міжнародного правосуддя (надалі – ППМП), у якому Палата визначила лише 

допоміжне значення travaux préparatoires, зауваживши, що немає підстав 

звертатися до підготовчої роботи, якщо текст конвенції сам по собі є достатньо 

зрозумілий [270, с. 16]. 

У своєму Коментарі до остаточного проекту МКП пояснила, чому 

підготовча робота повинна відігравати меншу роль в інтерпретації договору. 

Як зазначалося, по-перше, елементи тлумачення містяться в загальних 

правилах інтерпретації (ст. 31) і стосуються угоди між сторонами (підготовча 

робота, на думку більшості Комісії, не може мати такий самий автентичний 

характер, як елемент тлумачення). По-друге, Комісія зазначила, що, 

наприклад, записи переговорів щодо договорів у багатьох випадках є 

неповними [631, с.620]. 

Поряд із підготовчою роботою, ст. 32 дозволяє враховувати обставини 

укладення договору як додатковий засіб тлумачення. Додаткові засоби 

тлумачення міжнародного договору не наведені вичерпно у ст. 32. Будь-який 

матеріал, який не був частиною переговорного процесу, але відіграє певну 

роль, оскільки охоплює сутність договору та переговори щодо нього, може 

бути введений у процес тлумачення як інші «додаткові засоби». Це – 
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документи, що надходять від незалежних органів, таких як КМП, підготовчі 

роботи з договорів, документи державних або міждержавних органів, що 

займаються питаннями, охопленими цим договором. Наприклад, група СОТ 

врахувала звіти різних сільськогосподарських комітетів, створених протягом 

багатьох років сторонами ГАТТ 1947 р., і використала їх у процесі 

інтерпретації положень ГАТТ 1994 р. [259, § 7.35–7.37].  

Стаття 32 дозволяє посилатися на додаткові засоби тлумачення, перш за 

все, на підготовчі роботи. Вона містить процедурне обмеження в тому, що 

тлумачні засоби, які є лише «додатковими», можуть бути використані тільки 

після застосування загального правила, викладеного у ст. 31. Наприклад, МС 

ООН у своїй справі Грузія проти Росії (CERD) визнав, що у світлі його висновку 

не потрібно вдаватися до додаткових засобів інтерпретації для визначення 

значення ст. 22 (CERD), і звернувся до підготовчих матеріалів для підтвердження 

прочитання відповідних текстів [56, § 142]. 

Застосування travaux préparatoires у процесі інтерпретації договору має 

давню традицію в міжнародній судовій практиці і добре відомий у цій практиці 

сьогодні. Прикладом є недавнє рішення МС ООН у справі Делімітація морських 

кордонів в Індійському Океані (Сомалі проти Кенії) (2017). Суд проаналізував 

структуру ЮНКЛОС, а також інтерпретації підготовчих матеріалів ЮНКЛОС. 

Оскільки Кенія стверджувала, що «не може бути досягнуто врегулювання» 

згідно зі ст. 282 із застереженням, Суд визнав за необхідне вивчити підготовчі 

матеріали. Найцікавіше, що Суд знайшов тільки «мовчання»: не дивлячись на 

переважання застережень щодо юрисдикції Суду, подібної до юрисдикції Кенії, 

в підготовчих матеріалах не було вказівки на намір виключити юрисдикцію 

Суду. Отже, міркування тут дуже схожі на міркування, наведені в підготовчих 

матеріалах до Меморандуму про взаєморозуміння: якби існував такий намір 

виключити юрисдикцію Суду, був би спір з цього приводу [117, § 99, 127]. 

Аналізуючи використаний МС метод тлумачення договорів, Каі-чіен Чан (Kai-

chien Chan) оцінює його як такий, що ефективно сприяє розвитку практики Суду 

щодо визначення значущості «контексту» і застосовуваних правил тлумачення 
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(ст. 31 (3) (с) ВКПД) і, нарешті, цінності підготовчих робіт [610].  

Правило про використання travaux préparatoires «за своєю сутністю», 

як зазначав К. Уолдок, гнучке, оскільки дискусія про те, чи можна сказати, що 

текст «ясний», певною мірою суб’єктивна. Отже, як правило, питання 

додаткових засобів і надання їм вирішальної ролі у визначенні значення 

договору, що розглядається, є питанням розсуду. Прикладом цього є випадок 

із Чилі – системою цінового діапазону (Panel Chile – Price Band System), де 

група СОТ встановила, що текст і контекст «змінного імпортного збору» та 

«мінімальної імпортної ціни» не дозволяють визначити значення цих термінів 

однозначно», і тому, без будь-яких додаткових пояснень, вирішила звернутися 

до додаткових засобів тлумачення відповідно до ст. 32 ВК ПМД [259, § 7.35]. 

На відміну від цього, друга частина визначального режиму, передбачена 

у ст. 32, відіграє на практиці значно меншу роль, оскільки діє лише тоді, коли 

застосування загального правила призводить до «явно абсурдного або 

нерозумного» результату. Вважається, що можливим випадком «нерозумного» 

результату є випадки, коли, застосовуючи загальне правило, досягається 

інтерпретація положення договору, що суперечить іншому правилу, яке 

міститься у тому ж самому договорі [631, с.631]. Стаття 32 описує використання 

додаткових засобів тлумачення. Формулювання і структура норми вимагають, 

щоби інтерпретатор чітко визначив, який із двох режимів, що містяться в пунктах 

(а) і (b), застосовується. У своїй намібійській думці МС постановив, що «той 

факт, що конкретна пропозиція не прийнята міжнародним органом, не 

обов’язково зумовлює висновок про те, що колективна заява зроблена у 

протилежному сенсі [109, с. 16, § 69].  

Отже, ст. 32 ВК ПМД визначає способи використання додаткових 

засобів тлумачення міжнародного договору. Загальне сприйняття цього 

положення свідчить про те, що лише в обмежених випадках додаткові засоби 

можуть відігравати вирішальну роль в інтерпретації міжнародного договору. 

Не існує фіксованих правил інтерпретації travaux préparatoires, але є певна 

практика. 
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2.2.4. Тлумачення міжнародних договорів,  

укладених більше ніж однією мовою (ст. 33 ВК ПМД) 

 

Більшість міжнародних договорів, як двосторонніх, так і 

багатосторонніх, укладаються більш ніж однією мовою. Істотні відмінності 

між мовними текстами (які можуть виникнути через деякий час після 

укладення договору) здатні породити серйозні проблеми інтерпретації. 

Стаття 33 ВК ПМД розглядає проблему багатомовних договорів, визначаючи, 

які мовні версії враховуються для цілей тлумачення, та встановлюючи правила 

з’ясування відмінностей між мовними версіями. 

Чотири пункти ст. 33 ВК ПМД фактично містять правила, що 

стосуються двох різних питань: пункти 1 і 2 ст. 33 визначають, які версії 

договору є предметом тлумачення у випадку багатомовних договорів. Це 

тексти, які засвідчуються сторонами, або ті версії, які вони погодили як 

автентичні, і кожен з цих автентичних текстів має однакову юридичну силу. 

Параграф 4 ст. 33 ВК ПМД визначає, як діяти у випадках відмінних значень, 

тобто якщо відповідні мовні версії положень договору не збігаються. 

Параграф 3 ст. 33 містить презумпцію ідентичного значення, яка вимагає, 

щоби перекладач шукав загальний зміст усіх текстів, а пар. 4 застосовується у 

випадку невдалої презумпції, оскільки відмінності між кількома мовними 

версіями зберігаються. У цьому випадку параграф 4 дає право прийняти 

значення тексту, чого неможливо досягти за допомогою інтерпретації за 

умови, що сенс «найкраще узгоджує тексти» і належно враховує предмет і 

мету договору [631, с.635]. 

Існування більш, ніж одного автентичного тексту вносить додатковий 

елемент в інтерпретацію договору, порівняння текстів або версій, але він 

залишається єдиним договором із єдиним набором термінів, інтерпретація яких 

регулюється загальним правилом тлумачення, викладеним у ст. 31 ВК ПМД. 

Рівність усіх автентичних мов та презумпція ідентичного значення у випадку 

багатомовного договору є невід’ємною частиною застосування загального 
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правила, а п. 1 ст. 33 вступає у дію, коли на граматичному етапі інтерпретацією 

встановлюється звичаєве значення багатомовної договірної фрази [631, с.636].  

Як частина договору та звичаєвого права, правило, викладене у ст. 33, 

є диспозитивною нормою. Тому сторони даного договору, діючи за згодою, 

можуть погодитися відхилити його положення. Наприклад, у ст. 20 Договору 

про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії 1976 р. зазначено, що 

«Договір укладається офіційними мовами Високих Сторін, які однаково 

автентичні. Здійснюється узгоджений спільний переклад текстів англійською 

мовою. Будь-яка розбіжність в інтерпретації спільного тексту вирішується 

шляхом переговорів» [40]. У системі ООН ця проблема набагато гостріша, 

оскільки багатосторонні конвенції з 1945 р., зазвичай, укладаються п’ятьма 

мовами, а з 1974 р. – в шести автентичних мовних версіях. Пункт 1 ст. 33 

ВК ПМД встановлює рівноправне значення кожної мовної версії договору, 

який було засвідчено сторонами. Це правило рівності відповідає суверенній 

рівності держав і, є вираженням того факту, що кожна суверенна держава має 

право укладати свої договори власною офіційною мовою. 

Правило рівності, зазначене в п. 1 ст. 33 ВК ПМД, може застосовуватися 

лише тоді, коли сторони автентифікували договір більш, ніж однією мовою, і 

лише до тих мовних версій, які засвідчені сторонами. Деякі договори, однак, 

чітко передбачають, що інші мовні версії повинні бути прийняті та засвідчені 

після укладення договору. Інша ситуація, коли нові автентичні мови додаються 

до договору після приєднання нових держав-учасниць із новими офіційними 

мовами, наочним прикладом чого є Європейський Союз: Римські договори 

(1957 р.) спочатку були укладені чотирма автентичними мовами, після 

Лісабонського договору TEU і TFEU 2007 р. в даний час прийняті 24 мови. 

Багатосторонні конвенції, укладені під егідою ООН, зазвичай визначають шість 

офіційних мов ООН, тоді як до 1973 р. таких мов було п’ять [631, с. 640].  

Однак кожен автентичний текст у формальному сенсі однакової 

авторитетності не означає, що на практиці всі вони будуть мати таку ж вагу. 

Наприклад, якщо договір обговорювався й укладався лише однією 
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автентичною мовою, то, здавалося б, природно, як особливість практичного 

використання, більше покладатися на цей текст, принаймні якщо він 

однозначний [586, с. 226]. Так, в інтерпретації Статуту ООН пріоритетне 

значення МС надає французьким і англійським текстам можливо тому, що ці 

мови були робочими мовами на конференції в Сан-Франциско [586, с. 226]. 

Правило рівних повноважень диспозитивне і тому, згідно із п. 1, може 

бути скасоване за згодою сторін. Якщо така угода була укладена, то автентичні 

тексти, які не визнаються переважаючими, можуть бути взяті до уваги при 

інтерпретації договору, оскільки вони все ще автентичні. Отже, якщо діяти за 

згодою, сторони залишаються вільними визначати та диференціювати 

авторитетний характер різних мовних версій. Крім того, сторони могли 

призначати переважаючу мовну версію без виникнення істотних розбіжностей 

між різними текстами. Вони могли б також визначити мову, яка б переважала для 

цілей інтерпретації, яка не належить до автентичних текстів. 

Важливо зауважити, що п. 2 ст. 33 доповнює п. 1, звертаючись до іншої 

сторони передбаченого принципу, і водночас відкриває можливість розширення 

сфери застосування п. 1. Проте використання міжнародної практики в цьому 

питанні досить різноманітне. По-перше, мовні версії договору, крім тих, у яких 

вона була завірена, принципово неавторитетні і, отже, не будуть враховані при 

інтерпретації багатомовного договору. Тобто не потрібно намагатися узгодити 

автентичні та неавтентичні тексти [44]. Це положення передбачає, що на 

практиці можуть існувати автентичні тексти договору, крім тих, що були 

засвідчені сторонами під час укладення [631, с.646].  

Презумпція ідентичного значення, викладена у п. 3, стосується 

принципу рівності текстів у п. 1. Порівняння автентичних текстів є елементом 

граматичної інтерпретації договору. З метою встановлення звичайного 

значення слів договору, як того вимагає п. 1 ст. 31, інтерпретатор повинен 

враховувати слова в усіх автентичних мовних версіях. 

У справі Комітет з ліквідації расової дискримінації (Грузія проти Росії) 

(CERD Case) МС ООН прийняв зміст договірних положень, використовуючи 
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граматичну форму французької версії, яка, на думку Суду, була набагато 

ближчою до її інтерпретації, ніж англійська версія. МС вказав, що інші три 

автентичні тексти, а саме китайський, російський та іспанський тексти, не 

суперечать цій інтерпретації [56, с. 70, § 135]. Якщо, однак, порівняння виявляє 

розбіжності у значенні, перша спроба вирішення цього питання повинна 

використовувати всі інші засоби тлумачення, передбачені статтями 31 і 32 

ВК ПМД. У цьому контексті той факт, що договір був складений на одній із мов, 

які пізніше стали автентичними текстами, може відігравати певну роль як 

частина підготовчих матеріалів (travaux travaux préparatoires). 

Пункт 4 ст. 33 ВК ПМД передбачає певні додаткові кроки у процесі 

тлумачення багатомовних договорів. По-перше, він пояснює, що інтерпретатор 

фактично має можливість встановити, застосувавши статті 31 і 32 ВК ПМД, 

різницю значень у різних автентичних мовах договору. Тлумачення має на меті 

підтвердити ідентичне значення всіх автентичних текстів, але ст. 33 не забороняє 

протилежний результат. Посилаючись на статті 31 і 32, це положення 

підтверджує, що порівняння автентичних текстів є невід’ємною частиною 

застосування загального правила тлумачення договору до багатомовних 

договорів.  

На практиці, приклади чіткого застосування п. 4 досить рідкісні. 

Найвідоміший – справа ЛаГранд (LaGrand), у якій МС ООН розглядав 

обов’язковий характер тимчасових заходів, прийнятих відповідно до ст. 41 його 

Статуту. Він встановив розбіжність між однаково автентичними французькими та 

англійськими версіями ст. 41 Статуту і звернувся до п. 4 ст. 33 ВК ПМД. Суд, 

базуючись на предметі та меті Статуту, дійшов висновку, який дозволив йому 

виконати свою основну функцію – судового врегулювання міжнародних 

суперечок [106, с. 466, § 101–102].  

Незважаючи на велику свободу перекладу, надану інтерпретатору в 

п. 4, його завданням є тлумачення, а не прогресивний розвиток договору, тому, 

крім вимог сумлінності, ця свобода обмежується ще й лексичним набором 

різних автентичних текстів [782]. 
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Таким чином, якщо існує більш, ніж одна автентична мовна версія 

міжнародного договору, загальне правило тлумачення, встановлене у п. 1 

ст. 33 ВК ПМД, надає кожній із них однакове значення. Рівноправність текстів 

також означає, що у процесі інтерпретації міжнародного договору необхідно 

докласти всіх розумних зусиль для узгодження мовних версій текстів та 

встановлення намірів сторін шляхом звернення до загальних засобів 

тлумачення. 

  

2.3. Значення ст. 53 про імперативні норми загального 

міжнародного права (jus cogens) для дотримання та інтерпретації 

міжнародних договорів 

 

2.3.1. Природа та поняття jus cogens 

 

Як об’єкт міжнародно-правового дослідження норми jus cogens унаслідок 

своєї специфічної правової природи займають особливе місце в системі 

міжнародного права. Власне, питання про юридичну сутність jus cogens, як 

справедливо переконує О.В. Буткевич, «завжди було об’єктом наукового інтересу, 

зважаючи на природу цих норм як імперативних основоположних засад 

міжнародного права» [382, с. 209]. Глибоко досліджуючи формування норм jus 

cogens, дослідниця підкреслює, що «ці норми за своєю природою є ключові, 

основоположні, однаково обов’язкові для дотримання усіма» [382, с. 209]. 

Розвиваючи цю тезу, Н. В. Дрьоміна-Волок доповнює, що основна функція норм 

jus cogens полягає в забезпеченні непорушності фундаментальних цінностей [413, 

с. 69]. Ключовим у розумінні природи норм jus cogens є імперативний характер 

таких норм права [789; 687]. 

У теорії міжнародного права сформувалися три основні підходи до 

вивчення jus cogens: концепція природного права, концепція позитивізму та 

концепція міжнародного публічного порядку. Прихильники природно-правового 

підходу вбачають природу імперативного характеру норм jus cogens в ідеї 
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вищого закону, які превалюють над іншими нормами та виходять за рамки згоди 

або волевиявлення держави [631, с.968]. У той же час представники 

позитивістської школи припускають існування будь-яких норм міжнародного 

права, у тому числі й jus cogens, тільки у результаті згоди держав з їх юридичною 

силою [631, с.968], хоча й представники крайнього позитивізму – нормативізму 

(Г. Кельзен, Г. Шварценбергер та ін.) заперечують існування норм jus cogens як 

норм, застосування яких не можна виключити за допомогою згоди держав [448, 

с. 253–255; 750, с. 13].  

Для цілей ВК ПМД імперативна норма загального міжнародного права 

прийнята та визнана міжнародною спільнотою у цілому як норма, відступ від якої 

не допускається, та яка може бути змінена лише іншою нормою міжнародного 

права, що має аналогічний характер [700, с. 377]. Прийнявши ст. 53 ВК ПМД, 

держави-учасниці скористалися академічним поняттям jus cogens у міжнародному 

праві та створили тим самим норму міжнародного права [719]. З того моменту 

концепція jus cogens є однією з небагатьох незмінних основ міжнародного 

правопорядку, покликаних захистити головні інтереси та цінності міжнародного 

співтовариства держав [648, с. 4], яка підтримується міжнародною спільнотою 

загалом [382, с. 207–218; 425, с. 12].  

Поняття jus cogens має концептуальне значення в тому сенсі, що його 

недотримання може фактично підірвати основи міжнародної правової системи, 

яка спирається на згоду держав [602; 656]. І незважаючи на те, що у доктрині 

концепцію міжнародного публічного порядку піддають критиці внаслідок її 

внутрішньодержавної природи [691] та більш теоретичного, ніж практичного 

значення [630, с. 904–905; 685, с. 481–490], слід визнати, що ідея міжнародного 

порядку є однією з найважливіших характерних рис сучасного міжнародного 

права. Особливо важливо те, що jus cogens безпосередньо стосується заборони 

укладати договори, які порушують права людини, а також відображає основні 

принципи МП, наприклад, принцип суверенної рівності держав, або принцип 

самовизначення народів [608, с. 54]. З огляду на важливість цінностей, які ця 

норма захищає, jus cogens було визнано нормою, як зауважував 
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проф. Задорожній О. В., яка в ієрархії норм міжнародного права перебуває на 

вищому рівні, ніж норми договірного та звичаєвого права [425, с. 13]. Жодна 

норма ані міжнародного, ні національного права не може бути ієрархічно вищою, 

ніж норми jus cogens [401, с. 241]. Іншими словами, jus cogens вважають основою 

міжнародного права. 

Але, попри значний інтерес, у міжнародній доктрині та практиці досі не 

досягнуто консенсусу щодо теоретичної основи концепції норм jus cogens; 

більше того, у процесі практичного їх застосування виявляються нові, певною 

мірою навіть суперечливі, положення. Саме цим пояснюється інтерес та розгляд 

КМП протягом 2015-2017 рр. проблематики jus cogens та внесення питання 

«Виявлення звичаєвого міжнародного права» разом з коментарями до нього на 

порядок денний КМП Сімдесятої сесії Генеральної Асамблеї ООН (30 квітня – 1 

червня і 2 липня – 10 серпня 2018 р.) [37]. На даній сесії Комісія заслухала 

доповідь Спеціального доповідача Діре Тладі (Dire Tladi), професора 

міжнародного права в Інституті міжнародного та порівняльного права 

Університету Преторії, професора кафедри публічного права Університету 

Стелленбош (ПАР), головного консультанта з міжнародного права в 

Департаменті міжнародних відносин і співробітництва Південної Африки, 

консультанта Місії Південної Африки при ООН, в якій розглядалися наслідки та 

правовий вплив імперативних норм загального міжнародного (jus cogens). За 

основу аналізу сутності концепції jus cogens КМП взяла визначення 

імперативних норм загального міжнародного права, що міститься у ст. 53 

ВК ПМД: Договір недійсний, якщо на момент його укладення він суперечить 

імперативній нормі загального міжнародного права – jus cogens [45]. На основі 

аналізу Діре Тладі у Проекті виcновку 10 було визначено підстави недійсності 

договору, який суперечить імперативній нормі загального міжнародного права 

(jus cogens):  

1. Договір є недійсним, якщо у момент його укладення він суперечить 

імперативній нормі загального міжнародного права (jus cogens).  

2. Існуючий договір стає недійсним і припиняє свою дію, якщо він 
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суперечить імперативній нормі загального між народного права (jus cogens), яка 

виникає після укладення договору.  

3. Щоби уникнути колізії з імперативною нормою загального 

міжнародного права, положення договору, слід інтерпретувати так, щоби він був 

сумісним з імперативною нормою загального міжнародного права (jus cogens) 

[37]. Також КМП у Висновку 11 визначила випадки колізії та механізми їх 

усунення між положенням міжнародного договору й імперативною нормою (jus 

cogens), зазначивши у п. 2 наступне: «Договір, який стає недійсним унаслідок 

виникнення нової імперативної норми загального міжнародного права (jus 

cogens), припиняється в цілому, за винятком випадків, коли: a) положення, які 

суперечать імперативній нормі загального міжнародного права (jus cogens), 

віддільні від іншої частини договору в тому, що стосується їх застосування; 

b) положення, які суперечать імперативній нормі загального міжнародного права 

(jus cogens) не становлять важливу основу згоди на укладення договору; 

c) подальше виконання іншої частини договору не було б несправедливим» 

[37]. 

Концепція jus cogens згадується в рішеннях MC ООН у справах про 

Континентальний шельф Північного моря 1969 р. і Про військові та 

напіввійськові дії (Нікарагуа проти США) 1986 р., у рішеннях по справах Про 

збройну діяльність на території Конго (ДР Конго проти Руанди) 2006 р., Про 

застосування Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за 

нього (Боснія та Герцеговина проти Сербії та Чорногорії) 2007 р., Про 

питання стосовно зобов’язання кримінального переслідування та екстрадиції 

(Бельгія проти Сенегалу) (2012).  

Jus cogens є обов’язковим поняттям міжнародного права з моменту його 

виникнення [382, с. 207–218] та до включення до ВК ПМД, попри те, що його 

поняття, природа та зміст залишаються предметом гострих дискусій [747]. Це 

пояснюється тим, що ні критеріїв, за якими окремі норми міжнародного права 

можна було віднести до цієї категорії, ні, тим більше, переліку імперативних 

норм Конвенція не запропонувала. Предметне охоплення норм jus cogens носить 
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обмежений характер. Заборона агресії, торгівлі людьми, тортур, геноциду, 

апартеїду, расової дискримінації, норми і принципи гуманітарного права, право 

на самовизначення і деякі інші об’єктивно не формують певну систему, до якої 

включаються всі інші принципи і норми міжнародного права. МС ООН 

неодноразово звертався до проблематики норм jus cogens, однак, на жаль, за всі 

роки його діяльності розгорнутої концепції з даного питання міжнародного права 

не було сформовано. Протягом тривалого часу доктрина норм jus cogens 

залишалася лише предметом досліджень учених, не отримуючи свого розвитку 

ні в міжнародних документах, ні в міжнародній практиці.  

Серед прикладів, що демонструють невизначеність характеру jus cogens, 

слід згадати справу Юрисдикційні імунітети держави Німеччини проти Італії 

(Jurisdictional Immunities of the State (Germany v.  Italy: Greece Intervening  (2008). 

МС ООН обережно підійшов саме до використання норм jus cogens. У своєму 

рішенні щодо спору між Німеччиною та Італією він не підтримав аргумент Італії 

про те, що норми про імунітет Німеччини від юрисдикції судів інших держав не 

повинні застосовуватися. Аргументувалося це тим, що вони суперечать нормам 

jus cogens, що становлять, на думку Італії, частину права збройних конфліктів 

(мова йшла про відповідальність Німеччини за злочини, вчинені в Італії 

нацистами під час Другої світової війни) [105, с. 92–95].  

Проте поява імперативного поняття, а саме jus cogens, має на меті внести 

зміни в міжнародний правопорядок у контексті рівності держав, у тому сенсі, що 

держави повинні поважати це правило [747]. Сьогодні концепція jus cogens, 

відображена у ст. 53 ВК ПМД, загальноприйнята, хоча й рідко застосовується в 

державній практиці як правило міжнародного звичаєвого права [714, с. 32–33].  

Уперше норми jus cogens МС ООН згадав у 1986 р. у своєму рішенні у 

справі Нікарагуа проти США (Nicaragua v. United States), зіславшись на 

положення Комісії ООН з міжнародного права про те, що положення Статуту 

ООН про заборону застосування сили являє собою очевидний приклад норми 

міжнародного права, що має характер jus cogens [68, с. 100, § 1]. Той же Суд у 

2002 р. в іншому рішенні визнав нормою jus cogens заборону геноциду [57, с. 6, 
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32]. У 2001 р. ЄСПЛ у рішенні по справі Al-Adsani визнав заборону тортур як 

норму jus cogens [151, § 34, 55].  

Наступник Г. Лаутерпахта Дж. Фітцморіс представив jus cogens у 

контексті своєї концепції «істотної валідності», метою якої було визначення 

дійсності договору. Розрізняючи правомірність і моральність договору, 

Дж. Фіцморіс визначав дійсним договір, зміст якого відповідає або не суперечить 

принципам і правилам міжнародного права, що наділені характером jus cogens. 

Договір є недійсним, якщо його об’єкт або суб’єкт передбачає порушення 

загального правила або принципу міжнародного права, що має характер jus 

cogens. Зокрема, договір суперечить міжнародному праву і вважається 

недійсним, якщо його предмет або виконання передбачає: a) порушення 

принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй; (b) будь-який вчинок або 

бездіяльність, що характеризується міжнародним правом як міжнародний 

злочин; (c) будь-який вчинок або бездіяльність у придушенні або покаранні, з 

яких кожна держава вимагає міжнародного права для спів робітництва. Однак 

положення цієї статті не застосовуються до загального багатостороннього 

договору, який скасовує або змінює норму, що має характер jus cogens [631, 

с.970]. 

На Віденській конференції 1969 р. було підтримано включення 

положення про jus cogens. Але дискусійним моментом є те, характером jus cogens 

наділялися різноманітні дії – підтримка міжнародного миру, ненапад, 

невтручання у внутрішні справи держави, суверенна рівність держав, 

самовизначення, а також заборона торгівлі людьми, рабство, загроза або 

застосування сили, геноцид, примусова праця, піратство та расова дискримінація 

та ін.  

Аналізуючи ст. 53 ВК ПМД, канадський професор міжнародного права, 

директор Канадських досліджень в університеті Д”юка (Канада), запрошений 

професор в університетах Тель-Авіва (Ізраїль), Кейптауна (Норвегія) Майкл 

Байрес (Michael Byers) наголошує на ознаках позитивістського підходу до її 

формування [755, с. 300], аргументуючи тим, що норми міжнародного 
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звичаєвого права набувають імперативного статусу через підтверджену згоду 

держави. Хоча навіть серед прихильників позитивістського бачення, зауважує 

автор, існує думка, що jus cogens виходить за межі звичайної міждержавної 

законотворчості [607, с.220, 222].  

Так, згідно з теорією «міжнародного громадського порядку» (ordre 

publiс), імперативні норми відбивають міжнародну державну політику, «яка 

встановлює певні принципи, повага до яких не підлягає сумніву для правового 

співіснування політичних одиниць, що складають міжнародну спільноту» [131, 

с. 55, 106]. До прикладу, Федеральний конституційний суд Німеччини у справі 

про експропріацію у Східній Німеччині зазначив: «Основний закон <…> визначає 

існування обов’язкових положень, які в окремому випадку не є відкритими для 

держав (jus cogens); це норми права, які глибоко укорінені у правовому 

засудженні спільноти держав, які необхідні для існування міжнародного 

публічного права та дотримання яких можуть вимагати всі члени спільноти 

держав» [273, § 97].  

Згідно з підходом професора міжнародного публічного права 

Женевського університету Роберта Колба (Robert Kolb), jus cogens нейтральні до 

окремих цінностей та потреб, але не до суспільних інтересів (utilitas publica – 

суспільна корисність), тому jus cogens є офіційним засобом міжнародного 

співтовариства запобігати нормативній фрагментації міжнародного публічного 

права [687, с. 49]. 

На пояснення імперативного статусу міжнародних правил jus cogens, 

спрямована чиновницька теорія E. Крідлі (E. Criddle) та E. Фокс-Децент (E. Fox-

Decent), яка стверджує, що держави повинні дотримуватися імперативних норм 

як основних гарантій людської гідності через дотримання державного 

суверенітету [620, с.387]. Соціо-антропологічно орієнтоване сприйняття jus 

cogens також лежить в основі визначеного Т. Уізералом (Т. Weatherall) підходу, 

згідно з яким колективні соціальні потреби людства реалізуються через 

міжнародну спільноту держав відповідно до цінностей та інтересів людства [789, 

с. 444]. 
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2.3.2. Проблема консенсусу міжнародного співтовариства щодо jus 

cogens 

 

Поняття jus cogens відображає вимогу універсальності з огляду на те, 

що редакція cтатті 53 пов’язує імперативні норми зі схваленням «міжнародної 

спільноти держав» у цілому. Термін «міжнародна спільнота», згаданий 

Постійною палатою міжнародного правосуддя (надалі – ППМП) ще у 1927 р. 

(«la communauté internationale» [270, с. 16]), визначає особливість сучасного 

міжнародного порядку: інтереси та цінності громади фундаментальні для всіх 

членів міжнародної юридичної спільноти [716, с. 1, 11–14]. Приймаючи форму 

jus cogens, саме міжнародне співтовариство держав зацікавлене в існуванні та 

дотриманні звичаєвого правила [68, с. 14, § 190].  

Загальні принципи права є джерелом міжнародного права та наділені 

характером jus cogens, враховуючи, що до сьогоднішнього дня деякі вчені 

вважають п. 1 ст. 38 Статуту МС основою природно-правового мислення [781, 

с. 204–206]. Проте, навіть якщо п. 1 ст. 38 висвітлений у Статуті МС, він повинен 

гарантувати відповідність міжнародного права «правовідомості цивілізованих 

націй». Посилаючись на загальне міжнародне право, ст. 53, очевидно, уникає 

будь-яких зобов’язань щодо конкретного джерела міжнародного права, особливо 

з традиційних джерел, перелічених у п. 1 ст. 38 Статуту МС.  

Водночас відповідно до ВК ПМД міжнародне співтовариство держав 

наділяється фактично правотворчою функцією, а консенсус складових цієї 

спільноти держав, на думку окремих дослідників, потрібно розглядати як 

самостійне джерело міжнародного права [768, с. 76–80]. Можливо, дана 

особливість міжнародного співтовариства зумовлена специфікою норм jus 

cogens, формування яких істотно відрізняється від утворення інших норм 

міжнародного права. 

МС ООН чітко відкидає ідею jus cogens як автономного джерела 

міжнародного права, акцентуючи увагу на універсальній практиці. У справі 

про притягнення до суду чи екстрадиції Суд зазначив: «На думку Суду, 
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заборона катувань є частиною міжнародного звичаєвого права, і вона стала 

обов’язковою нормою (jus cogens). Ця заборона ґрунтується на широкій 

міжнародній практиці та на opinio juris держав. Вона з’являється у численних 

міжнародних документах <…> та введена у внутрішнє законодавство майже 

всіх держав» [126, с. 422, § 99]. 

Стаття 53 визначає імперативні норми як норми, відступ від яких не 

допускається: ігнорування заборони призводить до недійсності відповідного 

договору та до відповідальності всіх сторін недійсного «договору» [766, с. 935, 

938]. 

Незважаючи на те, що метою ст. 53 є захист фундаменттальних правил 

міжнародного правопорядку, юридична санкція не передбачена [700, с. 377]. 

Проте процес модифікації ускладнюється вимогою про те, що наступна норма, 

що змінить jus cogens, повинна мати аналогічний характер. При цьому варто 

зауважити, що правило модифікації, передбачене ст. 53, викликає значні 

проблеми: беззастережні звичаєвні норми ніколи не допускаються (наприклад, 

право здійснювати юрисдикцію), рідко є наказовими (наприклад, командою 

звільняти людей від колоніального панування), але переважно проскриптивні 

(наприклад, заборона примусової сили або знущання).  

Отже, норми, які змінюють встановлені імперативні норми, або 

розширюють, або обмежують сферу заборони чи обов’язку діяти. Дискусія щодо 

гуманітарної інтервенції як виняток із імперативної заборони на застосування 

сили свідчить про те, що «вічний» jus cogens виходить за межі міжнародних 

реалій. Варто взяти до уваги й практичне вирішення даної колізії: вимога щодо 

заміни, передбачена ст. 53, може трактуватися як те, що jus cogens підлягає 

змінам у випадку їх схваленнями міжнародним співтовариством в цілому [662, 

с. 180].  

Стаття 53 описує процедуру, що стосується jus cogens. Фраза 

«прийнята і визнана міжнародною спільнотою держав у цілому» зазвичай 

розглядається як ознака того, що ВК ПМД ґрунтується на позитивістському 

підході до jus cogens [646, с. 105; 778, с. 158; 744, с. 75]. Беручи до уваги ст. 38, 
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найважливішою функцією багатосторонніх договорів у контексті ст. 53 є доказ 

існування паралельних норм міжнародного звичаєвого права, які, згідно з 

баченням міжнародного співтовариства, юридично обов’язкові для загального 

звичаєвого права і мають, окрім того, імперативний характер поза відповідним 

договірним режимом [723, с. 111]. 

З іншого боку, багатосторонній договір може легко розвіяти ілюзію, що 

міжнародна спільнота держав у цілому приписує характер jus cogens 

звичаєвим нормам, що відображають положення основних договорів. Якщо 

багатосторонній договір дозволяє державам-учасницям в односторонньому 

порядку вийти з режиму договору, необхідні серйозні докази, щоб підтримати 

думку про те, що міжнародне співтовариство в цілому забороняє скасування 

його еквівалента. 

Завдяки «природно-правовій природі» загальні принципи права [423] є 

відправною точкою для створення jus cogens, принаймні для тих, хто заперечує 

однозначність позитивістського розуміння ст. 53 [648, с. 242]. У контексті 

ст. 53 загальні принципи права, визнані у вітчизняному законодавстві, не 

можуть вважатися безапеляційними тільки тому, що більшість національних 

правових систем їх визнають. З іншого боку, норми jus cogens отримують свій 

статус від фундаментальних цінностей, яких дотримуються міжнародне 

співтовариство, а отже, пов’язують міжнародне співтовариство в цілому, 

незалежно від заперечень.  

Сьогодні, через 50 років після укладення ВК ПМД, концепція jus cogens 

як така не викликає заперечень. Неприпустимість постійних заперечень проти 

звичаєвих правил, загальноприйнятих як jus cogens, може бути пояснена тим, що 

сьогодні серед держав та інших суб’єктів МП переважає думка, що передбачена 

в ст. 53 безапеляційна норма звичаєвого міжнародного права є нормою, 

прийнятою та визнаною міжнародною спільнотою в цілому. Оскільки всі 

відповідні учасники погодилися із цими двома істотними передумовами jus 

cogens, вони відмовилися від постійного заперечення консенсусу міжнародного 

співтовариства щодо jus cogens. Очевидно, що на сучасному етапі розв’язання 



170 
 

проблеми норм jus cogens доцільніше починати не стільки з обґрунтування їх 

імперативності, скільки із визначення конкретної мети, досягнення якої можливе 

у результаті застосування концепції jus cogens. Мова йде не про загальні цілі, як-

от «підтримання миру», «безпека міжнародної спільноти» та ін., адже для таких 

цілей пошук нових підходів до норм jus cogens просто зайвий. Мова – про 

практичну значущість в умовах появи нових викликів та загроз (з якими до 

теперішнього часу ще не доводилося стикатися міжнародній спільноті), яка може 

обґрунтувати необхідність подальшої розробки концепції jus cogens та створення 

передумов для її прогресивного розвитку [631, с.989]. 

Найбільший практичний інтерес викликають підстави їх класифікації як 

такі, проте у ст. 53 вони не визначені. Проблему встановлення jus cogens 

розв’язати in abstracto складно. Причина не тільки у відсутності єдиного 

офіційного переліку норм jus cogens – не визначено критерії включення норм до 

такого переліку. Думки представників доктрини і міжнародного суддівського 

корпусу з цього приводу істотно різняться.  

 

2.3.3. Вирішення конфлікту між положеннями міжнародного 

договору та jus cogens у процесі інтерпретації 

 

Нормативний конфлікт виникає, коли сторона двох договорів не може 

одночасно виконувати свої зобов’язання за обома договорами. Тобто 

нормативний конфлікт існує, якщо функціонування одного правила 

перешкоджає дії іншого правила [724, с. 957; 786, с. 418]. Нормативний 

конфлікт виникає, якщо положення договору або допускає поведінку, 

заборонену jus cogens, або забороняє поведінку, встановлену jus cogens [723, 

с. 138]. 

Питання про те, чи існує нормативний конфлікт між положеннями 

договору та jus cogens, має вирішуватися шляхом інтерпретації обох правил 

відповідно до ст. 31. Так, до прикладу, ЄСПЛ у своєму рішенні Аль-Adsani 

висловився наступним чином: «Незважаючи на особливий характер заборони 
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катувань у міжнародному праві, Суд не може знайти в наявних міжнародних 

документах, судових органах чи інших матеріалах, підстави для висновку про 

те, що, як питання міжнародного права, держава більше не користується 

імунітетом від цивільного позову в судах іншої держави, де передбачаються 

акти катувань [151, с. 42, § 61]. 

Договір, який конфліктує з jus cogens, є недійсним [743, с. 52–53], 

тобто не має юридичної сили. У випадку нормативного конфлікту між jus 

cogens та положенням договору, договір – не тільки його положення, що 

суперечать jus cogens – є недійсним відповідно до першого речення ст. 53 у 

поєднанні з п. 5 ст. 44. Недійсність договору абсолютна, тобто договір не 

існує на міжнародному рівні ні для учасників, ні для інших міжнародних 

суб’єктів. 

Безсумнівно, що сила валідності jus cogens поширюється на 

міжнародне звичаєве право, регіональне або універсальне, тому що jus cogens 

вважається вершиною ієрархії міжнародних норм (lex superior derogat legi 

inferiori), а також тому, що в інтересах міжнародної спільноти заборона на 

відступлення від jus cogens забороняє будь-які суперечливі правові акти або 

ситуації [723, с. 206]. Наприклад, у справі Про геноцид (Genocide Case ) 

(1993 р.) Суддя МС ООН Г. Лаутерпахт заявив: «Концепція jus cogens діє як 

концепція, що перевершує як звичаєве міжнародне право, так і договір» [130, 

§ 100]. 

Виходячи з розуміння того, що загальні принципи права визнані 

цивілізованими народами (ст.38 (1) (c) Статуту МC), нормативний конфлікт 

між загальним принципом і jus cogens вказує на серйозні методологічні 

проблеми. Нормативний конфлікт між одностороннім актом, який спричиняє 

юридичні наслідки, і jus cogens логічно неможливий, але винятковий [790, 

с. 261]. У Консультативному висновку щодо Декларації про незалежність 

Косово (2010 р.) МС ООН проаналізував практику Ради Безпеки при 

засудженні односторонніх декларацій про незалежність і зробив висновок: 

«незаконність, пов’язана з деклараціями про незалежність, випливає не з 
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одностороннього характеру цих декларацій як таких, а з того, що вони були 

або були б пов’язані з незаконним застосуванням сили або порушеннями 

норм загального міжнародного права, зокрема тих, що мають імперативний 

характер (jus cogens)» [46, с. 403, § 81]. У випадках нормативного конфлікту 

односторонній акт недійсний і тому не може використовуватися ні органом, 

що декларує, ні державою, ні іншими державами [723, с. 208].  

Ухвалою Конституційного суду Угорщини у 1993 р. було розглянуто 

взаємозв’язок між міжнародним правом та національним правом Угорщини: 

«Ст. 7(1) Конституції передбачає, що, поряд із внутрішнім законодавством, 

чинні певні норми міжнародного права. Через кримінальну юрисдикцію 

угорської держави відображається і кримінальна юрисдикція міжнародної 

спільноти<…> Жодне внутрішнє законодавство, яке конфліктує з нормами та 

безапеляційними правилами міжнародного права (jus cogens), не може 

вступати в дію» [271, § V.2].  

На Сімдесятій сесії ГА ООН (30 квітня – 1 червня і 2 липня – 

10 серпня 2018 р.) у Заключних зауваженнях Спеціальний доповідач КМП 

Діре Тладі поділив думку членів Комісії про важливість належного викладу 

наслідків норм jus cogens для стабільності міжнародної правової системи. Він 

підтвердив, що мета даної теми не в тому, щоби розробити нові правила, а у 

тому, щоби зробити існуючі правила більш доступними та зрозумілими. Діре 

Тладі підкреслив, що завдання Комісії – точно оцінити практику, поряд з 

іншими джерелами, на які, як правило, покладається Комісія, з тим, щоби 

досягти найбільш точного опису існуючого міжнародного права [37]. Варто 

зауважити, що багато із запропонованих ним проектів висновків містять 

формулювання, взяті з ВК ПМД, хоча структура останньої розроблена з 

урахуванням не тільки норм jus cogens.  

Що стосується пропонованих проектів висновків, то Діре Тладі 

підтримав пропозицію створення єдиного проекту висновків, що містить 

загальне правило інтерпретації, яке буде застосовуватися по відношенню до 

всіх джерел міжнародного права. Таке правило повинно відповідати 
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правилам інтерпретації, наведеним у ВК ПМД. Наголошувалося також, що 

головним принципом для такої інтерпретації має бути сумлінність. Принцип 

pacta sunt servanda постає одним з істотних чинників для застосування 

комплексного та узгодженого підходу до інтерпретації договорів, і, якщо це 

можливо відповідно до jus cogens, такий підхід завжди буде ефективнішим, 

ніж скасування договору [37]. 

З іншого боку, положення ст. 53 можуть стати обов’язковими як 

звичаєві норми міжнародного права, визнані такими з боку держав-

неучасниць (ст. 38 ВК ПМД). Саме в такому аспекті дане визначення 

сприймається міжнародним співтовариством: це випливає з поширеної 

практики держав, міжнародних судових органів спеціальної академічної 

літератури. Як зазначив Томас Уізерелл (Thomas Weatherall), професор 

Джорджтаунського університету, (США), «хоча Віденська конвенція 

присвячена праву міжнародних договорів і обов’язкова тільки для сторін, 

котрі її підписали, <…> все ж ст. 53 стала відображенням концепції, згідно з 

якою юридична дія виходить за рамки договірного контексту» [789, с. 6]. 

Розгляд справ МС ООН здійснюється при неухильному дотриманні 

стандартів jus cogens, які прописані у ВК ПМД [35] як основа механізму їх 

визнання, а також принципи сумлінності та надання термінам звичайного 

значення [61]. Так, в окремій думці судді Небіла Еларабі (Nabil Elaraby) у 

справі Законність використання сили (Legality of Use of Force (Serbia and 

Montenegro v. Belgium)) щодо законності використання сили та геноцид при 

інтерпретації фрази «чинні договори» висловлено намір вважати мирні угоди 

після Другої світової війни врегулюванням питання, а також усуненням 

порушення договоріних норм jus cogens [129, § 15].. Зазначалося, що у 

контексті Статуту МС ООН Конвенцію про запобігання злочину геноциду і 

покарання за нього 1948 р. [22] можна вважати договором про мирне 

урегулювання, оскільки вона була прийняття невдовзі після закінчення війни, 

забороняла геноцид як злочин проти міжнародного права і була першим 

післявоєнним договором з прав людини, який фактично означав 
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«виправлення порушення» jus cogens. 

У Доповіді Комісії міжнародного права про роботу її Cімдесятої сесії 

(п. 82 Порядку денного, продовження) (A/73/10) пані Хіуреас (Кіпр), 

звертаючись до теми «Імперативні норми загального міжнародного права 

(Jus cogens) КМП наголосила, що у контексті положень ст. 53 Конвенції 

важливо досліджувати питання про можливе анулювання обов’язкової сили 

норми jus cogens, про встановлення, хто визначає, чи суперечить той чи 

інший договір зазначеній нормі (нормативний конфлікт), і про можливі 

правові наслідки потенційної (можливої) інтерпретаційної колізії [6].  

Отже, звертаючись до проблеми ролі та значення імперативних норм 

загального міжнародного права jus cogens у контексті дотримання останніх у 

процесі інтерпретації міжнародних договорів, варто підсумувати, що 

міжнародні договори слід інтерпретувати у спосіб, сумісний з імперативними 

нормами. Безспірно, слід уникати прийняття рішень, які можуть спричинити 

будь-яке відхилення від Конвенції, або бути інтерпретованими як таке. 

 

2.4. Інтерпретація норм міжнародного права міжнародними 

організаціями 

2.4.1. Роль міжнародних органів та організацій як суб’єктів інтерпретації 

 

Правова природа міжнародних організацій, організаційна структура та 

функції міжнародних організацій, форми правотворчої діяльності є предметом 

активних досліджень вітчизняних науковців (М.О. Баймуратов, С.Д. Білоцький, 

М. В. Буроменський, В.Г. Буткевич, О.В. Буткевич, В.А. Василенко, 

Ю.О. Волошин, М.М. Гнатовський, В.Н. Денисов, О.В. Київець, І.І. Лукашук, 

В. В. Мицик, Л. Д. Тимченко, О. Я. Трагнюк, О. М. Шпакович та ін). У іноземній 

доктрині міжнародного права окремі аспекти цього питання так чи інакше 

вивчалися такими вченими, як Г. Аб-Сааб (G. Ab-Saab), Д. Анцілотті 

(D. Ancilotti), А. Ауст (А. Аust), О. Еліас (O. Elias), М. Фіцморіс (M. Fitzmaurice), 

М. Леннард (M. Lennard), У. Ліндерфальк (U. Linderfalk), П. Меркуріс 
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(P. Merkouris), Дж. Паувелін (J. Pauwelyn), Г. Швазенберг (G. Schwazenberg), 

П. Ван ден Боше (P. Van den Bossche), І. Ван Дамм (I. Van Damme), Г. Уайт 

(G. White). Проте дискусійною залишається проблема інтерпретаційної 

діяльності міжнародних організацій, особливо в контексті розмежування змісту 

правової інтерпретації та правотворчості в їх діяльності. Виходячи із 

вищезазначеного, правотворчість міжнародних організацій, Т. Данильченко, 

наприклад, пропонує розглядати у двох діалектично поєднаних вимірах – 

імперативному («жорсткому») та рекомендаційному (політико-правовому або 

«м’якому») [407]. Останній, як зауважує К. В. Смирнова, є полем для дискусії в 

теорії міжнародного права, адже «концепція «м’якого» права є своєрідною 

точкою для зіткнення різних ідей та поглядів, іноді навіть суперечливих, хоча й 

отримала особливе бачення в праві Європейського Союзу» [545, с. 74].  

Ця думка отримала переконливий розвиток у дослідженні «Мяке право 

міжнародних організацій» проф. Шпакович О. М., на переконання якої, норми 

«м’якого» права містяться в резолюціях міжнародних організацій, які не мають 

обов’язкового характеру і формально не є обов’язковими для держав-членів. 

Однак вони, наголошує дослідниця, дотримуються державами і, більше того, 

імплементуються в національне право внесенням аналогічних за змістом норм до 

національного законодавства. Авторка дає цьому аргументоване пояснення, 

зазначаючи, що норми «м’якого» права вирізняються вагомою політичною та 

моральною значущістю і зазвичай створюються організаціями, які мають 

значний авторитет. 

Ілюструючи роль, яку можуть відігравати міжнародні міжурядові 

організації в процесі правотворчості, Д. В. Скринька наводить, як приклад, 

діяльність Генеральної угоди про тарифи і торгівлю (ГАТТ), а з 

1995 р. – діяльність Світової Організації Торгівлі (СОТ). Автор стверджує, що у 

межах уругвайського раунду багатосторонніх переговорів (1986-1993 рр.) було 

підготовлено майже два десятки текстів міжнародних договорів, які визначають 

як зовнішню, так і внутрішню політику більшості сучасних держав [541, с. 255].  

У розглядуваному контексті також є концептуально близьким висновок 



176 
 

О. Трагнюк, що інтерпретаційна діяльність міжнародних організацій і органів, 

«забезпечуючи актуалізацію норм міжнародного права, може вносити певні 

модифікації в механізм міжнародно-правового регулювання, наближаючи 

результати тлумачення до правотворчості» [559]. 

Позиції вчених з питання правотворчих функцій міжнародних 

організацій, переконує О.М. Шпакович можна об’єднати у дві групи: 1) 

заперечення можливості міжнародних організацій ухвалювати обов’язкові 

рішення, прямо не передбачені статутом та 2) визнання обов’язковості рішень 

міжнародних організацій, спрямованих на виконання їх функцій [576]. 

Дослідниця також наголошує, що більшість науковців-міжнародників виявляють 

інтерес до такого феномену рішення міжнародної організації, який дедалі 

частіше звучить як категорія «м’якого права», та досліджують його вплив на 

розвиток міжнародного права в цілому, внаслідок чого міжнародна організація 

перестає бути «другим» суб’єктом міжнародного права. У цій дискусії 

О.М. Шпакович не погоджується з думкою Т. Нешатаєвої про те, що угода між 

суб’єктами міжнародного права є єдиним способом створення юридичних норм. 

Вчена аргументує свою позицію тим, що, виходячи з практики сучасних 

міжнародних організацій, слід звернути увагу на резолюції ряду регіональних 

організацій, насамперед європейські механізми захисту прав людини, які за 

своєю правовою природою хоча і є нормами «м’якого права», проте «жорсткі» за 

міжнародно-правовими наслідками [576].  

Як вказують доктор права Даніель Костелло (Daniel Costelloe), адвокат в 

Департаменті судових спорів, член Міжнародної арбітражної практики (Лондон) 

та Мальгосія Фіцморіс (Malgosia Fitzmaurice), професор міжнародного 

публічного права (Варшава), існує ще одна проблема, пов’язана з прийняттям 

єдиного набору інтерпретаційних принципів вторинних інструментів. Єдиний 

набір інтерпретаційних принципів, унаслідок їх природи, залишає мало місця для 

прийняття, політичних і технічних контекстів, оскільки вони можуть 

необґрунтовано обмежувати інтерпретацію або навіть привести до висновків, які 

суперечать справжньому наміру міжнародного органу [616]. Як приклад автори 
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наводять Резолюції Ради Безпеки, які є sui generis і можуть бути надто 

політичними, особливо там, де вони спричиняють зовнішні юридичні наслідки 

[616]. Крім того, єдиний набір інтерпретаційних принципів не може повністю 

врахувати той факт, що деякі правові інструменти, які не є договорами, можуть 

бути наступними угодами або подальшою практикою. Більше того, Д. Костелло 

та М. Фіцморіс пропонують розробити окремі принципи інтерпретації кожним 

договірним органом, міжнародною організацією або створювати їх у практиці 

судів та трибуналів [616]. 

Слід розрізняти можливості інтерпретації таких універсальних 

організацій, як ООН, і організацій з обмеженою кількістю учасників, наприклад 

регіональних організацій. Універсальні організації представляють міжнародне 

співтовариство загалом, і в цій якості вони можуть шляхом інтерпретації вносити 

істотні зміни у загальне міжнародне право, включаючи його імперативні норми. 

Згідно із ВК ПМД, такі норми створюються і змінюються міжнародним 

співтовариством у цілому [671].  

Рядом угод у межах Ради Європи передбачено можливість врегулювання 

питань їх застосування чи інтерпретації в органах Ради Європи. Зокрема, Комітет 

з юридичних питань та правової співпраці Ради Європи може вирішувати за 

домовленістю держав спори щодо інтерпретації чи застосування відповідної 

Конвенції про боротьбу з корупцією 1999 р. (ст. 21); Європейський комітет із 

проблем злочинності Ради Європи уповноважений розглядати за домовленістю 

держав спори щодо інтерпретації чи застосування Конвенції про відмивання, 

пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 р. 

(ст. 42), а також сприяти дружньому врегулюванню будь-яких труднощів, які 

можуть виникнути у зв’язку із застосуванням Конвенції про передачу засуджених 

осіб, 1983 р. (ст. 23), Європейської конвенції про міжнародну дійсність 

кримінальних вироків 1970 р. (ст. 65), Європейської конвенції про боротьбу з 

тероризмом 1977 р. (ст. 9), Європейської конвенції про передачу провадження у 

кримінальних справах 1972 р. (ст. 44) [352]. 

Інтерпретація, здійснювана організаціями з обмеженою кількістю 
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учасників, не може вести до скасування або зміни норм загального 

міжнародного права. За допомогою інтерпретації може обмежуватися дія 

диспозитивних норм у взаєминах учасників. Що ж стосується імперативних 

норм, то при інтерпретації їх треба суворо дотримуватися. 

Рішення, резолюції та інша практика міжнародних організацій можуть 

самі по собі бути віднесені до інтерпретації договорів. Це, наприклад, 

зазначається у ст. 2(j) Віденської конвенції 1986 р., в якій згадана «усталена 

практика організації» як одна з форм «правил організації» [44, п. 2 j]. Практика 

міжнародних організацій при застосуванні ними своїх установчих документів 

стосується п. 3 проекту висновку 12 КМП. Доповіді міжнародних організацій, 

які готуються на основі мандата, який передбачає збір інформації про 

практику держав у певних галузях, можуть бути дуже важливі при оцінці такої 

практики.  

Пункт 4 проекту висновків 12 КМП, прийнятого на Сімдесятій сесії 

Генеральної асамблеї ООН, передбачає, що «причетні до справи правила» 

інтерпретації, які містяться в установчому акті міжнародної організації, можуть 

бути превалюючими по відношенню до загальних правил інтерпретація згідно з 

ВК ПМД [631, с. 576–577]. Якщо, наприклад, установчий акт містить 

застереження, як-от п. 2 ст. IX Мараккешської угоди про створення Світової 

організації торгівлі, відповідно до якої інтерпретація акта здійснюється за 

особливою процедурою, слід припускати, що учасники, досягнувши згоди після 

укладення договору, не бажають обходити таку процедуру, згідно з п. 3(а) ст. 31. 

Така особлива процедура згідно з договором і наступна угода згідно з п. 3(а) 

ст. 31 можуть, однак, бути сумісними, якщо вони «виконують різні функції і 

мають різні юридичні наслідки» [276, § 252–257]. Лише в рідкісних випадках 

установчі акти містять позитивно виражені процесуальні або матеріальні норми, 

що стосуються їх інтерпретації [631, с. с. 576–577]. У своєму коментарі до ст. 2(j) 

Віденської конвенції 1986 р. КМП зазначила, що значення конкретної практики 

організації може залежати від конкретних норм і особливостей відповідної 

організації, виражених в її установчому акті: «Дійсно, в більшості міжнародних 
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організацій вже через кілька років встановлюється практика, яка є невід’ємною 

частиною їх правил. Однак згадка про практику аж ніяк не означає, що вона має 

однаковий статус у всіх організаціях; навпаки, кожній організації в цьому 

питанні властиві певні особливості». 

Рішення міжнародних організацій, що випливають з багатостороннього 

договірного права (тобто установчих документів) або застосування 

багатостороннього договірного права, можуть позначатися на тлумаченні 

багатосторонньої договірної норми (або звичайного права), безапеляційний 

характер якої визнається і приймається згідно зі ст. 53. Однак не вирішується 

питання про те, чи має саме рішення імперативний характер з точки зору 

визнання недійсності суперечливих договірних зобов’язань держав-членів 

[796, с. 201–202]. Цей можливий ефект має бути визначений виключно на 

основі установчого акта. 

У контексті ефективності інтерпретації документів міжнародних 

організацій важливим є питання їх співвідношення з імперативними нормами jus 

cogens. Рішення міжнародних організацій, що суперечать jus cogens, недійсні 

внаслідок двох міркувань.  

По-перше, рішення міжнародних організацій випливають з установчого 

акта організації, тобто договору про створення організації. З метою запобігання 

недійсності останнього за ст. 53, установчий акт слід інтерпретувати як такий, що 

не допускає прийняття рішень чи дій органів, що суперечать jus cogens.  

По-друге, міжнародні організації як міжнародні юридичні особи мають 

права та обов’язки, що випливають не тільки з їхніх установчих документів, а й 

із норм загального міжнародного права, включаючи невідчужувані jus cogens. У 

цьому відношенні правова позиція міжнародних організацій дуже схожа з 

положеннями держав: сила валідності jus cogens впливає не тільки на договірні 

відносини міжнародних організацій (ст. 53), але й на їх односторонні правові 

акти. Навіть Рада Безпеки ООН, що діє відповідно до глави VII, не має особливої 

позиції як у політичному, так і в юридичному плані у сфері зобов’язань jus cogens 

[739, с. 859]. 



180 
 

Європейський суд (нині Загальний суд) у своєму відомому рішенні Каді 

(Kadi and Barakaat v Council and Commission), скасувавши апеляційну скаргу 

[278] ухвалив: «Суд уповноважений перевіряти, опосередковано, законність 

резолюцій, про які йдеться у Раді Безпеки, щодо до jus cogens, що розуміється як 

сукупність вищих норм міжнародного публічного права, обов’язкових для всіх 

суб’єктів міжнародного права, включаючи органи Організації Об’єднаних Націй, 

і від яких неможливий відступ [288]. 

Отже, варто констатувати факт неухильно зростаючої ролі міжнародних 

органів та організацій як суб’єктів інтерпретації, які не тільки відіграють важливу 

роль у міжнародній правотворчості та реалізації норм міжнародного права, але й 

беруть активну участь у їх інтерпретації. 

  

2.4.2. Діяльність Генеральної Асамблеї ООН у процесі 

інтерпретації норм міжнародного права 

 

Особливо актуальною у контексті проблеми інтерпретації міжнародного 

права є діяльність ООН. З іншого боку, будь-яка інтерпретація здійснюється у 

світлі цілей і принципів Статуту ООН. Найбільш переконливе підтвердження 

сказаного є Декларація Генеральної Асамблеї про принципи міжнародного 

права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами 

відповідно до Статуту ООН 1970 р. [25]. Безпосередній аналіз документа, 

зокрема й промовистість його назви, свідчить, що в ньому не просто мова йде 

про принципи та їх зміст, а значною мірою здійснюється їх глибинна 

інтерпретація.  

Проблема інтерпретації установчих актів міжнародних організацій, перш 

за все, Статуту ООН, набула сьогодні важливого практичного значення. Акти 

такого роду – Статути за своєю юридичною природою – є міжнародними 

договорами. Разом з тим вони мають значну специфіку, яка відображена і у 

Віденських конвенціях. Міжнародний Суд також виходить із того, що до Статуту 

ООН можуть бути застосовані загальні принципи і правила інтерпретації 
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договорів, оскільки Статут є багатостороннім договором, який, однак, має певну 

специфіку. Інтерпретація Статуту має здійснюватися органами й організаціями у 

тій частині, яка належить до їх компетенції та регулює їх діяльність.  

У ході розробки Статуту ООН було визначено: «Кожен орган буде 

тлумачити частини Статуту, які належать до його конкретних функцій». Подібна 

інтерпретація в разі визнання його державами стає обов’язковою. Так 

відбувається розвиток змісту установчих актів міжнародних організацій [25]. Як 

видно із самої назви, мова йде про принципи Статуту, про виклад їх змісту, тобто 

значною мірою про їх інтерпретацію. Більше того, насправді Декларація стала 

актом прогресивного розвитку змісту основних принципів. Самі по собі 

положення Декларації мали рекомендаційний характер. Однак подальше 

визнання державами юридичної сили їх змісту надало йому статус норм 

універсального звичаєвого права. Аналізуючи Резолюції ГА ООН, 

Т. С. Данильченко зауважує, що вони, по-перше, найчастіше охоплюють 

питання, що не обіймаються договірним регулюванням; по-друге, більш 

оперативні, аніж договори, що має істотне значення ефективності тлумачення 

[Див.: 407].  

Варто зауважити, що міжнародні організації мають право на 

інтерпретацію Статуту, але така інтерпретація обов’язкова лише для самої 

організації та її органів. Така інтерпретаційна діяльність суттєво впливає також 

на права і обов’язки держав-членів ООН. Прикладом надзвичайно важливої 

резолюції для України є Резолюція Генеральної Асамблеї ОО́Н (надалі – ГА 

ООН) про територіальну цілісність України № 68/262, ухвалена 27 березня 

2014 р. на 68-й сесії Генеральної асамблеї ООН відкритим голосуванням країн-

членів ООН, 100 з яких висловилися «за», 11 – «проти», а 58 країн «утрималися». 

Дане засідання ГА ООН було скликане спеціально для розгляду питання 

збройної окупації Росією території України, а саме Кримського півострова. У 

Резолютивній частині немає положень про засудження дій Росії, у тексті відсутня 

навіть чітка фраза про те, що Крим є невід’ємною частиною України. Проте 

Резолюція підтвердила визнання територіальної цілісності України «у 
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міжнародно визнаних кордонах». Резолюція ГА ООН заявила про невизнання 

кримського референдуму. Згідно із проектом, ГА ООН закликала всі держави та 

міжнародні організації не визнавати ніяких змін статусу Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя на підставі вищезазначеного референдуму й 

утримуватися від будь-яких дій або поведінки, які можуть бути інтерпретовані 

як визнання будь-якої зміни статусу [39]. Особливо важлива в цьому відношенні 

роль Генеральної Асамблеї ООН, однак це не дає підстав визнавати за нею статус 

правотворчого органу. 

У Резолюціях Ради Безпеки ООН розглядалися конкретні проблеми 

інтерпретації, оскільки з моменту їх прийняття, відповідно до глави VII 

Статуту ООН, вони мають обов’язковий для виконання характер для всіх 

держав-членів ООН (див. ст. 25 і 48 Статуту ООН). Чи означає це, що РБ, 

відповідно до частини своїх функцій з підтримки міжнародного миру і 

безпеки, уповноважена тлумачити Статут із зобов’язуючим характером, а 

отже, чи обов’язкові її резолюції для виконання державами-членами та 

іншими органами ООН? Текст і концепція Статуту, очевидно, не 

підтверджують такого розуміння, оскільки Рада Безпеки лише уповноважена 

приймати «обов’язкові рішення», тобто заходи в окремих випадках або 

ситуаціях, а не інтерпретаційні керівні принципи обов’язкового характеру. 

Мандат Ради Безпеки не охоплює авторитетну інтерпретацію інших договорів, 

окрім Статуту ООН. Однак інтерпретація, яка незмінно лежить в основі 

кожного рішення, прийнятого відповідно до глави VII, буде завжди мати 

особливу роль для розуміння Статуту через обов’язкову силу цих рішень.  

Резолюції Ради Безпеки ООН (надалі – РБ ООН), окрім їх 

інтерпретаційної цінності, самі по собі є дуже важливими об’єктами 

інтерпретації. Хоча в юридичній доктрині, як правило, вважається зручним 

інтерпретувати їх в основному відповідно до правил ВК ПМД [643, с. 128], 

міжнародна практика в цьому питанні досить різноманітна. Так, МС у рішенні 

щодо Косово (Kosovo opinion) визнав, що статті 31, 32 ВК ПМД «можуть стати в 

пригоді» у цьому відношенні, але водночас вказав на рішучі відмінності між 
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резолюціями РБ ООН і договорами, які, на думку Суду, означають, що 

інтерпретація цих резолюції «вимагає врахування інших факторів».  

Зокрема, Суд постановив, що трактування резолюцій РБ ООН може 

вимагати аналізу заяв представників членів РБ, зроблених під час їх прийняття, 

інших постанов РБ із цього ж питання, а також подальшої практики відповідних 

Органів ООН та держав, що потрапили під дію цих резолюцій» [46, с. 403, § 94]. 

Спираючись на те, що РБ ООН визначала такі декларації як «нечинні», можна з 

упевненістю сказати, що односторонні декларації про незалежність (та інші 

односторонні акти) конфліктують з jus cogens, якщо вони пов’язані з 

порушеннями jus cogens [742, с. 91, 102, § 81; 745]. Інші практичні приклади 

резолюцій РБ ООН, що є об’єктом інтерпретації, – це звичайно, статути МТКЮ 

та МТР; обидва містяться у додатках до резолюції РБ ООН та інтерпретуються 

судами з посиланням на ст. 31 ВК ПМД [281, § 98]. 

Отже, міжнародні організації мають право на інтерпретацію, але така 

інтерпретація обов’язкова лише для самої організації та її органів. Резолюції 

ГА ООН, передовсім, охоплюють відносини, які не врегульовані 

міжнародними договорами. Така інтерпретаційна діяльність суттєво впливає 

на права і обов’язки держав-членів ООН. Інтерпретація, яка лежить в основі 

кожного рішення ГА ООН, відіграє особливу роль для розуміння Статуту 

через обов’язкову силу цих рішень. 

 

2.4.3. Особливості правоінтерпретаційної діяльності Венеціанської 

комісії 

 

Достатньо нова й актуальна проблема в контексті нашого дослідження – 

аналіз інтерпретаційної діяльності Венеціанської комісії. Адже саме на 

сьогоднішньому етапі розвитку однією з особливих ознак трансформації 

міжнародного права, що відображає основні прагнення міжнародної спільноти, є 

зростаючий вплив рекомендаційних норм, частина з яких іменується 

«міжнародними стандартами». Можна говорити, що інтерпретація Венеціанською 



184 
 

комісією національного права – це новий феномен міжнародного і національного 

правопорядків. Акти Венеціанської комісії як результат інтерпретації 

національного права мають рекомендаційно-роз’яснювальний характер, але 

відрізняються рядом нестандартних характеристик і властивостей. Очевидно, що 

поглиблене вивчення роботи Венеціанської комісії як суб’єкта інтерпретації права 

актуально з наукової точки зору, зокрема для модернізації теорії інтерпретації 

права [655].  

Особливості правоінтерпретаційної діяльності Венеціанської комісії 

зумовлені тим, що нова фаза глобалізації та міждержавної інтеграції, яка настала 

в кінці XX ст., відповідні тенденції у міжнародному праві, зближення 

національних правових систем привели до зміни парадигми, у рамках якої 

юристи та державні органи раніше практикували інтерпретацію права, а 

юридична доктрина відображала накопичений досвід.  

Правоінтерпретаційна діяльність Венеціанської комісії підпорядкована, 

насамперед, цілям правотворчості, хоча її результати використовуються і у сфері 

реалізації права, включаючи правозастосування. Цю особливість слід 

підкреслити у зв’язку з тим, що догматична теорія інтерпретації права пов’язує 

його із правозастосуванням, у ході якого, як правило, інтерпретація 

здійснювалася і продовжує здійснюватися більшістю уповноважених суб’єктів 

як на національному, так і на міжнародному рівнях (наприклад, судами – як 

національними, так і міжнародними), а також правознавцями і практикуючими 

юристами.  

У даний час видається цілком виправданим констатувати роль 

Венеціанської комісії як одного з провідних міжнародних інтерпретаторів 

права. Роль Венеціанської комісії стала поступово посилюватися у процесі 

науково аргументованого просування правових норм і стандартів, що 

стосуються демократії, прав людини і верховенства права, а також класичного 

західноєвропейського розуміння та інтерпретації цих цінностей. При цьому зі 

збільшенням складу і простору діяльності Комісії регіональні європейські 

стандарти чимраз інтегруються в універсальні міжнародні. Одночасно 
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розширення рамок конституційного права, особливо у частині прав людини, 

викликає і розвиток спектра діяльності Венеціанської Комісії. У процесі своєї 

інтерпретаційної діяльності Комісія виконує, по суті, відразу кілька юридично 

значимих функцій. Однією з них є участь у модернізації національного права. 

Фахівці стверджують, що безліч змін у національному праві, перш за все, у 

конституціях, відбулися завдяки постійному юридичному моніторингу з боку 

Венеціанської комісії.  

Прикладом здійснення такої функції є Спільний тимчасовий висновок 

щодо Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхніх символів». Закон № 317-VIII є частиною поточного процесу 

«декомунізації» в Україні. У Висновку зазначається, що Венеціанська комісія та 

ОБСЄ / БДІПЛ визнають право України на заборону або навіть криміналізацію 

використання конкретних символів та пропаганду тоталітарних режимів. І 

оскільки регулювання стосується прав людини, зокрема  права на свободу 

вираження поглядів, об’єднання, зборів і виборів, законодавство повинно 

дотримуватися вимог, встановлених ЄКПЛ, іншими регіональним чи 

міжнародними інструментами з прав людини. У Висновку підкреслюється, що 

хоча Закон № 317-VIII переслідує легітимні цілі, його положення видаються 

недостатньо точними, щоби дозволити запобігти недотриманню тесту 

законності, легітимності та необхідності в демократичному суспільстві. За 

зауваженнями, Закон надто широкий за масштабами та вводить санкції, 

непропорційні до законної мети.  

У Висновку також наголошувалося, що Венеціанська комісія і ОБСЄ / 

БДІПЛ заохочуватиме українську владу дотримуватися «багатоаспектного» 

підходу до історії України, що дозволяє об’єктивно бачити своє минуле для 

сприяння соціальній єдності, миру та демократії. Здійснюючи роз’яснення, 

Венеціанська комісія та ОБСЄ/БДІПЛ зробили такі Ключові рекомендації щодо 

вдосконалення Закону № 317-VIII: 

а) стосовно Символів: з метою ясності, як наголошувалося, Закон 
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повинен містити менш широкий і вичерпний перелік заборонених символів; 

б) стосовно пропаганди: це поняття повинно бути чітко визначене, особливо 

коли воно використовується з метою криміналізації поведінки; c) стосовно 

відмови від злочинів: відповідні положення повинні стосуватися конкретних 

злочинів, а не узагальнених дефініцій на кшталт «кримінальний характер» 

режиму в цілому, який є занадто розпливчастим; d) стосовно санкцій: тільки ті 

дії, які становлять реальну небезпеку для суспільства, повинні тягти за собою 

кримінальну відповідальність, яка має бути пропорційна серйозності злочину, 

просте відображення символу або використання імені не повинно призвести до 

ув’язнення; e) стосовно заборони асоціацій (особливо політичних партій): Закон 

повинен уточнити, що заборона будь-якого об’єднання є мірою останньої 

інстанції у виняткових випадках [277]. 

Прикладом активної консультативної діяльності є Висновок 

Венеціанської Комісії стосовно нового Закону України про мову освіти, 

схваленого Верховною Радою України 5 вересня 2017 р. Комісія наголосила, що 

хоча й проведення реформи української системи освіти є позитивним кроком, 

положення закону про зменшення обсягу освіти мовами національних меншин 

невиправдане, навіть дискримінаційне. Комісія запропонувала внести поправки 

до ст. 7 Закону «Про середню освіту», які б зробили це положення більш 

виваженим. Посилаючись на ст. 13 Рамкової конвенції про захист національних 

меншин, Венеціанська Комісія рекомендувала розпочати новий діалог із 

представниками національних меншин щодо мовного питання в освіті з тим, 

щоби виконання Закону не перешкоджало збереженню культурної спадщини 

національних меншин та безперервності вивчення мови в національних школах 

[286]. 

Інша функція виражається в консолідації і гармонізації права за 

рахунок об’єднання правових позицій самої Венеціанської комісії, 

Європейського Суду з прав людини, інших органів Ради Європи, способів і 

методів інтерпретації, європейських стандартів і практики, конституційних 

ідей та доктрин. У полі зору фахівців – орієнтація Комісії на широке охоплення 
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міжнародних організацій. Ефективність діяльності Комісії проявилася, 

насамперед, у такій сфері, як захист прав і свобод людини.  

Ілюстрацією активної узгодженої інтерпретаційної діяльності 

Венеціанської комісії  та ОБСЄ/БДІПЛ є інтерпретація та рекомендації стосовно 

планів України про скасування вимог щодо подання електронних декларацій для 

антикорупційних активістів, які були запроваджені Законом № 1975-VIII від 

23 березня 2017 р. про внесення змін до Закону «Про запобігання корупції», які 

також порушують кілька серйозних питань, пов’язаних із правами людини (це 

визнано рядом державних органів, з якими делегація зустрілася).  

У Спільній думці зауважено, що, враховуючи вплив, який проекти законів 

можуть мати на діяльність організацій громадянського суспільства, відповідним 

зацікавленим сторонам пропонується забезпечити проходження проектами 

поправок ефективних консультаційних процедур у процесі розроблення та 

прийняття для забезпечення відкритого та прозорого процесу, підвищення довіри 

до прийнятого законодавства та відповідних державних установ у цілому.  

Як результат здійснення аналізу з метою забезпечення відповідності 

законопроектів стандартам Ради Європи та іншим міжнародним стандартам у 

сфері прав людини та зобов’язанням ОБСЄ Венеціанська комісія та 

ОБСЄ/БДІПЛ надали такі рекомендації:  

Частина A вимагала скасування вимоги стосовно подання електронних 

декларацій для антикорупційних активістів, внесених Законом № 1975-VIII від 

23 березня 2017 р., (як передбачено проектом закону № 6674) до закінчення 

терміну подання перших електронних декларацій антикорупційними 

активістами – 1 квітня 2018 р. [п. 64]. 

У частині B встановлювалася рекомендація вилучення нових вимог 

стосовно подання фінансової звітності та розкриття інформації згідно з 

проектами законів № 6674 та 6675 в цілому або суттєвого зменшення їх для 

забезпечення їх повної відповідності міжнародним стандартам, що стосуються 

свободи об’єднання, права на конфіденційність та заборони дискримінації, як 

і гарантій того, що вони є необхідними для демократичного суспільства та 
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пропорційні законній меті. Так, зокрема, до громадських об’єднань не мають 

бути застосовані жорсткіші вимоги щодо фінансової звітності та інформації, 

аніж до інших неприбуткових організацій, підприємств чи інших юридичних 

осіб [пп. 48 та 49].  

Частина C зазначала, що у випадку запровадження нових зобов’язань 

щодо фінансової звітності та розкриття інформації для цих організацій 

громадянського суспільства є необхідним внесення істотних змін до положень 

про санкції у проекті закону № 6675 задля забезпечення чіткості та 

пропорційності [п. 52]). 

У частині D Комісією рекомендувалося проведення всебічних та 

ефективних консультацій стосовно законопроектів № 6674 та № 6675 на всіх 

етапах законотворчого процесу, у тому числі під час обговорень у Верховній 

Раді і до їх ухвалення, а також забезпечення якнайповнішого поінформування 

громадянського суспільства (очевидно, на які вплине це законодавство після 

набуття чинності), а також надання їм можливість своєчасного висловлення 

своїх думок ще до моменту прийняття законопроектів [п. 30] [17]. 

Актуальною з огляду на активні виборчі процеси в Україні  та показовою 

у здійсненні колективної інтерпретаційної діяльності видається Спільна думка 

Венеціанської комісії, Дирекції з прав людини (DHR) Генерального директорату 

з прав людини та верховенства права (DGI) Ради Європи та Офісу ОБСЄ щодо 

двох проектів законів про гарантії свободи мирних зібрань, прийнятих 

Венеціанською комісією на своєму 108-му пленарному засіданні (14–15 жовтня 

2016 р.).  

У Висновку українській владі було адресовано ряд рекомендацій. 

Загальні рекомендації для обох законопроектів: визначення зібрання, 

передбачені в обох законопроектах, повинні бути звужені, а термін «подія» в цих 

визначеннях слід замінити словами «збору людей для експресивних цілей», що є 

невід’ємною частиною концепції зібрань; поняття спонтанних зібрань повинно 

бути введено в проект Закону № 3587-1, а положення про спонтанні зібрання в 

проекті Закону № 3587 повинні пояснювати, чому процедура повідомлення не 
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може бути обґрунтованою й практично здійсненою в разі добровільних зібрань; 

ст. 2 в обох проектах має бути переглянуто, за винятком деяких категорій зібрань 

зі сфери майбутнього Закону.  

Венеціанською комісією була висловлена рекомендація стосовно 

доповнення вказаного Закону положенням про те, що у випадку, якщо інше 

законодавство накладає більш жорсткі обмеження на такі категорії зборів, 

повинно бути застосований закон про зібрання. Але виняток стосовно 

зустрічей з кандидатами в депутати, членами парламенту і кандидатами на 

пост Президента Республіки слід виключити, оскільки такі збори повинні бути 

охоплені поняттям зібрання; положення, що стосуються підстав для 

обмеження зібрань, повинно бути належно приведено у відповідність зі ст. 39 

(2) Конституції України.  

Варто наголосити, що згоду стосовно обмеження свободи зібрань 

рекомендувалося виключення з обох проектів законів; винятки з правила, 

згідно з яким тільки суди можуть накладати обмеження на свободу зібрань, 

потреба представлення в обох проектах; і наявність у правоохоронних органів 

права накладання певних необхідних та пропорційних обмежень під час зборів 

без судового наказу. Також зазначалася рекомендація, що у вказаних проектах 

законів є доцільним викладення умов, за настання яких правоохоронні органи 

в конкретних випадках можуть застосовувати примус [16]. 

Отже, аналіз інтерпретаційної діяльності Венеціанської Комісії 

переконує, що Комісія не є правозастосовним органом. Її статус, місія та 

особливості діяльності інші – вона здійснює інтерпретацію у процесі експертно-

консультативної діяльності. Результати її діяльності більшою мірою орієнтовані 

на правотворчість, як у межах національних правових систем, так і в 

міжнародному масштабі. Венеціанська Комісія у діяльності з інтерпретації 

міжнародного права досягла вагомого результату як у доктринальному, так і у 

практичному плані.  
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2.4.4. Інтерпретація міжнародних договорів Апеляційним органом 

СОТ 

Право Світової Організації Торгівлі (далі – СОТ) являє собою невід’ємну 

частину міжнародного публічного права. З одного боку, право СОТ є 

самодостатнім автономним договірним режимом, з іншого – право СОТ 

застосовує імперативні норми міжнародного публічного права – норми jus 

cogens, звичаєві норми міжнародного права та загальні принципи права. Загалом, 

проблеми міжнародного судочинства протягом останніх кількох десятиліть 

перебувають у фокусі дискусій як теоретиків, так і практиків міжнародного 

права.  

Динамічний розвиток та активна діяльність Апеляційного органу СОТ 

привертають постійну увагу фахівців та забезпечують новий матеріал для 

дослідження. Процес інтерпретації, включений у судову практику, являє собою 

певну форму правотворчої діяльності, і тому має велике значення не тільки для 

сторін у спорах, але й для членства у СОТ. Варті уваги ряд досліджень, які 

заклали основу для вивчення даної проблематики: праці таких зарубіжних 

авторів, як P. Van den Bossche, М. Гіршович, B. Kieffer, P. Lamy, B. J. Condon, 

J. Pauwelyn, F. Ortino, А. Смбатян, I. Van Damme, G. White; вітчизняних 

дослідників – М. Баймуратов, І. Березовська, О. Вишняков, Д. Лініченко, 

М. Микієвич, В. Муравйов, С. Осика, Д. Скринька, Р. Хорольський та ін. Але, 

попри існуючий ряд досліджень, важливо критично переосмислювати попередні 

наукові напрацювання та прагнути визначити нові тенденції у практиці 

Апеляційного органу в контексті вивчення ним інтерпретації міжнародних угод.  

Тема інтерпретації міжнародних договорів багатопланова та досить 

дискусійна, включає багато аспектів, які потребують детального аналізу для того, 

щоби забезпечити учасникам можливість ефективного захисту своїх інтересів 

при вирішенні спорів. Науковий інтерес автора до розглядуваної проблематики 

– принципів інтерпретації міжнародних договорів, на які опирається 

Апеляційний орган СОТ, зумовлений також тим, що Україна активно 

використовує механізм врегулювання суперечок у СОТ і сьогодні на постійній 
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основі відстоює свої інтереси завдяки використанню механізму врегулювання 

суперечок. Протягом 2016–2017 рр. Україна взяла участь у понад 25 таких 

засіданнях органів СОТ різного рівня. А за 10 років членства у СОТ Україна 

відстоювала свої права у семи справах – як позивач, у чотирьох – як відповідач, 

була третьою стороною у 19 справах [677]. 

Досить показові в контексті правотворчості третейських груп та 

Апеляційного органу СОТ, сумніви, які мали місце щодо використання судового 

процесу для створення нових правил і процедур. Ці побоювання спричинені 

міркуваннями, що суддівський активізм здатен породжувати ex postfacto правила 

і стандарти [667]. Особливо дискусійним є наділення СОТ широкими 

інтерпретаційними повноваженнями, що могло сприйматися як передачу 

повноваження щодо прийняття рішень декільком членам третейських груп СОТ 

і Апеляційного органу» [614, с. 437–438]. Але, як наголошує А. Смбатян, 

практика вже спростовує подібні сумніви, оскільки функції створення нових 

правил і процедур, вже давно стала невід’ємною частиною практики вирішення 

спорів ГАТТ / СОТ, точніше, такі функції були притаманні їй з самого початку 

[542]. 

Найважливішим елементом системи Світової Організації Торгівлі (СОТ) 

виступає механізм вирішення спорів. Завдання Апеляційного органу – 

інтерпретація багатосторонніх договорів (угод), охоплених СОТ. Відповідно до 

Article 3 Para  2 «Understanding on Dispute Settlement Rules and Procedures» (DSB), 

прийнятої за підсумками Уругвайського раунду переговорів, «система 

врегулювання суперечок СОТ є центральним елементом у справі забезпечення 

безпеки і передбачуваності багатосторонньої торговельної системи, який 

служить для захисту прав та зобов’язань Членів СОТ за охопленими угодами», а  

також для прояснення існуючих положень цих угод» відповідно до «звичайних 

правил інтерпретації міжнародного публічного права» [265]. 

Апеляційний орган прийняв положення статей 31–32 ВК ПМД, які 

відображають норми міжнародного звичаєвого права. У контексті існуючої 

дискусії про статус та юрисдикуцію Апеляційного органу СОТ варто зауважити, 
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що підходи до права СОТ як до закритої та ізольованої від міжнародного права 

системи недостатньо аргументовані, оскільки, по-перше, норми Марракешської 

Угоди (Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (Article 8 

Para 4) встановлюють застосування норм міжнародного права при регулюванні 

відносин між державами-членами СОТ [263], а по-друге, рішення третейських 

груп та Апеляційного органу містять посилання на норми міжнародного права. 

Зокрема, посилання на ст. 31 і ст. 32 ВК ПМД свідчать про те, що право 

СОТ є важливим джерелом розуміння норм міжнародного права. Якщо рішення 

СОТ будуть суперечити нормам jus cogens (а вони належать до загального 

міжнародного права), то перші не будуть мати юридичної сили. Це правило, 

закріплене у ВК ПМД, діє завжди, тому й діяльність Апеляційного органу СОТ 

має відповідати нормам загального міжнародного права. Водночас, Апеляційний 

орган СОТ у процесі своєї діяльності виробив власний інтерпретаційний 

стандарт, що відрізняє його від інших міжнародних судових органів.  

Механізм вирішення спорів СОТ передбачає врегулювання розбіжностей 

на першому етапі шляхом консультацій. Якщо це не вдається, спір розглядається 

групою експертів, на рішення якої сторони спору мають можливість подавати 

апеляцію в постійно діючий Апеляційний орган СОТ, який фактично є вищою 

інстанцією у питаннях інтерпретації та застосування права СОТ. 

Мета Апеляційного органу – з’ясування існуючих положень охоплених 

угод відповідно до звичаєвих правил інтерпретації міжнародного права. 

Апеляційний орган, зокрема, у своєму Звіті у справі «China – Measures Affecting 

Imports of Automobile Parts», встановив, що метою інтерпретації договору є 

вияснення певних умов договору з використанням засобів, зазначених у статтях 

31–33 ВК ПМД [260]. 

Щоби проаналізувати принципи інтерпретації, які застосовує 

Апеляційний орган СОТ (WTO Appellate Body), відображені у статтях 31 і 32 

ВК ПМД, доцільно визначити загальні підходи до інтерпретації. М. Вілліджер 

(М. Villiger) виділяє п’ять таких підходів:1) текстуальний, або граматичний, 

метод, при якому за основу береться текст договору; 2) контекстуальний, або 
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систематичний (порівняльний), підхід, при якому при встановленні значень 

термінів враховується найближчий і віддалений контекст, здійснюється 

порівняння положень договору з іншими договорами; 3) телеологічний, або 

функціональний, метод, при якому головними вважаються об’єкт і мета 

договору; 4) суб’єктивний, або історичний, метод, що виявляє «справжні наміри 

сторін» за допомогою підготовчих матеріалів (travaux); і 5) логічний метод, при 

якому інтерпретація тієї чи іншої статті договору відбувається на основі інших 

статей або зіставлення статей. Текст договору при цьому використовується як 

єдиний, цілісний документ. У практиці інтерпретації жоден з методів не 

використовується ізольовано, оскільки сам по собі жоден з них не здатний 

забезпечити інтерпретатора ідеальним засобом для з’ясування змісту положень 

договору. 

На початковому етапі діяльності Апеляційний орган постійнo 

використовував посилання на статті 31 і 32 ВК ПМД для закріплення за собою 

судових функцій. П. Ван ден Боше (P. Van den Bossche), завідувач кафедри 

міжнародного та європейського права Маастріхтського університету, колишній 

радник та виконуючий обов'язки директора Секретаріату Апеляційного органу 

СОТ (1997–2001) (Швейцарія), аргументовано зауважує, що прийняття та 

послідовне застосування інтерпретаційних правил було лише одним із чинників, 

що сприяли зміцненню ролі Апеляційного органу. Іншими чинниками були, на 

його погляд, склад Апеляційного органу, велика кількість розглянутих апеляцій, 

а також дотримання принципів справедливості та ефективності при вирішенні 

спорів [777].  

Преамбула до Угоди СОТ закінчується заявою сторін про їхню рішучість 

зберігати основні принципи та сприяти досягненню цілей багатосторонньої 

системи договорів. Виходячи з такої заяви, судова система СОТ повинна 

зважувати різні інтерпретації і вирішувати справи з усвідомленням основних 

принципів багатосторонньої торговельної системи, щоби гарантувати права та 

обов’язки країн-членів відповідно до охоплених угод, а також роз’яснити існуючі 

положення цих угод відповідно до звичаєвих правил інтерпретації міжнародного 
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публічного права. У своєму першому звіті у справі United States: Standards for 

Reformulated and Conventional Gasoline Апеляційний орган постановив, що для 

врегулювання спорів буде використовувати статті 31 і 32 ВК ПМД, які 

визначають загальні правила інтерпретації договорів і відповідають статусу 

міжнародного звичаєвого права [268]. 

Важливо зауважити, що розуміння Апеляційним органом правил 

ВК ПМД щодо інтерпретації для застосування і виконання угод СОТ та 

дотримання основних принципів інтерпретації проявилося вже у його ранніх 

рішеннях. Як приклад можна навести доповіді у сфері екологічних проблем та 

збереження вичерпних природних ресурсів. Так, у своєму звіті у справі United 

States: Standards for Reformulated and Conventional Gasoline Апеляційний орган 

постановив, що Група помилилася у своєму підході до ст. XX.  

Виявивши, що «Газовий регламент» Сполучених Штатів, який 

встановлює стандарти якості бензину для вітчизняних нафтопереробників та 

імпортерів бензину, дискримінував імпортований газ у порушення ст. III 

GАТТ, Група визнала, що Правило про газ не підпадає під ст. XX (g), оскільки 

вона не є мірою, «що стосується» збереження вичерпного природного ресурсу, 

а саме чистого повітря. Посилаючись на ст. 31 (1) ВК ПМД, що слова 

договору, як і GАТТ, повинні мати своє звичайне значення, у їхньому 

контексті та з урахуванням мети договору, Апеляційний Орган зауважив, що 

група експертів не врахувала формулювання ст. XX у кількох пунктах. 

Зокрема, стаття використовує різні терміни щодо різних категорій 

національних виняткових заходів. Наприклад, у підпунктах (a), (b) і (d) 

використовувався термін «необхідний», а у підпункті (j) – «істотний». Група 

проігнорувала ці мовні нюанси, вирішивши, що Сполучені Штати не змогли 

довести, що його газове правило було «необхідним» для збереження чистого 

повітря (ст. XX (g)), а також для захисту людини [268]. 

Інший приклад: апеляція у справі United States – Import Prohibition of 

Certain Shrimp and Shrimp Products. Сполучені Штати посилалися на ст. XX (a) – 

«заходи необхідні для захисту життя або здоров’я тварин» – і ст. XX (g) – «заходи 
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щодо збереження вичерпних природних ресурсів», а саме зникаючих видів 

черепах. Заявники стверджували, що «вичерпні природні ресурси» обмежені 

неживими ресурсами, такими як мінерали. Підтримуючи інтерпретацію 

Сполученими Штатами ст. XX (g), Апеляційний орган обґрунтував свої 

міркування у відповідності зі ст. 31 (1) ВК ПМД про інтерпретацію положення у 

своєму контексті, але при цьому обумовив, що треба врахувати сучасний 

контекст. Апеляційний орган зазначив, що ст. XX (g) створена більше 50 років 

тому, але її терміни повинні бути прочитані інтерпретатором договору у світлі 

сучасних проблем громади країн щодо захисту та збереження навколишнього 

середовища. Тобто фактично у цій справі Апеляційний орган застосував 

динамічну, або еволюційну, інтерпретацію загального терміна «природні 

ресурси», вказавши, що окремі терміни є «еволюційними», а не статичними. 

Апеляційний орган також обґрунтував свій висновок з цього питання як 

такий, що відповідає принципу ефективності інтерпретацій договору, 

посилаючись при цьому на рішення у справі United States – Cotton Underwear, 

Japan: Taxes [266]. Разом з тим, Ф. Ортіно, розглянувши апеляцію у справі US – 

Gambling: A Critique, дійшов висновку, що, незважаючи на спроби відійти від 

текстуального підходу, на початковому етапі своєї діяльності Апеляційний орган 

ще не досяг цілісного підходу до інтерпретації, при якому всі елементи, зазначені 

у п. 1 ст. 31 ВК ПМД, були б відображені збалансовано. 

Відповідно до ст.31 ВК ПМД, Апеляційний орган застосовує як елемент 

інтерпретації міжнародних договорів і принцип добросовісності. Цей принцип, 

одночасно є і загальним принципом права, і загальним принципом міжнародного 

права. Одне зі значень цього загального принципу широко відоме як доктрина 

злочину й позначає заборону зловживати правами держави. Вимога 

добросовісної інтерпретації безпосередньо випливає з принципу pacta sunt 

servanda, закріпленого в ст. 26 ВК ПМД. У випадку, якщо дві держави-члени 

СОТ розходяться в думці щодо тлумачення або застосування угод Уругвайського 

раунду, на думку Д. Скриньки, перше, що вони повинні зробити – це спробувати 

врегулювати свої протиріччя на двосторонній основі. При цьому, зауважує автор, 
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вони можуть попросити Генерального секретаря СОТ або іншу особу виступити 

в якості посередника для врегулювання суперечки [540, с.86].  

Оскільки Україна активно використовує механізм врегулювання 

суперечок у СОТ та на постійній основі відстоює свої інтереси у СОТ, розгляд 

основних принципів цього інструментарію міжнародного правосуддя 

актуальний і має практичну користь. Інтерпретація міжнародних договорів є 

важливим інструментом Апеляційного органу. За допомогою однакової 

інтерпретації охоплених угод він забезпечує збереження та розвиток системи 

права СОТ. Саме за допомогою інтерпретації охоплених угод Апеляційному 

органу вдалося закріпити за собою роль «охоронця правового порядку СОТ». 

Застосовуючи звичаєві норми інтерпретації, закріплені у статтях 31–32 

ВК ПМД, Апеляційний орган, проте, виробив свій підхід до інтерпретації 

охоплених угод. На сьогодні питання прецедентної сили рішень третейських 

груп та Апеляційного органу СОТ із розряду суто доктринальних перейшло в 

одну з ключових тем, які мають важливе практичне значення для розуміння 

динаміки розвитку СОТ.  

Визначаючи мету, Апеляційний орган вказав, що завданням інтерпретації 

охоплених угод є виявлення наміру сторін із використанням всієї сукупності 

засобів інтерпретації. Особливо важливе у процесі інтерпретації таких угод 

дотримання Апеляційним органом принципів справедливості та ефективності, як 

взаємопов’язаних та близьких за своєю природою та метою – пошуку у судових 

спорах істини. Активний розвиток практики Апеляційного органу, а також 

зростаючий інтерес держав-членів СОТ до вирішення суперечок за допомогою 

механізму вирішення спорів СОТ дають підставу вважати, що тема інтерпретації 

договорів Апеляційним органом СОТ залишиться актуальною й надалі. У зв’язку 

з цим важливим завданням видається вироблення комплексних підходів до 

вивчення практики інтерпретація угод Апеляційним органом СОТ, які 

забезпечать своєчасний і повний аналіз із наданням рекомендацій потенційним 

учасникам спору. 

Апеляційний орган може не посилатися відкрито на відповідні 
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положення статей 31–32 ВК ПМД, але робиться це здебільшого у випадках з 

часто використовуваними засобами інтерпретації, де у роз’ясненнях і так немає 

необхідності. Однак видається дещо передчасним робити остаточний висновок 

про те, що Апеляційний орган відійшов від формальних вимог положень про 

інтерпретацію ВК ПМД. Апеляційний орган визначає мету інтерпретації як 

з’ясування намірів сторін.  

Цікаво, що такий суб’єктивний підхід має виражені особливості. 

Апеляційний орган у свою чергу говорить про «наміри сторін». Цю різницю ніяк 

не можна вважати малозначущою, оскільки вона може передбачати меншу увагу 

до travaux preparatoires і більше можливостей для динамічної інтерпретації і 

відображення намірів в їхньому розвитку. Апеляційний орган вказав, що 

завданням інтерпретації охоплених угод є виявлення наміру сторін з 

використанням всієї сукупності засобів інтерпретації.  

Невикористання Апеляційним органом посилань на об’єкт і мету 

договору пояснюється тим, що деякі угоди мають вузький, спеціальний характер. 

Яскравим прикладом є Антидемпінгова угода, у якій відсутня преамбула, яка 

зазвичай визначає об’єкт та мету угоди. Як свідчить практика, Апеляційний 

орган не відмовляється від аналізу об’єкта і цілей угоди в тих випадках, коли 

такий аналіз можливий і сприяє з’ясуванню сенсу елементів угоди і їх 

взаємозв’язків. Як бачимо, на даному етапі складно визначити специфіку підходу 

до інтерпретації на основі виключення (або переважного використання) 

Апеляційним органом будь-якої окремої категорії або кількох категорій засобів і 

/ або методів інтерпретації.  

Отже, варто константувати зростаючу роль як суб’єктів інтерпретації 

міжнародних органів та організацій. Особливо актуальною в інтерпретації 

міжнародного права є діяльність ООН. Безперечно, ГА ООН відіграє в цьому 

відношенні важливу роль, однак, це не дає підстав визнавати за нею статус 

правотворчого органу.  
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2.5. Інтерпретація звичаєвих норм міжнародного права 

2.5.1. Природа, поняття та загальні питання інтерпретації  

звичаєвих норм міжнародного права 

 

Міжнародне звичаєве право (International Customary Law) (надалі – МЗП) 

є одним із формальних джерел міжнародного права. У ст. 38 Статуту МС ООН 

1945 р. зазначається: «Суд, обов’язком якого є вирішення переданих на його 

розгляд спорів на основі міжнародного права, застосовує <…> серед іншого 

міжнародний звичай», який визначається «як доказ загальної практики, визнаної 

в якості правової норми». На цьому визначенні, як підкреслює 

проф. Буроменський М. В., побудовані всі тлумачення міжнародно-правового 

звичаю, зокрема, міжнародними судами. За зовнішньою простотою та зрозу-

мілістю цього визначення, переконує вчений, ховаються практичні складнощі 

доведення наявності звичаєвої норми і плюралістичність наукових поглядів, що 

пояснюють природу міжнародно-правового звичаю [367, с. 115]. 

Проблема визначення правової природи міжнародно-правових звичаїв, 

без перебільшення, протягом століть перебуває у центрі уваги теоретиків 

міжнародного права. Це одна із загальновідомих, і, водночас, найбільш 

суперечливих проблем [578]. За влучним висловом американського судді, 

професора Марка Б. Стерна (Mark B. Stern) «звичай є серцем міжнародного 

права» [763, с. 479].  

КМП у 2012 р. в Женеві розпочала вивчення сучасних проблем 

міжнародного звичаєвого міжнародного права у рамках довгострокової 

програми «Ідентифікація міжнародного звичаєвого права» [797]. Зокрема, 

КМП зазначено, що майбутні дослідження будуть здійснені задля 

забезпечення більшого доступу до матеріалів звичаєвого міжнародного права, 

підготовки комплексу висновків щодо підходів з питань формування і доказів 

його існування в різних галузях, термінології, практики держав і міжурядових 

суб’єктів, практики МС ООН, інших судів та трибуналів, узагальнення 

досвіду, отриманого в попередній діяльності. На засіданнях 7-14 травня 2018 
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р. [37], КМП розглянула П’яту доповідь Спеціального доповідача Майкла 

Вуда (Michael Wood) [798], а на засіданні 6 серпня 2018 р. Комісія, відповідно 

до ст. 23 Положення, вирішила рекомендувати Генеральній Асамблеї: a) взяти 

до відома в своїй резолюції Проекти висновків про виявлення звичаєвого 

міжнародного права, додати проекти висновків до цієї резолюції і забезпечити 

їх максимальне поширення [37]. 

Як вітчизняні, так і зарубіжні фахівці указують на необхідність розв’язання 

фундаментальної теоретичної проблеми – з’ясування природи юридично 

обов’язкової сили всього міжнародного права [486, с. 40–41; 578; 453; 451]. 

Проф. Лукашук І. І слушно звертав увагу на те, що проблему тлумачення 

здебільшого розглядають стосовно міжнародних договорів, і наголошував, що 

тлумачення звичаєвих норм має свої особливості: матеріали практики неповні, а 

часто й важкодоступні. Особливо складною, на думку авторитетного ученого, є 

ситуація із тлумаченням звичаєвих норм загального міжнародного права, коли є 

необхідність узагальнення практики великої кількості держав, Адже ця практика 

надзвичайно динамічна і постійне спостереження за нею потребує значних зусиль 

та застосування сучасних технічних засобів [477, с. 396].   

Сучасна українська доктрина міжнародного права наголошує на 

важливості дослідження та застосування на сучасному етапі звичаєвих норм 

міжнародного права, з огляду на те, що роль останніх неухильно зростає. Варті 

уваги дослідження різних аспектів МЗП М. Баймуратова, В. Буткевича, 

М. Буроменського, М. Гнатовського. До прикладу, на переконання 

проф. Буткевича В. Г., міжнародний звичай залишається одним із важливих 

джерел сучасного міжнародного права, оскільки саме «звичай заповнює відповідні 

прогалини у міжнародному праві на випадок відсутності конвенційного 

регулювання» [496, с. 12]. Такої ж позиції дотримується проф. Баймуратов М. О. 

наголошуючи, що «у сучасний період <…> норми міжнародного звичаєвого 

права, як і раніше, регулюють найважливіші питання міжнародних відносин» [354, 

с. 35]. У контексті одностайності сприйняття важливості міжнародно-правового 

звичаю, проф. Буроменський М. В. аргументовано зауважує, що підтвердженням 
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існування міжнародного звичаю може бути дотримання державою певного 

правила поведінки, відсутність з боку держав заперечень щодо такої поведінки, 

закріплення таких норм в авторитетних резолюціях міжнародних організацій, 

відображення звичаєво-правової практики в рішеннях міжнародних судових 

органів, а також авторитетній науковій доктрині [370, с. 659–660]. 

У доктрині міжнародного права міжнародно-правовий звичай привертає 

чимраз більшу увагу дослідників у зв’язку з поширенням використання 

міжнародного звичаю в органах міжнародного правосуддя [770, с. 1, 92; 590]. 

Наприклад, підтверджуючи загальну академічну тенденцію, Майкл Акерхарст 

(Michael Akehurst) (1940–1989 рр.), юрист-міжнародник, доктор права 

(Університет Кіля, Німеччина), розглядав звичай як важливе джерело 

міжнародного права, також приєднався до дискусії серед вчених щодо того, чи 

державні дії лише підтверджують існування вже визнаного звичаю, чи такі дії 

застосовуються державою з метою створення звичаю [583, с. 4]. Доктор права 

Фрайбургзького університету (Німеччина), з 2006 р. співорганізатор щорічного 

ASIL-ESIL-MPIL Йорг Камерхофер (Jorg Kammerhofer) наголошує на 

невизначеності у системі формальних джерелах міжнародного права, у тому 

числі на невизначеності статусу, власне, й звичаєвого міжнародного права, але 

чітко дотримується позиції розмежування суб’єктивного та об’єктивного 

елементів при формуванні звичаєвого права [663, с. 523]. 

За останні десятиліття вектор інтересу дослідників до міжнародного 

звичаю характеризується певною трансформацією поглядів – від категоричного 

заперечення ролі міжнародно-правового звичаю) [623, с. 115–116, 134] у праві 

адвокатеси, судді Високого суду в Стокгольмі (Швеція), експертки з 

міжнародного права, арбітр Міжнародної торгової палати Інгрід де Люпіс (Ingrid 

de Lupis) та твердження Річарда Бакстера (Richard Baxter), що «договірне право все 

більше і більше переважатиме над міжнародним звичаєвим правом» – до 

практично одностайного визнання міжнародно-правового звичаю одним із 

важливих джерел міжнародного права [647, с. 115, 124–125]. Як справедливо 

зазначає суддя ЄСПЛ від Ліхтенштейну Марк Вілліджер (Mark Villiger), звичай 
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пристосувався до змін у структурі міжнародних відносин і продовжує слугувати 

одним з основних джерел міжнародного права [783, с. 297]. У останні роки 

науковці доклали значних зусиль для прояснення формування і функціонування 

звичаєвого права [599].  

Професор міжнародного права Університету Лестера (Англія), старший 

науковий співробітник в Центрі міжнародного права Лаутерпахт при 

Кембриджському університеті, патрон Британського інституту міжнародного і 

порівняльного права Малкольм Шоу (Malcolm Shaw) не сумнівається у тому, що 

звичаєві норми зберігають важливе значення в системі джерел міжнародного 

права [754, с. 76–77]. Воднораз автор пояснює процес формування двох основних 

елементів у складі звичаю: фактична поведінка держав, а також психологічне 

(або суб’єктивне) переконання, що така поведінка є «законом». Як відзначив МС 

ООН у справі Континентальний шельф Лівія / Мальта (Continental Shelf (Libyan 

Arab Jamahiriya/Malta)), зміст звичаєвого права варто шукати, насамперед, у 

державній практиці та opinio juris держав [81]. Об’єктивний та суб’єктивний 

чинники, позначають, за М. Шоу, проблему відокремлення міжнародного права 

від принципів моральності. На переконання автора, це пояснюється тим, що 

держави не обмежують свою поведінку вимогами закону – вони можуть 

проводити лінію поведінки виключно через почуття доброї волі та в надії на 

взаємні вигоди [754, с. 76–77]. На думку М. Шоу, власне звичай не відбиває 

характеристики децентралізованої міжнародної системи, і, оскільки важливий 

консенсусний підхід міжнародної спільноти до прийняття рішень зі здатністю 

більшості створити новий обов’язковий для всіх закон, то сама участь держав 

заохочує їх дотримуватися звичаєвих правил [754, с. 74]. Останнє пояснює 

причину розробки другого елементу у визначенні звичаю – психологічного 

чинника, переконання держави, яка поводилася певним чином, тому що мала 

юридичний обов’язок діяти саме так. В юридичній термінології він відомий як 

opinio juris sive necessitatis (латинський термін) і вперше був сформульований у 

1899 р. [644, с. 110] прихильником судового розсуду в інтерпретації права, 

професором міжнародного права Університету Нансі Франсуа Жені (Francois 
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Gény) (1861–1959 рр.). 

Міжнародний звичай як джерело права визнавався й науковою доктриною 

радянської міжнародно-правової школи. Зокрема, визначення поняття, сутності, 

місця в системі джерел міжнародного права та застосування МЗП відображені у 

працях таких вчених, як Г. Даниленко, І. Лукашук, П. Лукін, М. Мінасян, 

А. Талалаєв, Г. Тункін та інші [406, с. 13–15; 473, с. 6; 479, с. 79; 499, с. 99–100; 

550, с. 30; 561, с. 75–86]. Особливо важливо те, що, навіть за умов певної 

заідеологізованості, наукові розвідки проблем міжнародного права радянської 

міжнародно-правової науки, зокрема А. Талалаєва та І. Лукашук, наголошували, 

що міжнародний звичай зберігає своє значення як одне з основних джерел 

міжнародного права [550, с. 31, 473, с. 6]. Принагідно зауважимо, що попри 

фундаментальність досліджень представників радянської міжнародно-правової 

школи, і те, що сформульовані погляди вказаних авторів мають своїх 

прихильників у сучасній теорії міжнародного права, на наш погляд, цілий ряд 

сформульованих положень та висновків вказаних досліджень не достатньою 

мірою відповідають сучасному теоретичному і практичному розумінню проблем 

звичаєвих норм міжнародного права.  

Поняття, механізм та правила інтерпретації звичаєвих норм у сучасній 

вітчизняній міжнародно-правовій науці не отримали необхідної теоретичної 

розробки. Варто також погодитися із висновком проф. Київець О. В. у тому, що 

питання презумпції наявності opinio juris так досі і не вирішене ні в теорії, ні в 

практиці міжнародного права. Проте, наголошує дослідниця, можна 

стверджувати, що для сучасного міжнародного права характерні два основних 

види звичаєвих норм: традиційні звичаєві норми, що створюються у процесі 

тривалої практики держав, та звичаєві норми (неписані правила), які визнаються 

як обов’язкові. При цьому ознака довготривалості практики, як підкреслює 

учена, перестає бути необхідною умовою для створення традиційних звичаєвих 

норм міжнародного права та важливого значення набуває opinio juris [449]. 

Разом з тим варто виділити дослідження В. Щокіна, у якому автор 

здійснив досить глибокий аналіз природи та змісту МЗП як джерела 
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міжнародного права [577]. Українські науковці, які у тих чи інших ракурсах 

розглядають проблеми МЗП та його інтерпретації, виділяють кілька причин 

недостатньої дослідницької уваги до цієї актуальної та, водночас, мало вивченої 

проблеми. Наприклад, А. Андрейків, досліджуючи у своїй кандидатській 

дисертації інтерпретацію звичаєвих норм міжнародними судовими установами, 

найважливішою з таких причин називає те, що тісний зв’язок встановлення 

звичаю з визначенням його змісту, тобто з його інтерпретаціями, повинен брати 

до уваги не лише визначення змісту та суті норми, але також їх визнання 

широким колом держав. Розуміння суб’єктами змісту норми має збігатися з 

проявами її застосування. А такий аналіз, на думку дослідника, можна 

здійснюватися виключно в рамках загальних теоретичних досліджень. Тому 

лише окремі питання інтерпретації звичаю розглядають у працях про звичаєві 

норми міжнародного права. 

Проте, на наше переконання, існує обґрунтована потреба такого 

дослідження з метою подальшого уточнення функції МЗП та розуміння процесу 

його інтерпретації. Спроби дослідити проблематику МЗП та питання його 

інтерпретації більш активні та, безумовно, успішні у наукових розвідках 

зарубіжних дослідників, зокрема, таких як Н. Бантека (Nadia Banteka) [591], 

Р. Дворкін (Ronald Dworkin), Л. Ерліх (L. Ehrlich) [638], Х. Лаутерпахт 

(H. Lauterpacht) [691], М. Віллігер (M Villger), П. Меркуріс (P. Merkouris), 

Дж. Фіцмoрiс (G. Fitzmaurice) [640, с.  210–227] М. Шоу (М. Shaw) та інших. 

Проте й у дослідженнях вказаних авторів проблема інтерпретації МЗП перебуває 

у площині дискусій, головно, теоретико-методологічного характеру.  

У дослідженні МЗП існує критична методологічно-дослідницька 

прогалина у розумінні того, як міжнародний звичай може застосовуватися в 

окремих випадках після його формування, а цю прогалину можна заповнити 

тільки через процес інтерпретації МЗП. Тому для сучасної науки міжнародного 

права є очевидним пошуки відповідей на ключові питання: 1) чи можна 

інтерпретувати міжнародний звичай у спосіб, подібний до правил договору; 

2) який зміст правил, що регулюють цей процес інтерпретації міжнародного 
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звичаю; 3) яким є поняття інтерпретації МЗП. 

Найбільший внесок у прояснення природи та сутності МЗП належить 

професору Луїсу Хенкіну (Louis Henkin) (1917–2010 рр.), який є одним із 

найвпливовіших вчених міжнародного права США, колишній президент 

Американського співтовариства міжнародного права, почесний професор 

Колумбійського університету, Голова Центру з вивчення прав людини при 

Колумбійському ун-ті, і на переконання якого, як саму концепцію МЗП, так і 

взаємозв’язок між двома її елементами, змінив перехід від державних 

цінностей до людських цінностей, а також від ліберальної державної системи 

до системи соціальної держави [652].  

Поширення міжнародних правил, міжнародних судів та трибуналів 

вимагає роз’яснення того, як джерела міжнародного права інтерпретуються та 

застосовуються. У такому широкому міжнародному правовому полі, де МЗП 

залишається одним із головних джерел міжнародного права, варто намагатися 

досліджувати питання, як інтерпретуються правила МЗП. Бо, якщо така ситуація 

залишиться й надалі невирішеною, то це матиме шкідливий вплив на міжнародну 

правову систему як на мікро- (сторони суперечки), так і на макро-рівні (всі 

учасники міжнародного права). Тобто, відсутність передбачуваності може бути 

підірвати ефективність та стабільність міжнародно-правової системи у цілому. 

Роль МЗП у функціонуванні міжнародної правової системи є надто важливою 

для того, щоби її залишити без аналізу. Ця потреба стає ще більш виразною, якщо 

врахувати, що правила інтерпретації як об’єкт вивчення можуть й самі бути 

предметом змін.  

Міжнародне право у XIX ст. перетворюється у певному сенсі на 

математичний процес. Очевидно, для того, щоби міжнародне право 

розвивалося як наука, вкрай необхідно визначити наукові аксіоми, на яких 

базується система, а також правила, за якими функціонує міжнародна правова 

система. Відносно недавно КМП взяла на себе завдання висвітлити цей процес 

за допомогою ініціювання дослідження з ідентифікації МЗП (2013–2017 рр.) 

[713, с. 126]. У травні 2015 р. було створено дослідницьку групу з вивчення 
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змісту та еволюції правил інтерпретації, метою якої стало вивчення 

проблемних сфер правил інтерпретації. Тобто, на часі дослідження з метою 

подальшого уточнення функцій МЗП, розуміння процесів його інтерпретації 

та, як наслідок, підвищення передбачуваності міжнародно-правової системи.  

Звичаєві норми міжнародного права відрізняються від договірних норм 

рядом особливостей. Норми звичаєвого права історично передують нормам 

договірного права. Разом з тим, норми звичаєвого права більше, ніж норми 

договірного права, потребують інтерпретації (судової та доктринальної), 

головним чином, на підтвердження їх існування через визнання як державами, 

так і міжнародними організаціями, включаючи міжнародні судові та 

арбітражні органи. Звичаєві правила інтерпретації послідовно 

інтерпретуються в міжнародній практиці і процес інтерпретації має певну 

схожість з інтерпретацією договору. Але, водночас, як слушно зауважує 

А. Андрейків, інтерпретація звичаю видається складнішим процесом, ніж 

інтерпретація договорів, і тому породжує низку додаткових проблем. Так, до 

прикладу, встановлення змісту і сутності звичаєвої норми – її спеціально-

юридичне тлумачення і процес з’ясування її змісту – загальне тлумачення, 

відрізняються один від одного. За допомогою першого – встановлюється факт 

визнання суб’єктами юридичної обов’язковості за певною нормою, що 

склалася у практиці, який позначають латинською формулою «opinio juris». 

Щоправда, в обох випадках об’єктом тлумачення є матеріали практики. До них 

Комісія міжнародного права зарахувала: тексти міжнародних актів 

(договорів), рішення міжнародних і національних судів, а також національне 

законодавство, дипломатичну кореспонденцію, думки юридичних радників 

держав, практику міжнародних організацій. 

Часто у дослідженні МЗП термін «інтерпретація» використовується 

досить довільно, що може призвести до помилкового висновку, що 

інтерпретація МЗП не є нічим новим, і вона вже широко обговорюється. 

Очевидно, що це є далеким від істини. На переконання Паноса Меркуріса 

(Panos Merkouris) причиною такого помилкового розуміння є те, що термін 
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«інтерпретація» часто використовується для аналізу державної практики, або 

навіть як взаємозамінне поняття для позначення як «інтерпретації CIL», так і 

інтерпретації практики держави, що призводить до помилкового висновку, що 

вони є одним і тим же процесом [765, с. 189–190; 722, с. 496]. Але у 

розглядуваному нами контексті використання терміну «інтерпретація» 

позначає два абсолютно різних процеси, і тому немає необхідності намагатися 

визначити правила, які керують цим процесом. Критичним недоліком у цій 

конструкції є те, що «інтерпретація практики держави» не є інтерпретацією у 

суворому юридичному сенсі (interpretatio stricto sensu). Дефініція 

«інтерпретація» використовується тут як аналог дефініції «оцінка». Але 

оцінювати те, що роблять судді – не є те ж саме, що інтерпретувати практику 

держави, оцінювати – це «досліджувати», «вивчати» поняття, змісту, сутності, 

чи існування МЗП. І, навпаки, «інтерпретація МЗП» вимагає вже існуючого 

правила МЗП. Окрім того, процес інтерпретації МЗП є дещо відмінним від 

інтерпретації договорів, тобто процесу, який слідує певним правилам і 

принципам (статті 31–33 ВК ПМД).  

Отже, інтерпретація МЗП – це специфічний процес, що є подібним, але 

не тотожним процесу інтерпретації міжнародних договорів. Цей процес, 

об’єднуючи два складових елементи –  практику держави та «opinio juris», 

здійснюється після формування МЗП на основі правил певних інтерпретації 

МЗП. Інтерпретація МЗП – це процес, що також  відрізняється як від 

інтерпретації міжнародних договорів, так й від «інтерпретації практики 

держави».  

 

2.5.2. Міжнародне звичаєве право як об’єкт інтерпретації 

 

Одна з особливостей норм міжнародного звичаєвого права полягає 

також у тому, що вони є неоднорідними, як за способами утворення, так і за 

правозастосовчою практикою. ВК ПМД присвячена міжнародним угодам, 

«укладеним у письмовій формі» (п. 1 (а) ст. 2 ВК ПМД). Норма звичаєвого 
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права – це теж договір, але укладений в усній формі. Але ВК ПМД не 

застосовується до міжнародних угод «не у письмовій формі» (ст. 3 ВК ПМД) 

[44]. Використовуючи для інтерпретації міжнародного звичаю правила статей 

31, 32, 33 ВК ПМД, варто зауважити, що вони є кодифікацією звичаєвих норм 

міжнародного права, які обов’язкові навіть для держав, які з тих чи інших 

причин її не ратифікували.  

У преамбулі Віденської конвенції зазначається, що «норми 

міжнародного звичаєвого права будуть як і раніше регулювати питання, які 

не були врегульовані в положеннях цієї Конвенції» [44]. Цей момент є 

стрижнем багаторічних дискусій серед фахівців міжнародного права, але у 

контексті нашого дослідження мова йде не тільки про статус міжнародного 

звичаєвого права, а й про ще більш складне питання – інтерпретаційний 

механізм МЗП. 

За своєю сутністю міжнародне звичаєве право можна розглядати як форму 

негласної угоди. Держави виявляють готовність вести себе певним чином по 

відношенню одна до одної, керуючись цією угодою у своїй майбутній поведінці, 

та визнаючи її обов’язковість. Подібна точка зору, заснована на волюнтаристській, 

або консенсусній теорії природи міжнародного права, відповідно до якої 

юридична обов’язковість правових норм виходить із солідарної згоди держав, має 

деякі теоретичні недоліки. Серед них – невизначеність причини: чому держави 

повинні погоджувати свою поведінку з існуючим міжнародним звичаєвим правом, 

яким вони погодилися бути «пов’язаними». Незважаючи на те, що подібний підхід 

викликає ряд запитань, його, як і раніше, дотримується МС ООН.  

Підхід доктрини природного права розглядає звичай не як джерело права, 

а лише як свідчення існуючих правових норм. Подібну точку зору можна виявити 

в історичній юриспруденції Ф. К. Савіньї – право встановлюється, а не 

створюється [527, с. 128–208; 396], у соціології Л. Дюгі – право є продукт 

соціальної солідарності [415; 416], а також у біологічній юриспруденції 

Ж. Сселля – право є відображенням соціально-біологічної необхідності [532; 

473]. Позитивістський підхід полягає у тому, що міжнародне звичаєве право, як і 
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все право в цілому, слід розглядати в якості продукту людської волі, що управляє 

своїм власним творінням. Це незалежна процедура міжнародної правотворчості, 

яка веде до формування норм як загального (обов’язкового для всіх держав), так 

і партикулярного (діє серед обмеженого кола учасників) міжнародного права).  

Втім, як зауважує М. Гнатовський, з’ясування звичаєво-правової природи 

норм має не тільки доктринальний інтерес. При вирішенні, наприклад, конкретної 

справи у Міжнародному Суді ООН може виникнути необхідність встановити, чи 

відповідають певні норми багатосторонніх міжнародних договорів загальному 

звичаєвому міжнародному праву (наприклад, така необхідність виникла під час 

розгляду справи про військову і воєнізовану діяльність в Нікарагуа і проти 

Нікарагуа [395]). 

Міжнародно-правовий звичай можна визначити як юридично 

обов’язкове правило поведінки, засноване на стійкій практиці держав. На 

думку проф. О. В. Буткевич, звичай як правове джерело виник спочатку для 

регулювання міжнародних відносин, і тільки згодом його дія поширилася на 

відносини<…>які врегульовувалися не правовими, а моральними, етичними 

та релігійними нормами [381, с. 235]. 

Однак, у міжнародному праві давно визнано, що саме по собі існування 

стійкої практики не є достатньою умовою для формування правових норм. Для 

цього потрібно, щоби практика супроводжувалася психологічним, або 

суб’єктивним елементом – переконаністю у її правомірності та необхідності. 

Подібне поєднання традиційно називається «теорією двох елементів», згідно з 

якою для виникнення міжнародного звичаєвого права необхідно наявність двох 

складових: з одного боку – загальної, однакової, що повторюється практики 

держав, а з іншого боку – ця практика повинна ґрунтуватися на opinio juris, тобто 

переконанні, що вона відповідає міжнародному праву. Окрім того, «у разі 

виникнення нових міжнародних проблем, що вимагають міжнародно-правового 

врегулювання, норма звичаєвого права може виникнути на основі єдиного 

прецеденту без попередньої практики» [475, с. 90]. 

Визначення, обсяг і визначення міжнародного звичаєвого права МЗП 



209 
 

обговорювалися з моменту створення міжнародного права. Відповідно до 

Статуту МС ООН та практики Суду, МЗП випливає із загальної державної 

практики та opinio juris. З того часу МЗП є дуалістичним, інтерпретованим у 

систему, що містить два елементи: перший – це кількісний, об’єктивний та 

матеріальний, заснований на тому, як держави діяли у минулому; другий 

– якісний, суб’єктивний і психологічний, заснований на понятті юридичного 

обов’язку, або права. У зв’язку з появою нових учасників міжнародної системи, 

з’явилося нове середовище, де немає чіткого загального розуміння визначення 

норм МЗП, а також змісту цих норм [591]. Тому, внаслідок відсутності 

послідовного методу ідентифікації CIL, який забезпечує правову визначеність, 

зрозумілим є нинішній стан невизначеності МЗП. А це робить МЗП достатньо 

вразливим до критики, бо МЗП як легітимне джерело міжнародного права у 

сучасному децентралізованому світовому порядку повинне відображати 

широкий діапазон спільних цінностей. 

Взаємозв’язок між двома елементами – державної практики МЗП та 

opinio juris має багато відтінків. Наприклад, у справі Про притулок 1950 р., 

Колумбія проти Перу (Colombian-Peruvian asylum case (Colombia/ Peru)) МС 

вдався до інтерпретації звичаєвого міжнародного права [54, с. 266, 274]. У 

рішенні до цієї справи підтверджено значення практики держав як обов’язкового 

елемента звичаєвої норми. Колумбія, яка надала притулок на території свого 

дипломатичного представництва громадянину Перу Айя Де Ла Торре, 

звинуваченого у державному заколоті, стверджувала, що вона діяла згідно з 

інститутом притулку. Суд зазначив, що не може визнати, що уряд Колумбії довів 

існування звичаю, тобто, що використана ним норма права узгоджується з 

постійним та однорідним застосуванням у відповідних державах [54, с. 266, 274]. 

У справі про рибальство (Об’єднане Королівство проти Норвегії) 

(Fisheries Case (United Kingdom v. Norway) (1951) МС встановлював 

відповідність делімітації морських кордонів, проведеної урядом Норвегії у 

1935 р., міжнародному праву. Об’єднане Королівство наполягало на тому, що 

кордони не були проведені згідно з нормами міжнародного права (тобто правило, 
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відповідно до якого в морських кордонах мають бути відображені відповідні 

зміни, якщо затока заглиблюється в берег більш, ніж на 10 км). Норвегія не 

заперечувала існування такого правила, але підкреслювала, що його 

застосування є для неї неприйнятним. МС встановив, що за відсутності 

одностайної практики держав це правило не можна визнати звичаєвою нормою, 

наголосивши при цьому на важливості одностайності практики держав для 

існування міжнародної звичаєвої норми.  

У вищезгаданих справах МС розглядав однаково як елементи державної 

практики, так і opinio juris та підтвердив цей підхід у Правах громадян США в 

Марокко 73, с. 176, 189]. МС ООН іноді інтерпретував звичаєві правила 

інтерпретації, але після прийняття ВК ПМД, міжнародні суди та трибунали 

почали брати на себе такі інтерпретаційні операції все частіше. Звичаєві правила 

інтерпретації послідовно інтерпретуються у міжнародній практиці, а процес 

інтерпретації має певну схожість з інтерпретацією договору [713, с. 126]. Тому 

й не дивно, що «немає іншої частини права договорів, до якої підходять з 

більшою цікавістю, ніж питання інтерпретації» [713, с. 126]. П. Меркуріс 

зауважує, це цікаво тому, що інтерпретуються: 1) правила інтерпретації, і 

2) звичаєве право, інтерпретація якого не була об’єктом критичного аналізу. 

Панос Меркуріс не тільки доводить, що інтерпретація звичаєвих правил 

інтерпретації аж ніяк не є проблематичною (не є ані тавтологічною, ані 

неможливою), але й те, що вона повністю відрізняється від процесу формування 

національного права [713, с. 126]. 

Парадоксальним є й той факт, що правила, які інтерпретуються, є, 

власне, самими правилами інтерпретації, але не тільки правилами ВК ПМД 

про інтерпретацію, але й нормами звичаєвого права. Оскільки останнє 

визначає існування звичаєвого правила, і тому за необхідністю воно має 

«боротися» з «практикою» і «opinio juris», інтерпретація звичаєвих правил 

стосується правил після їх формування. Отже, інтерпретація звичаєвих норм 

не пов’язана буквально «практикою» і «opinio juris», і тому звичаєві правила 

можуть розвиватися так само, як і правила договору. Панос Меркуріс 
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переконує, що звичаєві правила інтерпретації послідовно інтерпретуються у 

міжнародній практиці, а процес інтерпретації ґрунтується mutatis mutandis на 

тих самих правилах, які використовуються для інтерпретації правил договору 

[713, с. 126].  

У даному контексті буде доречним розглядати практику, а головне, 

методологію, за допомогою якої МС ООН виявляє, застосовує та інтерпретує 

звичаєві норми міжнародного права. Критерії виявлення певного звичаю є 

достатньо відносними. Так, МС ООН у рішенні у Справі про рибальство 

(Об’єднане Королівство проти Норвегії) 1951 р. виявив дві концепції, які 

викристалізувалися у якості звичаєвого міжнародного права: концепцію 12-

мильної рибальської зони, в межах якої держави мають виключну 

юрисдикцію, та концепцію переважних прав прибережних держав щодо 

рибальства в прибережних водах. Суд у процесі інтерпретації вказав, що 

зазначені концепції сформувалися у результаті консенсусу, досягнутого в 

1960 р на Конференції з морського права в Женеві (учасникам Конференції так 

і не вдалося досягти угоди щодо прав у галузі рибальства) [97, с. 116, 131]. Суд 

також уточнив, що він був «обізнаний про те, що певна кількість держав 

розширили кордони рибальської зони» [98, § 52–53] , хоча при цьому не навів 

прикладів з практики, і не пояснив, про які держави йшла мова.  

У 1986 р. у рішенні у справі Нікарагуа Суд відмовився від класичних 

критеріїв виявлення звичаєвої норми міжнародного права у частині її 

підтвердження практикою держав, підкріпленої opinio juris, вказавши, що у 

розглянутому ним випадку в якості доказу opinio juris слід розглядати 

резолюції Генеральної Асамблеї ООН[ 68, § 184–188]. Суд у цьому випадку не 

зважив на відмінності між практикою деяких держав та опису, який було дано 

у резолюціях. Але у 1996 р. при наданні Консультативного висновку 

Правомірність загрози ядерної зброї, Суд проаналізував як практику держав, 

так і резолюції Генеральної Асамблеї ООН в якості доказів opinio juris. 

Практика держав була негативною (тобто з часів Другої світової війни ядерна 

зброя не застосовувалося). У цій частині Суд пояснив: у нього не було 
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впевненості у тому, що держави не застосовували ядерну зброю через 

незаконність її застосування, а не тому, що обрали політику стримування у 

питанні ядерної зброї. Тому Суд у своїй правовій позиції наполіг на тому, що 

є «недостатньо обґрунтованим наявність opinio juris щодо незаконності 

застосування такої зброї» [111, § 71]. Таким чином, у рішеннях Нікарагуа та 

Консультативному висновку Про законність застосування ядерної зброї була 

застосована різна інтерпретативна методологія встановлення opinio juris.  

Перш, ніж продемонструвати, що звичаєві правила інтерпретації 

можуть бути об’єктом інтерпретації, необхідно уточнити, основні напрямки 

дискурсу стосовно дефініції та ідентифікації МЗП, а, також визначити основні 

помилки попередніх спроб визначення статусу МЗП та проблем його 

інтерпретації. Існування МЗП як формального джерела міжнародного права 

було підтверджено МС, зокрема, у справі Континентального шельфу 

Північного моря 118,с. 151–170] і послідовно закріплено у міжнародній 

практиці шляхом вивчення двох елементів – практики держави та opinio juris. 

Цей процес, що проходить від конкретних випадків до визначення більш 

загального правила, є індуктивним процесом. Але в усіх випадках практика не 

зможе дати відповідь на питання, чи можна вважати, що певна ситуація 

підпадає під сферу дії поняття МЗП.  

Що стосується іншого формального джерела міжнародного 

права – договорів, то ця проблема вирішується шляхом дедуктивного процесу 

інтерпретації, що долає відстань між існуванням договору та його 

застосуванням. Якщо заперечити можливість того, що МЗП підлягає 

інтерпретації, у спосіб, подібний до договорів, то можна прийти до абсурдного 

результату. Бо у такому випадку МЗП повинно бути ідентифіковане кожен раз, 

коли воно застосовується. А міжнародний суддя щоразу повинен знаходити 

належну державну практику та opinio juris на кожну справу, якої може 

стосуватися правило МЗП. Зрозуміло, що це суперечить будь-якому поняттю 

правил, бо й договір, й звичаєва норма, змінюються, розвиваються у часі, 

мають певний ступінь гнучкості змісту та адаптуються у мінливих суспільно-
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правових умовах. Окрім цього, якщо припустити, що МЗП не може бути 

інтерпретовано, то це вимагатиме для кожного правила МЗП (неписаного 

правила) певного ступеня специфічності, що не є властиво навіть для 

договорів (письмових текстів). Така невідповідність неминуче призводить до 

абсурдних висновків, а отже, спроба заперечення інтерпретації МЗП є хибною 

умовою [713, с. 126]. 

Для вирішення вищезгаданих проблем різні автори схилялися на 

користь дедуктивного підходу для ідентифікації МЗП [767, с. 417; 741, с. 758; 

584, с. 686–689], тобто використовуючи інші методи, аніж посилання на 

державну практику і opinio juris, щоби визначити способи формування 

правила МЗП. На відміну від індуктивної вимоги, дедуктивний процес 

починається із загальних правил, а не конкретних випадків з практики. Однак, 

ці два методи представляють собою два протилежні кінці спектра [758, с. 82, 

89]. А міжнародне право повинне системно «співробітничати» з різними 

методологічними підходами, які містяться у цьому спектрі.  

Прихильники «гнучкого» дедуктивного підходу» сперечаються про 

існування такого підходу у якості методологічного інструменту, так як 

альтернативний метод ідентифікації CIL контрастує з класичним індуктивним 

методом вивчення практики держав та opinio juris. Варто наголосити, що 

інтерпретація МЗП – у методологічному плані є принципово іншою. Проблема 

інтерпретації МЗП та ідентифікації змісту правила МЗП виникла після 

фактичної появи МЗП у часі.  

Той факт, що міжнародні судді іноді застосовують індуктивний процес, 

не означає, що використання дедуктивного процесу інтерпретації слід 

помилково розглядати як питання методологічного вибору [713, с. 126]. 

Правила МЗП не мають «миттєвого життя»: вони породжують правові 

наслідки протягом тривалого періоду часу. Саме у цьому і полягає, на думку 

Паноса Меркуріса, відмінність між індуктивним та дедуктивним підходом до 

МЗП [713, с. 126]. Тоді як індуктивний процес встановлення існування 

практики держави та opinio juris був необхідний для того, щоби визначити 
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існування правила МЗП, то безпосередньо його застосування у різних 

випадках відображав дедуктивний процес інтерпретації. Отже, індуктивні та 

дедуктивні процеси були не просто методологічними інструментами, що 

використовувалися за бажанням і взаємозамінними, але були відображеннями 

різних етапів «життєвого циклу» правила. Індукційний процес притаманний 

стадії визначення існування правила. Дедуктивний процес інтерпретації – для 

визначення змісту правила після того, як воно виникло [713, с. 126]. 

Індуктивний підхід зосереджується на формуванні МЗП, зокрема, акцент 

робиться на тому, як МЗП вступає в життя. Проте, коли МЗП  сформовано, 

його подальший прояв та застосування у конкретному випадку залежатиме від 

дедуктивного процесу інтерпретації. Таким чином, інтерпретація 

зосереджується на тому, яке правило повинно бути застосованим після того, 

як правило виникло [713, с. 126].  

Двоелементний підхід часто називають «індуктивним» на противагу 

можливим «дедуктивним» підходам, у рамках яких існування норм могло би 

бути встановлено не емпіричними свідченнями загальної практики та її 

визнання у якості правової норми (opinio juris), а іншими методами. При цьому 

двоелементний підхід не виключає певну ступінь дедукції як допоміжного 

інструменту, який слід використовувати з обережністю у рамках застосування 

двоелементного підходу, особливо при розгляді можливих норм звичаєвого 

міжнародного права, що діють на тлі норм, викладених в більш загальних 

формулюваннях, і відображають загальну практику, визнану в якості правової 

норми [72, с. 14, 55–56, § 101]. Двоелементний підхід застосовується для 

виявлення існування та змісту норм звичаєвого міжнародного права у всіх 

сферах міжнародного права.  

Це підтверджується практикою держав та практикою ОМП і є 

співзвучним ідеї єдності та цілісності міжнародного права як єдиної правової 

системи. У той час, як у застосуванні договорів процес інтерпретації є таким, 

який завжди повинен надавати єдине рішення, стосовно МЗП не 

розглядаються єдині правила інтерпретації звичаєвих правил. Визнання 
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єдиного правила як дійсного методологічного інструменту для ідентифікації 

МЗП було б рівнозначним визнанню того, що міжнародні судді створюють 

закон (pouvoir de légiférer) [696].  

Обидва підходи [691; 643; 686; 642] на сьогоднішній день потребують 

певного переосмислення, тому, очевидно, у дослідженні МЗП й існує критична 

прогалина у розумінні того, як МЗП може застосовуватися в окремих випадках 

після його формування. Цей розрив можна заповнити тільки через процес 

інтерпретації МЗП. 

Подібно до договорів, у міжнародній юриспруденції докази 

інтерпретації МЗП містяться у двох найпомітніших прикладах – справа 

Нікарагуа та Континентального шельфу Північного моря. У першому Суд 

зазначив, що докази «ті, які є ідентичними у договірному праві та у 

міжнародному звичаєвому праві, також відрізняються за допомогою методів 

інтерпретації і застосування», таким чином чітко визнаючи той факт, що є 

правилами, які керують процесом інтерпретації МЗП (хоча вони, в силу 

природи МЗП, будуть відрізнятися від тих, що стосуються договорів). Це було 

викладено більш чітко у справі Континентального шельфу Північного моря, 

коли суддя Танака висловився таким чином: звичаєве право, будучи 

розпливчастим, містить прогалини у порівнянні з письмовим законом, вимагає 

точності та доопрацювання його змісту. Це інтерпретаційне, за своєю суттю, 

завдання буде покладено на Суд. Метод логіко-телеологічної інтерпретації 

може бути застосований у випадку звичаєвого права, як у випадку писемного 

права [118, с. 151–170]. Ці два приклади самі по собі є, достатніми для того, 

щоби зруйнувати будь-які аргументи стосовно неможливості інтерпретації 

МЗП. Але практика має й інші аналогічні приклади, що надходять з різних 

міжнародних судів і трибуналів та стосуються різних сфер міжнародного права. 

Наприклад, справи Катар проти Бахрейну [95, с. 27–39]/ ЄК-Біотех ЕК – великі 

цивільні літаки [262, § 7.68–7.72], Перу – деякі сільськогосподарські продукти 

[264, § 5.101]. 

Справа Нікарагуа проти Сполучених Штатів є одним із найбільш 
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помітних випадків у практиці Міжнародного Суду ООН. Вона продовжує 

проливати світло на декілька центральних питань щодо міжнародного 

законодавства, включаючи джерела міжнародного права та норми щодо 

використання сили. Однак, методологія, прийнята Судом у вирішенні питання 

невтручання, останнім часом піддається певній критиці. Так, доктор права Надя 

Бантека (Nadia Banteka), (Міжнародний інститут Тілбурга, Йєльська юридична 

школа) на прикладі аналізу рішення у справі Нікарагуа проти Сполучених 

Штатів формулює новий методологічний підхід до ідентифікації МЗП 

– метод конструктивної інтерпретації. Конструктивна інтерпретація 

починається з побудови теорії, яка найкраще обґрунтовує практику через вимір 

правомірності, тоді як вимір придатності визначає та описує цю практику. 

Придатність і правомірність не є двома окремими моментами у процесі 

інтерпретації, а, навпаки, двома спорідненими поняттями, які виконують різні 

функції: описову та нормативну. Це позначає нову систематичну, 

методологічну парадигму, яка обґрунтовує виразність критики рішення 

Нікарагуа щодо ідентифікації міжнародного звичаєвого права [591, с. 341]. 

Цей метод включає в себе описову точність та нормативну 

обґрунтованість та прагне збалансувати ці елементи. Авторка стверджує, що 

інтерпретивістський підхід призводить до більш досконалого розуміння 

відповідності (державної практики) та обґрунтування (opinio juris) і пропонує 

конкретний метод їх узгодження в ідентифікації МЗП. Переглянувши один із 

класичних випадків у міжнародному праві Нікарагуа проти Сполучених 

Штатів, Н. Бантека доводить, що Суд у Нікарагуа поставив питання про 

існування правила міжнародного звичаєвого права, а саме – про норму 

невтручання, і, відповідно, вибудував дві різні можливі інтерпретації, щоби 

відповісти на це питання: Перша інтерпретація: існує норма міжнародного 

звичаєвого права про невтручання; друга інтерпретація: існує норма 

міжнародного звичаєвого права, що санкціонує іноземне втручання. Як 

результат, залучившись до рефлексивного процесу оцінки розмірів 

відповідності та обґрунтування, Суд дійшов до рефлективної рівноваги щодо 
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існування норми невтручання [591, с. 342]. 

Н. Бантека припускає, що через справу в Нікарагуа МС не вдалося (як 

авторка припускає, ненавмисно) уникнути методологічного «протистояння» 

індукції проти дедукції. Ось чому справа Нікарагуа видається як схвалення 

інтерпретаційної теорії ідентифікації МЗП. Проте, аналіз випадку Нікарагуа 

через конструктивну інтерпретацію є лише одним із прикладів можливого 

застосування інтерпретаційного методу у науці, або судочинстві, таких як 

питання гуманітарного втручання, відповідальність за захист, або застосування 

сили. Очевидно, результатом конструктивної інтерпретації має бути 

спрямованість мети на практику. Дуже часто конкуруючі інтерпретації 

виникають стосовно однієї і тієї ж самої практики, у такому випадку 

ефективнішою буде та інтерпретація, яка пропонує більше засобів для 

практики за інших рівних умов. Там, де дедуктивна методологія шукає зв’язок 

між принципом і правом, то індуктивна методологія шукає соціальні факти, які 

встановлюють загальну практику. Конструктивна інтерпретація стверджує, що 

«правові судження вірні якщо вони <...> забезпечують кращу інтерпретацію 

практики спільноти» [591, с. 342]. 

Отже, у зв’язку з появою нових учасників міжнародної системи, 

з’явилося нове середовище, де немає чіткого загального розуміння визначення 

та змісту норм МЗП. Тому, внаслідок відсутності послідовного методу 

ідентифікації міжнародного звичаю, що забезпечує правову визначеність, 

зрозумілим є нинішній стан його невизначеності. Останнє диктує вимогу 

активного пошуку ефективної методології інтерпретації МЗП. 

Висновки до розділу 2 

Здійснений нами аналіз проблеми інтерпретації міжнародних договорів 

дозволяє зробити важливі узагальнення та висновки. Інтерпретація 

міжнародних договорів є важливим процесом у механізмі їх функціонування. 

Інтерпретація міжнародного договору – це процес, метою якого є 

встановлення істинного змісту міжнародного договору через визначення його 

нормативної сутності шляхом надання належного значення суперечливим 
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термінам (положенням), які мають застосовуватися в міжнародному спорі, на 

основі правил тлумачення, передбачених ВК ПМД або розроблених судовою 

практикою. Процес інтерпретації міжнародного договору можна розглядати як 

інтегровану діяльність, у якій правила та принципи тлумачення повинні 

розумітися та застосовуватись як взаємопов’язані та взаємно підсилюючі 

елементи цілісної діяльності. Велика кількість міжнародних спорів, що мали 

місце в минулому, є цінним внеском у теорію та практику інтерпретації. 

Завдяки ефективній інтерпретаційній (передовсім, суддівській) діяльності та 

висловленим правовим позиціям прояснено чимало суперечливих моментів 

міжнародних договорів. 

Інтерпретація міжнародного договору не є політичним, чи 

законодавчим процесом. Об’єднуючою характеристикою інтерпретації 

міжнародного договору та інших правових інтерпретацій є те, що їх функції 

полягають у забезпеченні належного значення терміну, що інтерпретується. 

Але вони відрізняються як методами, які використовуються у процесі 

інтерпретації, так і вектором та результатами останньої. На відміну від 

інтерпретації міжнародного договору, яка регулюється встановленими 

міжнародними правилами у рамках ВК ПМД, для нормативних та 

конституційних інтерпретацій немає єдиних правил інтерпретації. Отже, 

ключова відмінність інтерпретації міжнародних договорів від інших правових 

інтерпретацій полягає у тому, що правила тлумачення, які вона використовує, 

передбачені ВК ПМД та розроблені міжнародною юриспруденцією. Ці 

правила у даний час застосовуються практично до всіх договорів як на 

міжнародному рівні, так і у рамках окремих національних правових систем. 

Засобом інтерпретації можна встановити ряд обставин: по-перше, чи 

взагалі документ є договором у сенсі ВК ПМД; по-друге, чи може бути 

визначена сфера застосування договору шляхом застосування правил 

тлумачення; по-третє, яка нормативна сутність міжанродного договору, тобто, 

які права та обов’язки сторін. 

Питання про те, хто є суб’єктом інтерпретації міжнародного договору, 
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ВК ПМД не розглядається. Оскільки інтерпретація обов’язково передбачає 

певний акт застосування або виконання міжнародного договору, орган, що має 

відношення до договору, є суб’єктом інтерпретації. 

Правила тлумачення, які визначені ВК ПМД, залишаються 

актуальними й сьогодні, проте, потребують інтерпретації, яка б відповідала 

сучасним реаліям. Cт. 31 ВК ПМД містить три окремі принципи, які поєднує 

в єдине правило тлумачення міжнародного договору, створюючи тим самим 

основу ефективного інтерпретаційного механізму. Новий етап можливої 

(більше того, необхідної) кодифікації, що включить певні нові правила для 

уточнення невизначених понять, може допомогти інтерпретаторам 

(перекладачам) та сторонам, що сперечаються, правильно й ефективно 

застосовувати положення статей 31–33 ВК ПМД, щоби процес застосування 

цих правил був більш узгодженим, а результат – більш передбачуваним і 

результативним. Адже навіть після п’ятдесяти років використання ВК ПМД 

процес інтерпретації міжнародних договорів ускладнюється деякою 

нечіткістю статей 31–33 ВК ПМД. 

Мета ст. 32 ВК ПМД, яка визначає додаткові правила тлумачення, 

полягає в тому, щоби пояснити, що підготовча робота, в принципі, має лише 

допоміжну роль в інтерпретації міжнародного договору: здійснення 

інтерпретаційної функції можливе тільки після застосування загального 

правила тлумачення, визначеного ст. 31 ВК ПМД в цілому. Ст. 32 ВК ПМД 

визначає способи використання додаткових засобів тлумачення міжнародного 

договору. Загальне сприйняття цього положення свідчить про те, що лише в 

обмежених випадках додаткові засоби можуть відігравати вирішальну роль в 

інтерпретації міжнародного договору. Не існує фіксованих правил 

інтерпретації travaux préparatoires, але є певна практика. 

Якщо існує більш, ніж одна автентична мовна версія міжнародного 

договору, то загальне правило тлумачення, встановлене у п. 1 ст. 33 ВК ПМД, 

надає кожній із них однакове значення. Існування більш, ніж одного 

автентичного тексту вносить додатковий елемент в процес інтерпретації 
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міжнародного договору, порівняння текстів або версій, але він залишається 

єдиним договором з єдиним набором термінів, тлумачення яких регулюється 

загальним правилом. 

Визначаючи роль та значення імперативної норми jus cogens для 

дотримання та інтерпретації міжнародних договорів, слід наголосити, що 

міжнародні договори слід інтерпретувати у спосіб, сумісний з імперативними 

нормами. Jus cogens є офіційним засобом міжнародного співтовариства 

запобігання нормативній фрагментації міжнародного публічного права. У 

контексті положень ст. 53 ВК ПМД важливо досліджувати питання про 

встановлення природи та змісту суперечності положень договору та 

імперативної норм jus cogens, а також можливі правові наслідки потенційної 

інтерпретаційної колізії.  

МС ООН неодноразово торкався проблематики норм jus cogens, однак не 

виробив розгорнутої концепції з даного питання. Тобто склалася парадоксальна 

ситуація – концепція jus cogens у міжнародному праві загальноприйнята, існує 

нормативно-закріплена дефініція такої норми, але її конкретні рамки та зміст 

залишаються невизначеними: немає ні переліку, ні чітких критеріїв, за якими та 

чи інша норма може бути віднесена до імперативних.  

Важливою ознакою трансформацій сучасного міжнародного права є 

неухильно зростаюча роль як суб’єктів інтерпретації міжнародних органів та 

організацій. Останні не тільки відіграють важливу роль у реалізації норм 

міжнародного права, але й беруть участь у їх інтерпретації. Водночас, це не 

дає підстав визнавати за ними статус правотворчого органу. 

Інтерпретація МЗП – це специфічний процес, що є подібним, але не 

тотожним процесу інтерпретації міжнародних договорів. Інтерпретація МЗП – 

це процес, який відрізняється як від інтерпретації міжнародних договорів, так 

й від «інтерпретації практики держави». Цей процес, об’єднуючи два 

складових елементи – практику держави та «opinio juris», здійснюється після 

формування МЗП на основі певних правил інтерпретації МЗП.  

На сьогодні ідентифікація міжнародного звичаєвого права знаходиться 
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у своєрідній «пастці методологічного розриву» між індукцією та дедукцією. 

Відповідно до індуктивного методу інтерпретатор намагається ідентифікувати 

міжнародні звичаєві правила з фактів міжнародного життя. дедуктивний метод 

натомість зосереджується на абстрактному і виводить норми міжнародного 

звичаєвого права із загальних положень, що зазвичай випливають з 

нормативного авторитету. 

Сучасне міжнародне право і міжнародне судочинство використовують 

як індуктивний, так і дедуктивний метод, але, очевидно, що ці методи 

об’єктивно зближуються, й не заперечують один одного. Доцільним та 

перспективним видається «середина спектра», де зміст і засоби інтерпретації 

міжнародного звичаєвого права взаємно інтегруються через конструктивну 

інтепретацію. Інтерпретаційний підхід здатний не розділяти два елементи 

МЗП, а, навпаки, розглядати їх у взаємодії. Цей підхід призводить до більш 

досконалого розуміння відповідності державної практики та обгрунтування 

(opinion juris). Очевидно, що розкриття важливої та малодослідженої сфери 

інтерпретації міжнародного звичаєвого права призведе до її більш детального 

вивчення та обговорення. 
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РОЗДІЛ 3. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ  

МІЖНАРОДНИМИ СУДОВИМИ УСТАНОВАМИ 

3.1. Особливості інтерпретації міжнародних договорів міжнародними 

судовими органами 

 

ХХІ ст. демонструє постійно зростаючу роль міжнародних судів, 

важливість їх місця в глобальному правовому порядку, а також суттєвість 

впливу на політику та суспільство. 

У фундаментальній праці за редакцією проф. М. В. Буроменського з 

великої кількості теоретичних узагальнень виокремлено такі ознаки 

міжнародного судового органу / установи: «1) створюється та діє згідно з 

міжнародним юридичним інструментом – міжнародним договором або 

рішенням міжнародної організації, що ґрунтується на повноваженнях, наданих 

міжнародним договором; 2) склад суддів визначається до моменту передачі 

спору на розгляд; має юрисдикцію щодо спорів, однією зі сторін яких є суб’єкт 

міжнародного права; 3) вирішує спір згідно з наперед встановленою 

процедурою, що не може бути змінена сторонами; 4) його рішення 

ґрунтуються на чинному міжнародному праві та юридично обов’язкові для 

сторін» [497, с. 287–288]. 

Серед існуючих міжнародних судів, які вирішують спори між 

державами, юридичними та фізичними особами на міжнародній арені, для 

характеристики інтерпретаційної діяльності автором обрано Міжнародний суд 

ООН (надалі – МС ООН) та Європейський суд із прав людини (надалі – ЄСПЛ) 

з огляду на такі чинники, як 1) тривалість їх функціонування; 2) традиційність 

діяльності; 3) поліфункціональність розглядуваних справ щодо напрямів 

міжнародного права та певне профілювання; 4) великий фактичний обсяг 

справ у кількісному вимірі, окремо розглянутих у ЄСПЛ. 

Для розуміння правил та відмінностей інтерпретації міжнародних 

договорів міжнародними судовими органами важливо визначити інституційні 

особливості, склад, процедурні засади, основні умови прийняття рішень, 
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виконання обов’язків суддями та врахування суб’єктивних факторів, що 

ведуть до того чи іншого інтерпретативного результату. Якісний аналіз 

рішень, ухвалених унаслідок інтерпретаційного процесу дозволяє узагальнити 

методику та основні підходи до інтерпретації того чи іншого суду, з’ясувати 

вплив на інтерпретаційну динаміку наукового дискурсу. Українські 

дослідники проф. Буткевич В. Г. і Буткевич О. В. вказують на розширення 

сфери дії міжнародного права, «зайняття» ним сфер, які до того були суто 

прерогативою внутрішньонаціонального права (захист прав людини, право 

навколишнього середовища тощо), використання порівняльно-правового 

методу для розуміння і вирішення проблем цієї системи, особливо в питаннях 

співвідношення міжнародного права (а часто його прямої дії) і 

внутрішньодержавних правових систем, у вирішенні колізій між рішеннями 

кількох міжнародних судів як прямий наслідок фрагментації міжнародного 

права [374, с. 82]. Наявність такої фрагментації засвідчує К. О. Савчук [531, 

с. 7–8], а О. Р. Поєдинок наголошує на позитивному впливі тенденції 

фрагментації на розвиток міжнародного права загалом [514, с. 28]. 

Спірним залишається питання, як зауважує М. М. Гнатовський, чи 

мають право міжнародні суди у випадку виявлення прогалин у міжнародно-

правовому регулюванні, намагатися їх заповнювати [394, с. 384]. Багато 

дискусійних моментів інтрпретації пов’язані також із визначенням 

науковцями співвідношення категорій «правові позиції» та «прецеденти» в 

діяльності міжнародних судів: від суцільного ототожнення до чіткого 

розмежування, особливо у випадку ЄСПЛ. Узагальнюючи полярність 

розмаїття наукових поглядів, відзначимо стійку тенденцію до прагнення 

міжнародних судових установ пристосовуватися до реалій сучасного 

міжнародного життя, й не тільки застосовувати й тлумачити право, а й 

створювати нові норми права [432, с. 79]. 

Якщо для МС ООН основним документом, що містить загальні 

інтерпретаційні засади, є Віденська конвенція про право договорів 1969 р. 

(ВК ПМД) [35], то для ЄСПЛ – це Європейська конвенція з прав та 
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основоположних свобод людини 1950 р. (ЄКПЛ) [21]. Зрозуміло, від початку 

функціонування МС ООН і прийняття ВК ПМД пройшов тривалий час, а тому 

постає завдання простежити динаміку формування інтерпретаційних правил 

на практиці, їх унормування, врахування міжчасових особливостей 

функціонування МС ООН і його дискреційних можливостей. 

 

3.1.1. Характерні риси та підходи до інтерпретації міжнародних 

договорів Міжнародним Судом ООН 

 

Міжнародний Суд ООН є основним судовим органом Організації 

Об’єднаних Націй. Його діяльність спрямована на досягнення однієї з основних 

цілей ООН – сприяння підтримці міжнародного миру (п. 1 ст. 1 Статуту ООН) 

шляхом прийняття рішень і консультативних висновків [20]. Окрім вирішення 

спорів між державами по суті МС ООН покликаний забезпечувати виконання 

договірних зобов’язань учасниками міжнародних договорів шляхом 

інтерпретації договірних норм, яка передує їх виконанню, що е тільки сприяє 

однаковому розумінню тієї чи іншої норми, але й забезпечує добросовісне 

виконання зобов’язань, що з неї випливають [538, с. 99]. Саме тому інтерпретація 

міжнародних договорів є надзвичайно важливим аспектом їх реалізації в рамках 

міжнародного права, особливо на регіональному рівні, зокрема державами-

членами Ради Європи. Так, ст. 1 Європейської конвенції про мирне 

врегулювання спорів 1957 р. вказує на обов’язок держав передавати на розгляд 

Міжнародного суду ООН усі міждержавні суперечки правового характеру, 

включаючи спори щодо: 

 тлумачення договору; 

 будь-якого питання міжнародного права; 

 наявності встановлених порушень міжнародних зобов’язань; 

 характеру чи обсягу відшкодувань унаслідок порушення 

міжнародного зобов’язання [27]. 

Серед низки міжнародних судів МС ООН є універсальним органом з 
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вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням міжнародних договорів, і 

найавторитетнішим щодо інтерпретації таких договорів. Його рішення є 

юридично обов’язкові (для сторін спору), а думки авторитетних вчених фахівців з 

міжнародного права, які часто одночасно є суддями, використовуються в 

подальшій інтерпретаційній діяльності як допоміжні засоби для визначення 

правових норм. Інтерпретація міжнародних договорів стала основою для практики 

застосування «судового прецеденту міжнародними судовими органами, які часто 

звертаються до своїх попередніх рішень, а також рішень інших міжнародних 

судових органів при розгляді справ» [678]. Водночас А. С. Смбатян справедливо 

зауважує, що МС ООН недоцільно, так само як і безперспективно, претендувати 

на формальне юридичне верховенство, яке наділяє його апеляційними, або 

іншими повноваженнями [543, с. 21]. Проте низка західних, вітчизняних і 

російських учених аргументовано відстоює бачення можливості визнавати 

рішення міжнародних судів джерелами міжнародного права (Г. Лаутерпахт, 

Г. Шварценбергер, В. М. Корецький, В. Г. Буткевич, О. В. Буткевич, 

І. М. Авраменко, Л. Д. Тимченко, О. С. Ісполінов, А. С. Смбатян та ін.).  

Зростання кількості звернень держав до судів за поясненнями та 

вирішенням спорів, зростаюча роль і активність судів в інтерпретації норм 

міжнародного права, а водночас прагнення тлумачити договір самостійно 

(автентично) у вигляді наступних угод, посилення миротворчої місії МС ООН у 

контексті політичної доцільності в особливо складних випадках спірних питань 

міжнародних відносин свідчать про актуалізацію звернення до проблеми 

інтерпретації міжнародних договорів МС ООН. А тому виникла нагальна 

необхідність осмислення ролі та особливостей МС ООН у інтерпретації між-

народних договорів задля вирішення міжнародних спорів у сучасних умовах, що 

є складником проблеми врегулювання міжнародно-правових відносин держав і 

міжнародних організацій щодо підтримання міжнародного правопорядку та 

безпеки шляхом вирішення міжнародних спорів, тлумачення міжнародних 

договорів. 

Якщо завдання інтерпретації початкової механічної фази полягало у 
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виявленні передбачуваних намірів сторін, подальшої гнучкості – реальних 

намірів, то в епоху кодифікації міжнародного права виникли численні дискусії 

щодо їх мети, що й привело до виникнення кількох шкіл інтерпретації, які брали 

за основу текст, мету, наміри чи нейтральне поняття сенсу. Уважне прочитання 

ст. 31 ВК ПМД наштовхує на схильність апелювати до намірів сторін, а ст. 32 – 

до «сенсу тексту», який розглядають як нейтральну категорію між об’єктивними 

і суб’єктивними цілями [627, с. 147]. 

Загалом для аналізу практики міжнародних судів дослідники 

користуються напрацюваннями чотирьох основних шкіл договірної 

інтерпретації, які переслідують різні герменевтичні цілі та, відповідно, 

використовують свій набір способів і методів інтерпретації. Якщо на початку 

діяльності МС ООН виокремлювали текстуальний, телеологічний, 

соціологічний [715, с. 39–41], то з часом до них долучили школу намірів та New 

Haven school, спрямовану на інтерпретацію договору з точки зору комунікації та 

вивчення спільних очікувань сторін як мети дискурсу між ними, встановлення 

ієрархії між акторами процесу укладення договору, фактично застосування 

міждисциплінарного комплексного підходу. Школа намірів визначає наміри 

сторін, текстуальна школа встановлює звичайне значення договору, 

телеологічний підхід дає уявлення про об’єкт та цілі договору, а школа Нью-

Хевен з’ясовує і реалізує справжні спільні очікування сторін [740]. Прихильники 

цих шкіл – провідні фахівці з міжнародного права. Свого часу проекти ВК ПМД, 

в яких пропонувалося закріплення текстуального підходу, були піддані жорсткій 

критиці [709].  

У справі Гвінея-Біссау проти Сенегалу «Arbitral Award of 31 July 1989 

(Guinea-Bissau/Senegal» [84] МС ООН визначив своїм першочерговим завданням 

й обов’язоком інтрепретувати та застосовувати положення договору, і докладати 

максимальних зусиль для того, щоб це відбувалося в природному та звичному для 

них значенні і контексті. Якщо ж слова в їх природному і звичайному сенсі 

неоднозначні або ж призводять до необґрунтованих результатів, то тільки тоді Суд 

повинен звертатися до інших режимів тлумачення і прагнути з’ясувати, що 
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сторони дійсно мали на увазі, коли використовували ці дані [84, § 48]. 

МС ООН іноді практикує інтерпретацію «договорів певного типу», для 

яких застосовує особливий підхід, оперуючи консультативними висновками, в 

яких міститься пряма відповідь на питання тлумачення, або ж задіює висновки, 

в яких питання інтерпретації розглянуто побіжно, є «випадковими щодо 

предмета спору». Пітер Куайл (Peter Quayle) виокремив дев’ять інтерпретаційних 

режимів, до яких вдається МС ООН: 1) досить чіткий текст переконливий; 

2) текст не може бути анульований; 3) робочі документи travaux preparatoires не 

дають допоміжну інтерпретацію; 4) послідовна практика виключає 

інтелектуальну інтрепретацію; 5) щоб бути послідовною, практика не повинна 

бути одностайною; 6) визначальна послідовна інституційна практика; 7) мета 

може доповнювати текст, але не може суперечити практиці; 8) практика є 

інтерпретацією, що не відхилена інституційно; 9) інтерпретація не може бути 

безоплатною [735]. Пітер Куайл стверджує, що певні відхилення МС ООН від 

положень ВК ПМД дають йому можливість застосовувати більш дієвий та 

ефективний підхід до тлумачення установчих документів і спричинюють 

особливу популярність інституційній практиц [735]. 

Інституційні засади діяльності МС ООН визначені в ст. 92 Статуту ООН) 

[20], де вказано, що Генеральна Асамблея ООН та Рада Безпеки обирають 

п’ятнадцять суддів. Ст. 9 Статуту МС ООН конкретизує, що вони повинні 

представляти «основні форми цивілізації та основний законний характер, що 

підпадають під дію систем». Судді повинні діяти неупереджено й сумлінно. 

Проте, вже перші аналізовані результати рішень за критерієм громадянства 

суддів показали, що національні та спеціальні судді проголосували на користь 

своїх країн у 80-82 % випадків [746, с. 193; 764, с. 230]. 

До компетенції МС ООН входять загальні та суміжні повноваження, які 

й визначають загальні повноваження, до яких відносять вирішення правових 

спорів між державами, що підпадають під обов’язкову юрисдикцію Суду: про 

інтерпретацію договору; будь-якого питання міжнародного права; про наявність 

факту порушення міжнародного зобов’язання; про характер і розмір 
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відшкодування за порушення міжнародного зобов’язання (ст. 36). Ст. 96 Статуту 

ООН констатує можливість надання консультативних висновків з питань 

міжнародного права за запитом будь-якого органу ООН, уповноваженого 

подавати такі запити. До суміжних повноважень також належать: інтерпретація 

міжнародних договорів, виявлення і констатація прогалин у чинному 

міжнародному праві. Згідно з п. 1 ст. 36 Статуту ООН, до відання МС ООН 

відносять «усі справи, які будуть передані йому сторонами, і всі питання, 

спеціально передбачені Статутом ООН, або чинними договорами і конвенціями» 

[20]. 

Деякі фахівці міжнародного права аналізують необхідність: надання права 

доступу до Суду деяким територіям, частинам суверенної держави, як сторонам 

розгляду справи по суті (приклад стіни на окупованій палестинській території) 

[107, с. 3] та пропонують внесення відповідних змін до ст. 36 Статуту 

Міжнародного Суду ООН; включення до переліку складу сторін у суперечці 

індивідів, що означає визнання державами принципу обов’язкового судового 

розгляду [400]; надання права запитувати консультативні висновки міжнародним 

організаціям, заснованим поза рамками ООН, з отриманням згоди на те 

Генеральної Асамблеї: регіональним органам, різним спеціалізованим 

міжурядовим організаціям, міжнародним неурядовим організаціям, що володіють 

Генеральним консультативним статусом ЕКОСОР, за згодою Генеральної 

Асамблеї ООН [571]. 

Розгляд справ МС ООН здійснюється при неухильному дотриманні 

стандартів jus cogens, які вказані у ВК ПМД [35] як основа механізму їх визнання, 

а також принципів сумлінності та надання термінам звичайного значення. Хоча 

він явно їх не вказує, а застосовує як дотримання зобов’язань erga-omnes щодо 

заборони геноциду зокрема [61]. Наприклад, в окремій думці судді Небіла Еларабі 

(Nabil Elaraby) у справі Законність застосування сили (Сербія та Чорногорія 

проти Бельгії) (Legality of Use of Force (Serbia and Montenegro v. Belgium)) щодо 

законності використання сили та геноцид при інтерпретації фрази «чинні 

договори» висловлено намір включити мирні угоди після Другої світової війни до 
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врегулювання питання, а також усунення порушення договорів jus cogens [129, 

§ 15]. Він вважав, що в контексті Статуту МС ООН «Конвенцію про запобігання 

злочину геноциду і покарання за нього 1948 р.» [22] можна вважати договором про 

мирне врегулювання, оскільки вона була прийнята невдовзі після закінчення 

війни, забороняла геноцид як злочин проти міжнародного права і була першим 

післявоєнним договором з прав людини, першою конкретною правовою 

відповіддю на Голокост. Її філософія, об’єкт та цілі є прямим результатом Другої 

світової війни. До того ж цей багатосторонній договір універсального характеру 

якраз і призначений для «виправлення порушення jus cogens». 

Окрім неухильного дотримання принципів інтерпретації МС ООН, його 

діяльність вирізняється певними юрисдикційними відмінностями. Не вдаючись 

до деталізації юрисдикційних особливостей роботи МС ООН вкажемо на 

постійне переосмислення можливостей прийнятності справ щодо критеріїв 

наявності спору між сторонами. Динаміку їх формування Демонструє табл. 3. 1. 

 

Таблиця 3.1 

Динаміка формування критеріїв наявності спору між сторонами 

як умови прийнятності для розгляду МС ООН [132] 

Дата Критерії Справа 

1950 «Справа об’єктивного визначення» Тлумачення Мирних договорів з 

Болгарією, Угорщиною та Румунією 

«Interpretation of Peace Treaties with 

Bulgaria, Hungary and Romania» 

1924 «Незгода з точки зору права або факту, 

конфлікту правових поглядів або 

інтересів» 

МС ООН не зобов’язаний приєднуватися 

до питань форми такого ж ступеня 

важливості, які вони могли б мати в націо-

нальному або муніципальному праві 

Палестинські концесії Мавроматіс 

(Mavrommatis Palestine Concessions, 

Judgment No. 2, 1924, P.C.I.J., Series 

A, No. 2, para 34) 

1962 Претензії сторін повинні бути «позитивно 

протилежними іншим»; 

«простого твердження недостатньо, щоб 

довести існування спору, потрібно 

більше, ніж просто заперечення існування 

спору, аби підтвердити його відсутність»; 

«Спір полягає не в конфлікті інтересів як 

Південно-Західна Африка (Ефіопія 

проти Південної Африки; Ліберія 

проти Південної Африки) 

Preliminary Objections, Judgment, ICJ 

Reports 1962; dissenting opinion of 

Judge Morelli, p. 567) 
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такому, а в контрасті між відповідними 

відносинами сторін, конфлікту інтересів. 

Протилежні ставлення сторін даного 

конфлікту інтересів можуть, відповідно, 

складатися з проявів волі, які вимагає 

кожна зі сторін, щоб її власні інтереси 

були реалізовані» 

2011 Визначення наявності спору є предметом 

суті, а не форми 

Застосування Міжнародної конвенції 

про ліквідацію всіх форм расової 

(Georgia v. Russian Federation) 

Preliminary Objections, Judgment, ICJ 

Reports 2011 (I), p. 87, para 37) 

2016 Існування правового спору є предметом 

об’єктивного визначення Суду 

Передбачувані порушення су-

веренних прав та морських просторів 

у Карибському морі (Нікарагуа проти 

Колумбії) Judgment, ICJ Reports 2016 

(I), p. 26, para 50) 

2016 «Усвідомлення відповідачем існування 

розбіжностей» 

«визначення наявності суперечки – справа 

суті, а не питання форми або процедури» 

Зобов’язання щодо переговорів із 

припинення гонки ядерної зброї та 

ядерного роззброєння (Маршаллові 

острови проти Сполученого 

Королівства) (Marshall Islands v. 

United Kingdom), Order of 19 June 

2015, ICJ Reports 2015, p. 577) 

 

МС ООН надав належне значення принципу audi alteram partem, згідно з 

яким жодна особа не повинна бути засуджена без справедливого судового 

розгляду, де кожна сторона має можливість відповісти на докази проти неї. Цей 

принцип є невід’ємним складником верховенства права і справедливості [94, 

с. 325]. МС ООН також практикує контекстуальну інтерпретацію. Наприклад, ці 

принципи було застосовано у справах щодо ядерних випробовувань 1974 р. 

«Nuclear Tests Case (Australia v. France) and Nuclear Tests Case (Australia v. France) 

(New Zealand v. France)» [119; 120]; «Request for an Examination of the Situation in 

Accordance with Paragraph 63 of the Court’s Judgment of 20 Decemder 1974 in the 

Nuclear Tests (New Zealand v. France)» [112, c. 109]; 2016 p. – «Marshall Islands v. 

India, 19 May 2015; Marshall Islands v. United Kingdom, 19 June 2015; Marshall 

Islands v. Pakistan, 19 May 2015)» [121, c. 569; 123, c. 577]. Зокрема, МС ООН 

«розробляв безпрецедентну процедуру для досягнення безпрецедентної ситуації», 

коли вже не було об’єкта, оскільки Франція припинила ядерні випробовування в 
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атмосфері. Однак підземні ядерні вибухи, здійснювані Францією в подальшому, 

на переконанння Нової Зеландії, так само забруднюють навколишнє середовище. 

На думку судді Крістофера Вірамантрі (Christopher G. Weeramantry), судді 

Міжнародного Суду з 1991 по 2000 рр., виконуючого обов’язки віце-президента 

МС ООН з 1997 по 2000 рр., здійснюваний Судом захист основних прав людей не 

тільки Нової Зеландії, а й Австралії, Самоа, Соломонових Островів, Маршаллових 

островів і Федеративних Штатів Мікронезії, «не залишив відкритими можливості 

для обставин, які ще не були знайдені для того, щоб підірвати основу його 

рішення, і не залишив Нову Зеландію беззахисною при захисті самих прав, для 

захисту яких було подано до Суду насамперед» [94]. Права людей цих територій 

«включають права ненароджених нащадків». Це права, «які нація має право і 

навіть зобов’язана захищати» [94]. Зміни обставин, навколишнього життя інколи 

спричиняють інтерпретаційні зміни, а також припинення та застарілість 

міжнародних договорів, ставлять під сумнів зміст термінів, дійсність договору, чи 

його частини [94]. 

Наведені вище міркування свідчать про еволюцію правил інтерпретації 

МС ООН і домінування динамічного принципу зокрема. Однак в останніх 

справах 2016 р. МС ООН із мінімальною перевагою голосів відхилив подані 

Маршаловими островами справи щодо зобов’язань провести переговори з 

припинення гонки ядерних озброєнь та ядерного роззброєння, констатувавши 

відсутність спору між сторонами шляхом введення нового елементу його 

аналізу – «усвідомлення відповідача», що його позиція протилежна позиції 

заявника [124, с. 833, § 41]. Це свідчить про відхилення від попередньої 

практики МС ООН та зменшення можливостей доступу до нього, особливо 

щодо справ з ядерного роззброєння. Усі відповідачі оскаржували юрисдикцію 

МС, що є загальною практикою судочинства, особливо у випадках, заснованих 

на необов’язкових деклараціях і компромісних положеннях. Але якщо раніше 

МС ООН керувався об’єктивними критеріями визначення судового спору, то 

новий критерій, застосований судом у цій справі, – «усвідомлення відповідачем 

існування розбіжностей» – належить до суб’єктивних. Зазначимо, що 
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сомалійський адвокат і суддя, колишній віце-голова МС ООН, який є чинним 

президентом Міжнародного суду А. А. Юсуф (Abdulqawi A. Yusuf) підкреслив, 

що «впровадження тесту на «усвідомлення» наявності спору суперечить 

послідовній юрисдикції Суду». Ця формалістична вимога фактично нівелює 

мету судової економії/ощадності, оскільки вимагає від заявника подати заяву 

про нову справу зараз, коли держава-відповідач, звичайно, знає про спір у 

контексті нових процедур [96, § 24]. 

Сьогодні при інтерпретації міжнародних договорів МС ООН 

дотримується як статичного, так і динамічного принципів інтерпретації, коли 

«факти», «договори», «конвенції», застереження до договорів інтерпретують 

еволюційно з урахуванням нових обставині нових знань, і не тільки щодо 

договорів, які регулюють дотримання прав людини. Якщо у 70-х рр. ХХ ст. 

людство було менше обізнане про шкідливі наслідки ядерних випробувань, то у 

90-х рр., після Чорнобильської катастрофи, розгляд справ і надання 

консультативних висновків проходили з аргументацією на новому 

технологічному рівні [110, с. 3]. Хоча в історії МС ООН були періоди певної 

конфронтації різних підходів, проте й досі застосування еволюційного принципу 

вимагає більшої аргументації, а до тлумачення застережень застосовується 

статичний принцип з огляду на момент їх прийняття. 

Крістіан Джеффал (Christian Djeffal), професор кафедри права, науки і 

техніки Технічного Універститету Мюнхена, проаналізувавши співвідношення 

статичної та еволютивної інтрепретацій в роботі МС ООН, дійшов висновку, що 

спочатку «статичні та динамічні підходи співіснували мирно, коли Суд відкрито 

акцентував свій статичний підхід, а динамічно інтрепретував лише неявно. Потім 

відбулося зіткнення між двома групами суддів, і МС ООН двічі змінив 

міжгалузеву позицію за дуже короткий проміжок часу. Там була група суддів, 

яка продовжувала статичну інтерпретацію, тоді як інший табір принаймні 

визнавав можливість еволюційних інтерпретацій. Це зіткнення призвело до 

першої відкрито визнаної еволюційної інтерпретації. На третьому етапі 

юриспруденція неухильно відкривається до більш динамічної інтерпретації» 
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[627, с. 235]. 

Особливе значення в цьому процесі мають окремі думки, декларації та 

коментарі суддів МС ООН. Саме можливість простежувати процес 

обговорення в МС ООН всіх моментів справи, знайомство з особливим поглядом 

окремих суддів на суть справи дають змогу аналізувати інтерпретаційну 

діяльність Суду. Цей аспект його діяльності найбільш динамічний і 

непередбачуваний, бо часто інтерпретація договорів залежить від складу 

МС ООН, що розглядає справу, від його прихильності до тієї чи іншої 

інтерпретаційної школи, від їх наукових поглядів і розвитку міжнародного права 

загалом, стан якого, безумовно, впливає на інтерпретацію договорів МС ООН. 

 

3.1.2. Способи та інтерпретаційні інструменти МС ООН 

 

МС ООН використовує різні способи інтерпретації міжнародних 

договорів, часто поєднує кілька з них. Так, при з’ясуванні спеціального 

контексту наведеної вище справи для інтерпретації виразу «основи судження» 

було застосовано граматичний і спеціально юридичний способи з дотриманням 

принципу контекстного тлумачення [110, с. 3]. Однак Суд ООН чітко 

дотримується основного правила тлумачення договорів, щоб не отримати 

нераціональних результатів. Він вважає неправомірною інтерпретацію 

міжнародного права державами, оскільки це призводить до появи «абсурдних» 

інтерпретацій, як-от у справі про палестинську стіну [107, с. 3]. 

Інтерпретаційна діяльність МС ООН дає можливість не тільки 

конкретизувати нечіткі положення договорів, а й визначити зміст договорів і 

можливості їх припинення. Прикладом такої конкретизації є рішення МС ООН 

у справі Намібії щодо дійсності резолюції 284 (1970) Ради Безпеки [109], 

оскільки два постійних члени Ради Безпеки ООН утрималися від голосування. 

МС ООН вирішив, що такі дії можна вважати голосуванням «за», хоча 

розмірковував чи таке тлумачення було правильним, оскільки, згідно зі ст. 27 

(3) Статуту ООН, «Рішення Ради Безпеки з усіх інших питань приймаються 
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шляхом схвалення сімома членами Радбезу, у тому числі погоджувальними 

голосами постійних членів» [20]. 

Важливу роль в інтерпретаційній діяльності МС ООН відіграє 

з’ясування мети договору, звичайного значення та реальних і передбачуваних 

намірів за допомогою travaux préparatoires, особливо в історичному контексті, 

аналіз справ [62; 116; 74; 77; 95] яких буде здійснено у підрозділі 3.2. Однак МС 

послуговується не тільки текстом договорів, але й офіційними листами держав 

[121, с. 569; 123, с. 577; 121, с. 569], і їх практичними напрацюваннями [110, с. 3]. 

Нагадаємо, що відповідно до ВК ПМД, ця практика прийнятна при застосуванні 

договорів. 

МС ООН також прагне враховувати географічні, історичні та політичні 

обставини справ щодо Договорів. Особливе значення така діяльність має при 

розгляді політичних питань для усунення можливостей керування принципом 

«політичної доцільності», оскільки це спричиняє вияв критичної реакції сторін 

та світової спільноти. Яскравим прикладом важливості інтерпретаційної 

діяльності МС є справа Хорватії проти Сербії щодо застосування Конвенції про 

запобігання та покарання злочину геноциду «Application of the Convention on the 

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia)» [50,  . 3] 

(1999-2015). МС брав до уваги обставини політичного характеру, пов’язані з 

розпадом Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії, створенням 

незалежної Республіки Хорватія та Федеративної Республіки Югославія і 

виявляв вплив цих обставин на прояви геноциду [50, § 62, 76, 102, 187]. 

Наведена вище справа є однією з низки справ щодо актів геноциду, 

здійснених під час конфлікту між Боснією, Сербією і Чорногорією в 1991-

1995 рр., 1999-2000 рр. Хорватія подала заяву проти Союзної Республіки 

Югославії «за порушення Конвенції про запобігання та покарання за злочин 

геноциду» [50, § 503] та прагнула її застосувати, оскільки була переконана, що 

події в місті Вуковарі були військовою реакцією сербських сил на її Декларацію 

незалежності, реалізацією політичного сценарію федерального уряду в Белграді, 

(це засвідчено в попередніх рішеннях МС), а також заперечувала сербську 
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інтерпретацію транскрипту Бріоні і вважала його планом, спрямованим на 

знищення цивільного населення. МС здійснив інтерпретацію статті II Конвенції 

і, зокрема, фрази «вчинена з наміром знищити» відповідно до її звичайного 

значення, умов та мети договору, як передбачено звичайним правом і зазначено 

у ст. 31 ВК ПМД (англ. The Court considers that ArticleII of the Convention, 

including the phrase «committed with intent to destroy», «must be interpreted in good 

faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in 

their context and in the light of its object and pur-pose», as prescribed by customary 

law as reflected in Article31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties» [50, 

§ 138].  

Насамкінець МС зауважив: «за відсутності необхідних специфічних 

намірів, що характеризують геноцид, не можна вважати, що Хорватія вчинила 

«змову з метою вчинення геноциду» або «пряме і публічне підбурювання до 

здійснення геноциду», або спроби здійснити геноцид, а всі вони передбачають 

існування таких намірів. Звідси випливає, що альтернативні подання повинні 

бути відхилені» [50, § 517]. Такими ж складними були політичні справи про 

палестинські території та незалежність Косово. 

Водночас МС ООН уточнював окремі поняття, зокрема агресії та 

передбачених статутом ООН та іншими нормами міжнародного права законних 

умов застосування зброї як самооборони, окупації та ін. Так, щодо інтерпретації 

поняття сила в контексті Статуту ООН на початку діяльності МС був 

застосований обмежувальний підхід задля унеможливлення притягнення 

держав до відповідальності за загрозу або застосування сили. Наприклад, у 

справі Канал Корфу (Великобританія проти Албанії) 25 березня 1948 р. (Corfu 

Channel (United Kingdom v. Albania) 25 march 1948) [87, с. 171] МС встановив, 

що Великобританія скористалася правом проходу через міжнародну протоку 

Корфу, яка була замінована Албанією. Декілька кораблів зазнали значних 

ушкоджень унаслідок вибуху мін, а тому Великобританія провела операції з 

розмінування на півночі каналу (22 міни) не маючи на меті загрожувати 

територіальній цілісності чи політичній незалежності Албанії. Але Албанія 
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вважала це порушенням її суверенітету. МС не погодився з поняттям 

«самодопомоги», яким оперувала Великобританія задля виправдання свого 

втручання, хоча й визнав її потерпілою стороною. 

Отже, інтерпретація міжнародних договорів Міжнародним Судом ООН 

є найавторитетнішим різновидом офіційної інтерпретації. При тлумаченні 

договорів МС ООН спирався на текст договору, використовував об’єкт, мету, 

подальшу практику та згоду сторін, застосовуючи статичний і дедалі частіше 

еволюційний принципи інтерпретації, деколи – звичай. Іноді важливе значення 

мали підготовчі матеріали (travaux préparatoires). 

Здійснюючи правозастосовчу практику при тлумаченні договорів, 

МС ООН сприяє усуненню прогалин у праві, розвитку міжнародного права, а 

саме: при застосованні міжнародно-правових норм МС «розкриває, поглиблює і 

конкретизує їх зміст». А основне: МС ООН, відповідаючи на запити часу, 

демонструє прагнення до гнучкого та ефективного примирення сторін спору, 

сприяє досягненню порозуміння та зміцнення миру. Проте, потрібні подальші 

дослідження задля віднайдення шляхів підвищення авторитету МС та 

можливостей виконання його рішень. 

 

3.1.3. Еволюційні тенденції інтерпретації ЄКПЛ Європейським 

судом з прав людини 

 

Міжнародні договори щодо прав людини складають невід’ємну частину 

сучасного міжнародного права, водночас вони мають свої особливості. Свого 

часу в консультативному висновку «Застереження до Конвенції про 

запобігання та покарання злочину геноциду. Консультативна думка від 

28 травня 1951 р. «Reservations to the Сonvention on the prevention and punishment 

of the crime of genocide. Advisory Opinion of 28 May 1951» [128] МС ООН заявив, 

що «сторони таких договорів не мають жодних індивідуальних переваг або 

недоліків, ані власних інтересів, а тільки спільний інтерес» [128]. Їхньою 

відмінною рисою є походження та характер обов’язків сторін, оскільки 
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договори щодо прав людини являють собою угоди між державами, що надають 

конкретні права особам, які самі не є сторонами договору й для яких їх 

зобов’язання похідні від держав. Об’єкт і мета таких договорів – захист прав 

окремих людей від порушень «з боку держави їх громадянства, яка бере на себе 

зобов’язання щодо захисту прав цих людей, а не щодо інших держав» [128]. 

Загалом об’єкт і мета договорів про права людини, тобто захист прав 

конкретної особи, відіграють центральну та вирішальну роль у їх інтерпретації. 

Відповідно до цього завдання, інтерпретація повинна «здійснюватися послідовно 

та дотримуватися певних напрацьованих принципів, серед яких насамперед 

принцип ефективності, еволюційності, автономності» (див. про це у п. 3.3.1). 

Таким першим обов’язковим інструментом захисту прав людини стала 

«Європейська конвенція з прав людини і основоположних свобод 1950 р. 

(European Convention on Human Rights)» [28], тлумачення якої здійснює ЄСПЛ 

[258]. 

Оскільки юрисдикція Суду розширилася на Схід, що призвело до 

збільшення кількості справ до розгляду постає питання щодо ефективності 

механізму діяльності Суду й еволюції організаційної структури, насамперед, з 

огляду «певні інституційні особливості», які накладають відбиток на його 

інтерпретаційну діяльність. 

Спершу, особи подавали до Європейської комісії з прав людини, яка була 

основним органом розгляду. У разі, коли врегулювання спору не відбулося, 

Комісія подавала доповідь або до Суду, або до Комітету міністрів, до якого 

входили міністри закордонних справ держав-членів. Розгляд справи та 

вирішення питання покладено на один із цих органів. Суд розглядав справи на 

пленарних засіданнях або в палатах (7 суддів). Після набуття чинності чинності 

Протоколу № 11, новостворений єдиний орган – Європейський суд з прав 

людини – замінив попередні два, та міг уже самостійно розглядати скарги та 

ухвалювати рішення в усіх випадках. Питання про прийняття позовних скарг як 

і їх розгляд вирішували комітети (у складі 3 суддів), палати (у складі 7 суддів). 

Велика палата (у складі 17 суддів) обговорювала та приймала рішення у 
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найбільш важливих справах щодо питань інтерпретації Конвенції. Однак ЄСПЛ 

потерпав від неймовірної завантаженості, що позначалося на тривалості розгляду 

справ. Ці обставини спричинили прийняття Протоколу № 14, який дозволив 

суддям визначати прийнятність справ одноосібно.  

Окрім цього додаткові повноваження щодо рішень в ординарних справах 

отримали комітети (у складі 3 суддів). Очевидно, що інституційні вдосконалення 

пришвидшують проходження справ, однак знижують можливості уваги ЄСПЛ 

до кожного випадку. Парламентська Асамблея Ради Європи обирає 14 суддів на 

термін 9 років (без поновленння терміну) із кандидатів, яким притаманні високі 

моральні та етичні якості, висунутих державами-членами. Передбачається 

також, що судді будуть політично не вмотивовані. Проте в літературі зустрічаємо 

дослідження «про національне систематичне упередження суддів унаслідок 

певних чинників: психологічних (патріотичних переконань); економічних 

(очікувана матеріальна винагорода); умов відбору (дотримання певної ідеології); 

культурних (освіта, досвід, отриманий у країні)» [632]. При цьому уникнути 

упередженої інтерпретації, здавалося б, можна завдяки ретельному формуванню 

складу суддів для розгляду справ.  

Однак учені спостерігають формування коаліцій між упередженими 

суддями шляхом юридичній аргументації або внаслідок схиляння на користь 

власної держави. Виокремлюють і «системну упередженість, яка не сприяє 

певній державі, а радше є судовою політикою», серед суддів із колишніх 

соціалістичних країн зокрема [632]. 

Протягом останнього десятиліття у складі ЄСПЛ сформовано науково-

дослідний підрозділ, який здійснює дослідження з питань порівняльного та 

міжнародного права, що постають переважно у справах, якими опікується 

Велика палата. В результаті для здійснення інтрепретаційної діяльності ЄСПЛ 

має у своєму розпорядженні надзвичайно корисну та детальну порівняльну та 

міжнародну правову інформацію, а також спирається на колективні знання 

своїх членів, реєстри Суду та дослідження amicus curiae неурядових організацій 

[649, с. 12–13]. 
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Інтерпретаційні правила, які застосовують до міжнародних договорів 

загалом, прийнятні й щодо договорів про права людини, як і безсумнівне 

застосування у таких випадках принципів інтерпретації, передбачених ст. 31, 

ст. 32 і ст. 26 ЄКПЛ. А саме принципу сумлінності (договір повинен 

інтерпретуватися «добросовісно»), принципу буквальності (договір повинен 

інтерпретуватися відповідно до звичайного значення умов договору, у їх 

контексті), принципу систематичності (тобто за систематичним поглядом на весь 

договір) телеологічного принципу (тобто згідно з об’єктом і метою договору). 

Однак інтерпретація договорів про права людини зумовлена потребами 

вироблення не тільки особливого підходу, а урахування специфічних 

характеристик цих договорів. Оскільки МС ООН було встановлено, що договори 

слід інтерпретувати і застосовувати в рамках правової системи, «яка існувала на 

момент інтерпретації, а не під час підготовки чи прийняття тексту» [45], то 

говорити про необхідність достеменно з’ясовувати наміри їх розробників немає 

сенсу. Іноді рішення ЄСПЛ суперечать намірам розробників ЄКПЛ. Зокрема, 

проф. Буткевич В. Г., суддя ЄСПЛ у відставці, підкреслює: «Це правда, що 

Конвенція і Протоколи до неї повинні тлумачитися у світлі умов, які існують нині, 

проте Суд не може, з метою еволюційного тлумачення, виводити з Конвенції 

право, яке не було включене до неї спочатку» [372, с. 82–83]. 

Згідно зі ст. 32 ЄКПЛ, юрисдикція ЄСПЛ включає «всі питання, що 

стосуються інтерпретації та застосування протоколів» [28]. ЄСПЛ також 

повинен аргументувати «свої рішення, які є обов’язковими до виконання тільки 

державою-учасницею процесу» [28] – як відповідача або ж заявника (п. 1 

ст. 45). 

ЄСПЛ неодноразово підкреслював, що він дотримується 

інтерпретаційних засад ЄКПЛ. У своїй інтерпретаційній практиці ЄСПЛ по-

різному використовує ЄКПЛ: іноді в латентному вигляді як узвичаєну практику. 

Але та ж практика свідчить про використання Судом напрацьованої ним «власної 

методології інтерпретації, в основі якої лежить метод консенсусу, тобто 

поєднання інтерпретації міжнародних договорів (ЄКПЛ) із практикою держав-
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членів» [2.26] (національною правовою системою), використання досить 

широких стандартів, аналіз інтерпретацій Конституційних судів держав. Метод 

консенсусу, безумовно, «є виявом еволюційного підходу в роботі Суду, що 

особливо важливо для держав-членів, які мають аналогічні проблеми, хоча й 

обмежує сферу вільного розсуду держави» [2.26].  

Протягом 2008–2014 рр. було проведене опитування методом особистого 

інтерв’ю 50 суддів ЄКПЛ і «серед причин використання методу консенсусу 

судді ЄСПЛ виокремлюють такі: 

1) посилення легітимності ЄКПЛ у випадку еволюційної інтерпретації; 

2) необхідність переконання Договірних Сторін та ухвалення 

прийнятних судових рішень; 

3) уникнення свавільного прийняття рішень (наприклад, коли судді 

надають перевагу власним моральним поглядам); 

4) визначення обсягу свободи розсуду; 

5) надання допомоги Суду у вирішенні нових питань інтерпретації 

(Конвенції), питань, що мають особливе значення чи є спірними» [637, с. 184]. 

Більшість суддів ЄСПЛ переконані, що «гнучкий та неавтоматичний підхід 

Суду до європейського консенсусу може забезпечити достатню гарантію проти 

зловживання мажоритарною логікою в практиці ЄСПЛ і підтримали можливість 

концептуалізації європейського консенсусу як спростовної презумпції, якою 

можна знехтувати, якщо для цього є вагомі причини» [637, с. 204]. 

Іншою особливістю інтерпретації ЄКПЛ ЄСПЛ є використання 

автономного методу. Розроблений безпосередньо ЄСПЛ, він базується на 

використанні здебільшого внутрішнього права держав-членів та їхніх 

міжнародних зобов’язань. Однак, трапляються ситуації, коли ЄСПЛ значно 

розширює зміст окремих понять поза рамками національних правових систем, 

оскільки керується їх змістом у розумінні Конвенції. Водночас ЄСПЛ 

використовує методику «балансування», яку застосовує у таких випадках: 

«1) якщо Суд констатував втручання у право, то він встановлює, чи було 

таке втручання виправданим (пропорційність мети і вимог) (Stoll v. Switzerland 
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(2007)); 

2) коли Суд вирішує, чи наявна невиправдана дискримінація при 

застосуванні ст. 14 ЄКПЛ разом з іншими статтями (Marckx v. Belgium, (Plenary) 

(1979)); 

3) якщо Суд визнає, що певні права мають також позитивний вимір у тому 

сенсі, що вони не тільки гарантують відсутність державного втручання, а й 

зобов’язують державу активно захищати ці права (Christine Goodwin v. the United 

Kingdom (2002)); 

4) Суд час від часу визначає зміст дуже невизначених термінів шляхом 

процесу збалансування (Sitaropoulos and Giakoumopoulos v. Greece (GC) (2012)» 

[627, с. 279]. 

Особливістю інтерпретаційної діяльності ЄСПЛ є застосування практики 

«судового активізму». І хоча термінологічно вона закріплена 1947 р., до сих пір 

фахівці з міжнародного та європейського права не узгодили єдиних підходів до її 

розуміння. Як правило, це діяльність суддів, які активно інтерпретують або 

застосовують юридичний текст, проте виносять рішення у справах без 

достеменного врахування потрібної норми права, застосування якої 

передбачалося спочатку. Інше значенння цього терміну стосується суддів, які не 

дотримуються принципу доброчесності при винесенні рішень. 

У. Маршалл (W. Marshall) виокремлює такі ознаки судового активізму: 

1) контрмажоритарність, коли суди відміняють рішення, прийняті 

представницькими органами; 2) відмова судів дотримуватися норм закону; 

3) відмова судів враховувати існуючі прецеденти; 4) відмова судів 

дотримуватися встановлених меж своєї юрисдикції; 5) створення нових доктрин 

і прав; 6) використання судової влади для встановлення нових обов’язків для 

інших гілок влади; 7) використання судової влади для просування власних 

інтересів [708].  

Отож, коли міжнародні суди виходять у своїх рішеннях за межі 

формулювань міжнародних договорів, які визначають сфери дії та наміри 

держав, то такі випадки й прийнято вважати судовим активізмом. Дискусія 
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навколо судового активізму міжнародних судів переважно стосується їх 

активності в інтерпретаційній та правотворчій діяльності, що не було 

передбачено державами, коли створювали той, чи інший міжнародний суд. 

Найбільш «активістським» вважають Суд ЄС, який вказав якісно новий 

процесуальний шлях розв’язання цілого ряду доктринально заплутаних та 

практично невирішуваних правових проблем [667]. 

Діяльність Європейського Суду з прав людини в контексті судового 

активізму проявляється в декількох формах. Наприклад, О. Євсєєв, поділяючи 

позицію судді ЄСПЛ у відставці А. Ковлера [454, с. 95], зазначає, що «судовий 

активізм має місце, по-перше, тоді, коли у Суду є декілька варіантів тлумачення 

у рамках його прецедентної практики, але Суд виходить за ці рамки. По-друге, 

коли суд здійснює пошук певних процесуальних процедур, коли Суд не 

відхилив подану скаргу як не відповідну критерію ratione temporis і відкрив 

провадження у справі» [417] (автор наводить приклад «катинської справи» 

Яновець та інші проти Росії (21 жовтня 2013 р.) (Janowiec and others v. Russia) 

(21 October 2013) [181]). 

Серед численних недоліків «судового активізму» найбільш вагоме 

небажання судів рахуватися з волею представницької влади (у випадках 

ігнорування законодавчих актів). Але, на противагу критиці «судового активізму», 

погоджуємося з аргументами американський професор С. Шеррі (S. Sherry), що 

він є у певному цивілізаційному сенсі властивістю демократичної правової 

системи [757]. Адже, як зауважує проф. Савчин М. В. ведучи мову про 

особливості вітчизняної системи правосуддя, свобода розсуду судді «полягає в 

обранні оптимального варіанта вирішення юридичної справи, виходячи із 

основоположних принципів права, зокрема, поваги до прав людини, верховенства 

права та демократії» [530]. Науковець посилається на позицію Лорда Бінґема про 

те, що за сучасних вимог верховенства права суддівський розсуд має 

застосовуватися обережно за розумним обґрунтуванням, при малій свободі 

вибору, і «при цьому судді не повинні схилятися до надмірної інновації права, 

особливо в разі ухвалення нових законів» [530]. 
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Термін «судовий активізм» використовується також для позначення меж 

інтерпретації міжнародних договорів. Вимога не застосовувати небажану 

«судову активність» полягає у тому, що інтерпретатор договору мусить поважати 

текстове формулювання, контекст та його об’єктивно-цільове призначення й не 

може здійснювати правотворчі функції (створювати правову норму). Але, 

воднораз, якщо інтерпретатор не дозволяє собі здійснювати «небажану» судову 

активність, то певна доля активності може бути не тільки допустимою, але й, 

навпаки, «бажаною», наприклад, у ситуації, коли для інтерпретатора певне 

формулювання непрояснене. Зауважимо, що «судовий активізм» в основному 

стосується інтерпретації правил, які врегульовують спори. Тобто головна 

проблема пов’язана з можливим небажаним (чи умисним) відхиленням від 

істинної інтерпретації правових приписів. 

Феномен судового активізму у міжнародному судочинстві має свої 

особливості щодо інтерпретації. По-перше, остання однозначно якнайтісніше 

пов’язана із текстом міжнародного договору незалежно від того, чи може 

інтерпретація розглядатися як судова активність. По-друге, при вирішенні справи 

суддя міжнародного суду здійснює інтерпретаційну діяльність щодо договору на 

власний розсуд, але при неухильному дотриманні інтерпретаційних принципів. 

По-третє, існують певні обмеження щодо здійснення повноважень міжнародних 

суддів.  

Такі вимоги також включають добросовісну інтерпретацію тексту 

міжнародного договору, який застосовується, та аргументоване його виконання. 

Однак, у контексті розуміння істинної природи суддівського розсуду, 

інтерпретація міжнародних договорів не повинна обмежуватися власне 

інтерпретацією «букви» тексту договору. Суддя може (і повинен) використати 

можливість для заповнення прогалини у регулюванні міжнародного договору, 

якщо це необхідно для забезпечення його дії. У цьому питанні, як ні у якому 

іншому, потрібна виваженість. Поділяємо позицію професора Тайванського 

університету, судді Чжан -фа Ло про те, що недоцільно ставитися до терміна 

(концепції) «судовий активізм» лише негативно, оскільки її невизнання може 
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привести до ситуації, коли міжнародний суддя не зможе належно інтерпретувати 

договір, наслідком чого стане незаповнення певної прогалини і, врешті-решт, 

невиконання договору. Небажана й надмірна переоцінка судової активності, а 

отже унеможливлення застосування зовнішніх обмежень, які мають важливе 

значення для виконання договору [733, с. 73–75]. 

Українські вчені проф. Баймуратов М. О., проф. Гріненко О. О. 

порушують також питання про необхідність вивчення тлумачення окремих рішень 

ЄСПЛ щодо дружнього урегулювання, аспектів застосування в Україні перекладу 

таких рішень державною мовою [356, с. 12]. Вони доходять висновку, що 

«прецедентна практика ЄСПЛ у справах щодо дружнього урегулювання проти 

України передбачає можливість внесення уточнюючих змін до умови угоди про 

дружнє урегулювання вже після винесення рішення ЄСПЛ, яким це дружнє 

урегулюванння було затверджено» [356, с. 17]. 

Отже, особливостями інтерпретаційної діяльності ЄСПЛ є врахування 

характеру та особливостей міжнародного договору щодо прав людини і ЄКПЛ 

зокрема, що зумовлює актуалізацію їх інтерпретації в контексті об’єкта і мети 

договорів, тобто звернення уваги на захист прав конкретної особи, а не наміри 

держав-членів при укладанні ЄКПЛ. Мають також місце інституційні особливості 

ЄСПЛ, які проявлялися в  інтерпретаційних відмінностях на різних етапах 

організаційної трансформації діяльності ЄСПЛ. 

ЄСПЛ, при дотриманні стандартів інтерпретації, передбачених ст. 31, 

ст. 32 та ст. 26 ЄКПЛ, напрацював власну інтерпретаційну методологію: систему 

методів, підходів, принципів, серед яких насамперед послуговується методами 

консенсусу, ефективності, активізму. 

Щодо проблеми судового активізму у правосудді ЄСПЛ, підсумуємо, що, 

попри гострі дискусії з цього питання, до позитивних «активістських» 

характеристик у його практиці можна цілком віднести розширення судової 

компетенції та нові підходи до інтерпретації договорів. Як чинник усвідомлення 

справедливої природи права він відображає сучасну трансформаційну тенденцію 

до об’єктивізації міжнародного правосуддя, відповідно до якої ЄСПЛ активізує 
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свою діяльність щодо захисту основоположних прав та об’єктивно відходить від 

формального (позитивістського) застосування правових норм. 

 

3.2. Сутність і природа travaux preparatoires та її застосування 

Міжнародним Судом ООН 

3.2.1. Travaux preparatoires: поняття, зміст, підходи до розуміння 

 

Використання travaux preparatoires практикують у різних міжнародних 

судах як на універсальному, так і на регіональному рівнях. Відомо про їх 

використання в судах США, у внутрішній англійській правовій системі їх 

пов’язують з автентичною інтерпретацією. Найбільш авторитетним є їх 

застосування як додаткових матеріалів МС ООН. Науковці відзначають скептичне 

ставлення Суду до travaux, водночас зауважують про їх неодноразове 

використання у процесі розгляду справ [740, с. 111]. 

Запозичене із французької мови словосполучення travaux preparatoires, 

(«підготовчі роботи») англійською мовою у міжнародному праві 

використовують у кількох значеннях: «історія переговорів», «історія розробки», 

«історія законодавства» (як синонім «історії ратифікації договору»). Однак, 

узагальнено мають на увазі всі документи (меморандуми, протоколи 

конференцій і проекти договору, використовувані упродовж переговорів з метою 

інтерпретації договору [734]. До них відносять різноманітні матеріали: попередні 

проекти договору, листування учасників переговорів, записи їх зауважень до 

комітету пленарних засідань, доповіді комітетів, тексти виступів доповідачів, 

іноді публічні заяви учасників переговорів ex oficio, державних діячів та 

матеріали, зафіксовані як «автентична інтерпретація». Однак, на відміну від 

американської традиції, в Європі деякі вчені, зокрема Марк ван Хук, до travaux 

preparatoires відносять тільки законодавчі матеріали, які дають можливість 

виявити наміри законодавця, містять інформацію, важливу для розуміння сенсу 

закону [383, с. 192]. Їх класифікація залежить від того, яку інформацію вони 

містять: 1) генеза законопроекту (еволюція законопроекту в процесі розгляду в 



246 
 

парламенті); 2) пояснювальні записки, що супроводжують різні тексти, критика 

законопроектів, відповіді на питання тощо. Загальні вимоги до їх використання 

такі: 1) окремі доповнення і пояснення повинні узгоджуватися із загальним 

контекстом законодавчих документів, щоб виявити приховані наміри 

законодавця; 2) усі документи в процесі інтерпретації необхідно 

використовувати цілком, оскільки «фрагментарне використання може призвести 

до суперечливої інтерпретації відповідно до кількості інтерпретаційних 

контекстів, використаних у законодавчій документації» разом з історією 

законодавства та спільною історією права [383, с. 192–193]. 

Загальноприйнято, що документи, які застосовують як travaux 

preparatoires, офіційні, існують, по-перше, у письмовому вигляді, а по-друге, 

доступні та відомі всім учасникам переговорів. Вони стосуються фіксації ходу 

переговорів, розробки й обговорення під час укладання договору, заяв, 

застережень тощо. Причому цей процес досить тривалий, може відбуватися 

впродовж кількох років, «з ретельною підготовкою та обговоренням» [383, 

с. 192–193]. Документи розглядають або враховують не тільки під час 

укладання договору, а й для інтерпретації договорів. Тому важливість таких 

матеріалів не можна недооцінювати. 

Однак дослідники зустрічаються з неймовірними складнощами їх пошуку, 

бо здебільшого ці документи мало публікують або ж оприлюднюють на сайтах 

міжнародних організацій. Вони часто не доступні широкому загалу науковців або 

ж конфіденційні, а коли й опубліковані в збірниках, то нерідко виявити саме 

потрібний документ серед тисяч підготовчих матеріалів надзвичайно складно. 

Складність полягає в тому, як вважає професор міжнародного права в 

Гарвардській юридичній школі Детлів Фредерік Вагц (Detlev Frederic Vagts), що 

«точно не може бути відомо, не існує міжнародного реєстру, куди б подавалися 

всі договори для створення повної інвентаризації» [774], а про підготовчі 

матеріали годі й казати. Наприклад, понад 700 документів travaux preparatoires до 

Загальної декларації прав людини за період з 1946 р., від початку роботи Комісії з 

прав людини («ядерної» – щодо захисту прав людини після вибухів ядерних бомб) 
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до остаточного прийняття її ГА ООН 10 грудня 1948 р., розміщені на понад 3 100 

сторінках [773] (Додаток В). Зрозуміло, що ці матеріали в подальшому 

використовують як додатковий засіб інтерпретації, коли значення положення 

договору неоднозначне або неясне, призводять до результату, який є абсурдним 

чи необґрунтованим згідно зі ст. 32 «Віденської конвенції про право міжнародних 

договорів (1969 р.)» [44]. Однак, як слушно зауважує Вільям А. Шабас (William 

A. Schabas), канадський професор, який спеціалізується в галузі міжнародного 

кримінального права та права людини, у випадку Загальної декларації прав 

людини Віденську конвенцію не застосовують, оскільки вона не є договором, 

проте подібна до договору і немає жодних підстав застосовувати інший підхід до 

тлумачення Декларації, ніж той, що був би використаний для договору [773, 

с. XXXVIII]. 

Загальновідомі збірники матеріалів travaux preparatoires до «Конвенції про 

захист основних прав людини та основоположних свобод (1951 р.)» [246], 

«Конвенції про біженців (1951 р.)» [791], «Міжнародного пакту про громадянські 

та політичні права (1966 р.)» [601], «Міжнародного пакту про економічні, 

соціальні та культурні права (1966 р.)» [617], «Віденської конвенції про право 

договорів (1969 р.)» [44; 792]; «Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок (1979 р.)» [738], «Конвенції ООН про права дитини 

(1989 р.)» [625]. Проте більшість матеріалів міститься у кращому випадку на 

сайтах організацій, або ж недоступна для вивчення. 

Саме з огляду на такі проблеми їх використання М. Ріс (Martin Ris) 

запропонував низку поправок до ст. 32 Віденської конвенції про право договорів 

1969 р. (див. Додаток Б), серед яких вважаємо слушними пропозиції створення 

та підтримання ООН депозитарію офіційних travaux preparatoires.  

Звичайно, основним джерелом інтерпретації договорів є Віденська 

конвенція, три статті якої містять загальне правило тлумачення всіх установчих 

договорів міжнародних організацій. Однак, на думку професора міжнародного 

права Стерлінга в юридичній школі Єльського університету Міреса Сміта 

МакДаугала (M. S. McDougal), «вони повністю еклектичні, охоплюють усі 
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інтерпретаційні підходи» [709]. Детлів Фредерік Вагц констатував, що 

більшість спостерігачів вважають їх встановленням ієрархії «зі звичайною 

імітацією» у верхній частині. Оригінальний намір отримує другорядну роль, 

коли з’ясовується, що сторонами було визначено особливе значення. У такому 

випадку використання travaux preparatoires виправдане [774, с. 52]. Проблеми 

інтерпретації, звичайно, можуть бути розв’язані в межах Віденської конвенції. 

Однак суспільні та технологічні зміни та розгляд понять «державна політика», 

«захист моральності», «внутрішня юрисдикція», «територіальне море», 

«континентальний шельф» та ін. засвідчують потребу удосконалення ст. 31 і 

ст. 32, щодо travaux preparatoires зокрема. Інтерпретаційна практика МС ООН 

щодо travaux preparatoires не така вже велика – до двох десятків справ, але її 

вивчення та аналіз спричиняють міркування перегляду в контексті 

розширення доктринальних підходів до традиційного сприйняття travaux 

preparatoires саме як допоміжного інструменту [443]. 

Учені не дійшли спільної думки про основні підходи (школи) при 

використанні travaux preparatoires в інтерпретації МС ООН. Якщо на початку 

діяльності Суду виокремлювали текстуальний, телеологічний, соціологічний 

підходи [715, с. 39–41], то з часом до них долучили школу намірів і New Haven 

school [740], яка спрямована на інтерпретацію договору з точки зору 

комунікації та вивчення спільних очікувань сторін як мети дискурсу між ними, 

встановлення ієрархії між акторами процесу укладення договору, фактично 

застосування міждисциплінарного комплексного підходу. Науковці вказують 

на необхідність еволютивної інтерпретації договорів у світлі нових умов 

життя, сучасного розуміння, якщо пройшов тривалий час від моменту 

підписання, ратифікації договору до його інтерпретації. Проте поки що ним 

послуговуються Європейські суди, а не МС ООН. 

У зв’язку з цим Крістіан Джеффал (Christian Djeffal) ставить наступні 

питання: Чи сумісно з ВК ПМД вдаватися до принципів, презумпцій чи шкіл 

інтерпретації? Чи сумісні ці засоби між собою? Яке правило має переважити? 

[627, с. 35] Дослідник характеризує дискурс навколо цього питання як 
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«досконалу поліфонію: багато голосів співають різні мелодії, які є 

гармонічними щодо себе, але не щодо один одного», і констатує, що автори 

здебільшого пропонують підхід без обговорення альтернатив або 

обґрунтування того, чому цього підходу слід дотримуватися. Як висновок: 

можна керуватися рішеннями тих, хто підготував проект Конвенції, тобто 

travaux preparatoires до Конвенції. 

Для з’ясування ефективності використанння того чи іншого підходу 

проаналізуємо практику МС ООН у справах, де він послуговувався travaux 

preparatoires. Можемо з упевненістю стверджувати про надання переваги 

текстуальному підходу до інтерпретації на початковій стадії функціонування 

МС ООН. Дещо менше МС звертався до з’ясування намірів за необхідності 

простежити поведінку сторін до і після укладання договору, проаналізувати 

історичні аспекти, виявити істинні наміри щодо мети і завдань сторін. Але з 

часом школі намірів Суд ООН  надає більшого значення, ніж іншим підходам, 

особливо в контексті використання travaux preparatoires, які можуть пролити 

світло на те, що передбачали сторони, укладаючи договір. Дедалі більше 

значення автентичних засобів інтерпретації призвело до зменшення 

важливості буквального тлумачення, яке переважало на початковій механічній 

фазі [680]. 

Так, саме для підтвердження намірів розробників Четвертої Женевської 

конвенції про захист жертв війни 1949 р. [31] МС ООН використав travaux 

preparatoires задля надання консультативного висновку у справі щодо 

юридичних наслідків будівництва Ізраїлем стіни на окупованій палестинській 

території, у тому числі в Східному Єрусалимі та навколо нього «Legal 

Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory 

(9 july 2004)» [108, с. 136]. Таке використання пов’язане з інтерпретацією ст. 2 

згаданої конвенції щодо умов її застосування до палестинської території, яка 

до збройного конфлікту 1967 р. була розташована на схід від демаркації 

перемир’я 1949 р. («Зеленої лінії») і була зайнята Ізраїлем під час цього 

конфлікту [108, с. 136]. Такими умовами є наявність збройного конфлікту (або 
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визнаний стан війни) та наявність конфлікту між двома сторонами. За їх 

дотримання Конвенцію застосовують на будь-якій території однієї зі сторін. 

МС ООН інтерпретував зміст цієї статті в контексті можливості її 

застосування для захисту мирних жителів, які перебувають під окупацією 

держави, навіть у тому разі, якщо окупація, здійснена під час конфлікту, 

відбувалася без використання зброї [108, § 95]. Тобто, на відміну від авторів 

Гаазької конвенції 1907 р., розробники Четвертої Женевської конвенції 

прагнули захистити цивільних осіб під час війни, незалежно від статусу 

окупованих територій згідно зі ст. 47 [108, § 95]. Ці міркування суд підтвердив 

travaux preparatoires проектів Конвенції. Зокрема, під час XVI Конференції 

урядових експертів, скликаної Міжнародним комітетом Червоного Хреста для 

підготовки нових гуманітарних угод, було зафіксовано: «Конвенція однаково 

чинна в разі окупації територій за відсутності будь-якого стану війни. Це 

положення також має бути втілене в Конвенції … тому, що стосується захисту 

цивільних осіб під час війни» [38, с. 8]. На конференції, як і під час роботи 

Комісії 1937 р., одноголосно дійшли згоди, що Конвенція повинна бути 

застосовувана до всіх випадків збройного конфлікту між державами, навіть у 

разі відсутності оголошення війни, а гуманітарні принципи, які вона містить, 

повинні поважатися за будь-яких обставин, навіть якщо Конвенція юридично 

незастосовна [38, с. 9]. Аналіз тексту дав змогу Суду констатувати наміри 

розробників Конвенції передбачити випадки окупації без наявності бойових 

дій. Таке його розуміння підтверджене й схвалене державами-учасницями 

Четвертої Женевської конвенції на конференції 1995 р. Тобто використання 

travaux preparatoires підтвердило можливість застосування Конвенції до 

зайнятої палестинської території, включно зі Східним Єрусалимом, і 

необхідність для держави Ізраїль виконувати відповідні зобов’язання [108, 

с. 136, § 96]. 

Водночас, з точки зору з’ясуванння намірів сторін, апелювання до 

travaux preparatoires Судом було би неефективне, наприклад, у справі 

«Interpretation of Peace treaties with Bulgaria, Hungary and Romania (30 march 
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1950)» [102; 103] для надання консультативного висновку щодо інтерпретації 

Мирних договорів після Другої світової війни з Болгарією Румунією та 

Угорщиною 1947 р. Скажімо, використання матеріалів переговорів між 

іншими сторонами договору було б недоречним, оскільки під час їх 

проведення представників делегацій переможених країн навмисно уникали, 

залучаючи тільки тоді, коли потрібно було підписати Договори, складені й 

представлені державами-переможцями. Де-факто рішення Суду спиралося б 

на розуміння обставин укладання Договорів, коли підписували 

«продиктовані» тексти, а не узгоджені на переговорах із переможеною 

державою. Узгоджували ж переважно позиції держав-переможців щодо 

повоєнного впливу в регіоні [418]. 

 

3.2.2. Інтерпретація travaux preparatoires у практиці МС ООН 

 

Однією з найбільш представницьких справ щодо інтерпретації travaux 

preparatoires МС ООН була справа Грузія проти Російської Федерації (1 квітня 

2010 р.) «Georgia v. Russian Federation (1 April 2010)» [53, с. 262; 56, с. 70] про 

порушення «Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації (КЛФРД)» [34]. Росія зусиллями державних органів, 

сепаратистських, зокрема південно-осетинських, сил практикувала, 

спонсорувала та підтримувала впродовж двадцяти років «расову дискримінацію 

шляхом нападів на етнічних грузин, їх масового виселення, а також виселення 

інших етнічних груп із регіонів Південної Осетії та Абхазії Грузії» [53, с. 262]. 

Зокрема, стверджувалося про переселення 300 000 грузинів та етнічні чистки, які 

загострилися 7-12 серпня 2008 р. 

Ст. 22 КЛФРД передбачає, що «будь-який спір між двома чи більше 

державами-учасницями щодо інтерпретації або застосування цієї Конвенції, який 

не вирішується шляхом переговорів або процедур, прямо передбачених цією 

Конвенцією, на прохання будь-якої зі сторін спору буде віднесено до 

Міжнародного Суду для прийняття рішення, якщо сторони не погодяться на 
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інший спосіб урегулювання» [34]. 

Відповідно до цієї статті, в 2008 р. МС ООН було прийняте рішення про 

розгляд справи та, на прохання Грузії, вжиті тимчасові заходи з обох сторін щодо 

утримання від будь-яких актів расової дискримінації, робилося все можливе для 

забезпечення, без розрізнення щодо національного та етнічного походження: 

1) безпеки осіб; 2) права осіб на свободу пересування та проживання в межах 

держави; 3) захист майна переміщених осіб та біженців [51, § 111–112; 52, § 3.40]. 

Проте Росія висловила два заперечення, і щодо юрисдикції Суду зокрема, 

з яким він і погодився у своєму рішенні від 1 квітня 2011 р., вказавши, що не має 

юрисдикції для розгляду справи по суті. Але цьому рішенню передувала тривала, 

протягом трьох років робота МС ООН над інтерпретацією значення змісту ст. 22 

щодо звичайного значення слів, попередньої судової практики МС ООН, різних 

версій тексту англійською та французькою мовами. Були вивчені й використані 

для інтерпретації понад дві сотні документів travaux preparatoires різних видів: 

проекти «Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації» 

[53, с. 262], звіти комісій, комітетів, резюме протоколів, офіційні протоколи, 

тимчасові протоколи засідань, доповіді, повідомлення, листи, передачі радіо ООН, 

заключні зауваження, резолюції, заяви, меморандуми, моніторингові звіти, 

доповіді, прес-релізи, укази, постанови, протоколи зборів, сценарії переговорів, 

спільні заяви, меморандуми, інформаційні повідомлення, резолюції, інформації 

МЗС, коментарі, прес-релізи, брифінги преси, стенограми прес-конференцій, 

доповідь недержавної організації, академічні статті, новинні статті, додаткові 

документи: листи (див. Додаток Г) [53, с. 262]. Із тритомної заяви Грузії до Суду, 

другий і третій томи містять travaux preparatoires, причому том ІІ повністю 

складається з підготовчих матеріалів до Конвенції, що забезпечило 

інтерпретаційну роботу МС ООН, а том ІІІ містить додатки в такій ієрархії: 

1) документи ООН; 2) міждержавні та багатосторонні документи організацій; 

3) урядові документи; 4) звіти неурядових організацій; 5) наукові статті; 

6) новинні статті; 8) додаткові документи. МС відзначив, що Росія представила 

дуже вибіркові, тенденційні матеріали Конвенції 1965 р., які вводять в оману [53, 
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§ 1.27]. Доказову базу становив документ під назвою «Меморіал» загальною 

кількістю 408 сторінок і понад 2 340 сторінок додатків. Матеріали з боку РФ також 

б у л и  д о с и т ь  о б ’ є м н и м и  [ 5 2 ] .  

Аналіз цих матеріалів, зокрема звітів місії ЄС, в яких були описані 

«невдачі військових російських сил запобігти та припинити порушення <…> до 

і після припинення вогню» та констатовано, що «уряди сепаратистів і сили 

безпеки були укомплектовані російськими чиновниками» [53, с. 262, § 1.18], дав 

можливість Суду відхилити заперечення Росії, що між Грузією та Росією не було 

жодного спору щодо тлумачення або застосування КЛФРД щодо ситуації в 

Абхазії та Південній Осетії до 12 серпня 2008 р., тобто коли Грузія подала заяву, 

розглянувши «відповідні докази», матеріали «дипломатичних обмінів» і публічні 

заяви із travaux preparatoires. Постійне ж заперечення Росією своєї 

відповідальності підкреслювало наявність спору [53, с. 262, § 2.16]. 

Оскільки сфера застосування терміна «сила» досить невизначена, що 

призвело до виникнення двох таборів – прихильників застосування терміна тільки 

як військової сили або, навпаки, всіх типів сил, Суд застосовував термін «сила» в 

контексті п. 7 Преамбули до Статуту ООН. У ній зафіксовано, що «збройні сили 

не будуть використовуватися, за винятком спільних інтересів» [20] та travaux 

preparatoires до Статуту, які демонструють, що заборона на загрозу та 

застосування сили спрямована тільки на військову силу [611, с. 118]. Правові ж 

засади такого рішення ґрунтувалися також на детальній характеристиці 

попереднього досвіду МС ООН. 

МС підтримав інше заперечення Росії, що, згідно зі ст. 22 Конвенції, 

потрібно вирішувати спір шляхом переговорів або процедур, прямо 

передбачених в її тексті, до того ж до моменту звернення до МС ООН. Однак 

процес розгляду цього заперечення має надважливе значення, оскільки вперше в 

своїй практиці МС відхилив юрисдикцію лише на тій підставі, що заявник, перш 

ніж прийти до МС, не вжив достатньо заходів для врегулювання спору шляхом 

переговорів із респондентом» [104, § 86]. Його кінцевий результат є наслідком 

розгляду travaux preparatoires. Зокрема, вони були використані при аналізі ст. 16 
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та ст. 11, коли положення проекту Конвенції підтвердили, що її положення не є 

ані взаємовиключними, ані залежними, що вони «не повинні перешкоджати 

державам-учасницям вдаватися до інших процедур вирішення спору відповідно 

до загальних чи спеціальних угод, які діють між ними» [104, § 3.21]. Так само 

максимально їх використано і при визначенні режиму врегулювання спору. 

Згідно зі ст. 22, яка посилається на відсутність урегулювання спорів «шляхом 

переговорів або процедур, які прямо передбачені в Конвенції», МС спростував 

прагнення Росії представити звичайне значення цього тексту не як альтернативи, 

а як «кумулятивні умови» [52, § 4.18–4.26]. Аргументація суду базувалася на 

баченні розробників Конвенції «переговорів» і «процедур» як альтернатив [104, 

§ 3.25]. 

Хоча в робочих варіантах у комітеті розглядали Пропозицію 8D проекту 

Генерального секретаря модель з кумулятивним підходом. Однак остаточно 

вони «прийняли положення, повністю відокремлене від процесу примирення та 

не пов’язане з ним» [53, с. 262, § XXXIII]. Але РФ «потрапила саме в цю 

плутанину [53, с. 262, § XXVI]. Здійснений Судом аналіз travaux preparatoires 

зазнав нищівної критики як з боку голови Суду, Х. Овади, так і з боку інших 

суддів (Б. Симми, Р. Абрахама, Дж. Донохью, судді ad hok Дж. Гая) [104].і був 

висловлений в окремій спільній думці: «Насправді Суд не приділяє особливої 

уваги власній експертизі підготовлених матеріалів» [104, § 18]. Судді 

констатували, що він тільки зафіксував у рішенні, що «підготовлені матеріали 

не передбачають іншого висновку з того, що суд з’ясував через основний метод 

інтерпретації текстів» [104, § 147]. Тобто власної інтерпретації travaux 

preparatoires не було, рішення прийняте на основі аналізу «звичайного 

значення» термінів і розгляду попередньої судової практики [104, § 19]. 

Здійснений суддями аналіз поправок до проекту Конвенції, представлених 

спільно Філіппінами, Мавританією і Ганою під назвою «Поправка трьох сил» 

(«Three-power amendment»), дав їм можливість зробити висновок, що зміст 

поправки полягав «в тому, щоб накласти додаткову умову, що призвело б до 

більш обмеженого доступу до Суду, ніж у попередньому тексті» [104, § 45–47]. 
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Отже, в процесі прийняття рішення МС ООН інтерпретував ст. 22 щодо 

звичайного значення слів, власної попередньої судової практики, різних мовних її 

версій, зокрема, зазначив, що «використання майбутнього досконалого часу в 

тексті французькою мовою посилює думку про те, що спроба переговорів мала 

відбутися до початку роботи Суду» [100]. Але найбільш значущим було звернення 

до travaux préparatoires, які спонукали виокремити два способи врегулювання 

даного спору – переговори або застосування спеціальних процедур згідно з 

КЛФРД. У кінцевому підсумку саме переговори виявилися передумовою для 

розгляду справи в Суді, що не було виконано Грузією. 

Де-юре МС ООН ухвалив обмежувальну інтерпретацію ст. 22 КЛФРД, 

оскільки сторони повинні були дотриматися всіх процедур перед передачею спору 

до Суду, а це не відповідає його новітній практиці щодо «умов юрисдикції, або 

прийнятності» [104, § 35], бо вимога спроби урегулювання шляхом переговорів 

повинна бути «зрозумілою і реалістичною, а не формальною» [104, § 38]. При 

цьому потрібно враховувати, що багато основних гравців на міжнародній арені 

ігнорували історію договірного законодавства задля подальшої інтерпретації 

договорів. У деяких державах таких документів просто немає [65, § 6]. 

Для аналізу ролі travaux préparatoires у цій справі важливо не тільки 

визначити вид, призначення, методи і способи їх інтерпретації, а й враховувати 

кількість представлених до розгляду МС ООН матеріалів, про що йшлося вище. 

Однак погодитися із пропозицією щодо їх обмеження задля зменшення 

«надмірного навантаження» на МС складно, бо передбачити, як саме будуть ті чи 

інші матеріали інтерпретовані МС, неможливо. Як бачимо, у розглядуваному нами 

вище випадку Грузія і Російська Федерація апелювали до різних підготовчих 

документів КЛФРД і, як наслідок, розуміли їх по-різному. 

 

3.2.3. Особливості інтерпретації travaux preparatoires  

у морських справах МС ООН 

 

Текстуальний підхід до використання travaux preparatoires застосовано 
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МС ООН і у справі Румунія проти України (Romania v. Ukraine) (2008) [115, с. 61] 

щодо встановлення єдиного морського кордону між двома державами в Чорному 

морі та розмежування континентального шельфу і належних до них виключних 

економічних зон. Суд застосував напрацьований ним раніше у справі Делімітації 

морських кордонів та територіальних питань між Катаром та Бахрейном «Maritime 

Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain, Jurisdiction and 

Admissibility (2001)» [65] триступеневий підхід щодо морської делімітації, а саме: 

1) встановлення тимчасової лінії рівномірності; 2) урахування факторів, які 

впливають на корегування загалом та саме корегування лінії; 3) підтвердження 

того, що скорегована в такий спосіб лінія не призведе до несправедливого 

результату шляхом порівняння співвідношення відстаней прибережних ліній з 

довжиною відповідних морських територій [65, § 6]. Саме на першому кроці, при 

встановленні лінії рівномірності, коли потрібно було обрати відповідні базові 

точки для лінії (з боку Румунії – півострів Сакалін і Сулінська дамба, з боку 

України – острів Циганка та мис Тарханкут), МС ООН і звернувся до travaux 

preparatoires в обґрунтуванні вибору точкою Сулінської дамби як однієї з них. 

Судом проаналізовані такі фактори задля корегування делімітації: 

1) можлива диспропорція між довжинами прибережних смуг; 

2) закритий характер Чорного моря та розмежування, уже здійснені в 

регіоні; 

3) наявність острова Зміїний в районі делімітації; 

4) поведінка Сторін (концесії нафти і газу, риболовна діяльність і 

військово-морські патрулі); 

5) будь-яке можливе обмеження континентального шельфу або 

виключної економічної зони правом однієї зі Сторін; 

6) міркування безпеки Сторін [665]. 

МС ООН розглядав можливість характеристики природи Сулінської 

дамби як «портового об’єкта» та «невід’ємної частини портової системи», 

оскільки таке визначення відсутнє в Конвенції про територіальне море та 

прилеглу зону від 29 квітня 1958 р. [23]. Саме тому він використав підготовчі 
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матеріали до ст. 8 Конвенції, в яких йдеться про відмінні між собою функції 

дамби та порту, і зауважив, що концепцію дамби міжнародні органи більше не 

використовують, а оперують здебільшого терміном «пристані» (ст. 10) [65, 

§ 134]. МС апелював до висновків експерта, який на Конференції ООН 1958 р. 

стверджував, що портові об’єкти, пристані зокрема, є частиною континентальної 

території [41]. Комісія міжнародного права у доповіді, спрямованій ГА ООН, 

висловила сумнів щодо можливості застосування ст. 8, якщо пристань занадто 

довга (виступає в море на кілька кілометрів), проте так і не визначила 

умови/межі, за якими дамба, пристань або об’єкт перестають бути «невід’ємною 

частиною портової системи». МС застосував індивідуальний підхід до вирішення 

цієї справи, оскільки ст. 11 і travaux preparatoires «не виключають можливість 

обмеженого тлумачення концепції портових об’єктів із метою попередження чи 

спрощення концепції надмірної протяжності, визначеною КМП» [65, § 134], а 

тому це може бути застосовано і для випадку делімітації зон, які виходять до 

територіальних вод. 

Як переконуємося, у цьому випадку МС ООН відійшов від статичного 

підходу до розуміння основних термінів договору, позаяк сенс договору, тобто 

Конвенції про територіальне море та прилеглу зону, змінюється еволюційно, а 

слова «дамба», «пристань», «портовий об’єкт» та «невід’ємна частина портової 

системи» використовують як загальні поняття, а не як слова фіксованого змісту. 

МС ООН підкреслив, що оскільки у справі наявний міжнародний аспект, 

він спирався на вибір висхідних точок обома сторонами, а вибір висхідних точок 

Україною оскаржений не був [65, § 135]. Очевидно, МС ООН скористався 

класичним для travaux preparatoires методом текстуальної інтерпретації ст. 8 

Женевської Конвенції про територіальне море та прилеглу зону. Однак, якщо 

здебільшого суб’єкти інтерпретації прагнуть уточнити мету та об’єкт договору, то 

в цьому випадку йшлося про з’ясування «узгоджених визначень». 

На думку українського дослідника В. П. Кононенка, у цій справі «Суд 

ООН помилково (а може бути навмисно) вводить в свою мотивацію оціночні 

судження, фактично здійснюючи підміну аргументу. А саме: відповідно до 
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Конвенції ООН 1982 р. острову надається континентальний шельф (до 200 

морських миль), що є міжнародною договірною нормою. Відмовляючись 

застосувати конкретну позитивну норму міжнародного права, Суд ООН дає 

оцінку острову Зміїний з точки зору застосування його як вихідної точки і 

пускається в абсолютно абстрактні міркування про зміну географії в судовому 

порядку і про те, як це неправильно. Насправді ж, неправильно змінювати в 

судовому порядку положення Конвенції ООН 1982 р., підписаної та 

ратифікованої державами, що містить їх спільні узгоджені позиції з питань 

міжнародного морського права [459, с. 8]. Автор висловлює припущення про 

превалювання політичних мотивів такої позиції, а саме членства Румунії в ЄС і 

енергетичної безпеки Західної Європи, що набуло особливої актуальності після 

російсько-української газової кризи, коли питання постачання енергоресурсів з 

економічної площини перейшло в політичну [459, с. 107]. 

Загалом текстова школа інтерпретації обмежується «буквальним» 

перекладом, коли відбувається адаптація одного контексту до іншого, і застосовує 

статичний підхід, коли встановлює його зміст на момент укладання. Однпк іноді 

МС ООН розглядає історичний фон договору, з’ясовує його значення в «часи», 

коли він укладався, тобто використовує еволюційний підхід. 

До travaux preparatoires звертаються, якщо текст незрозумілий, коли 

сторони договору у випадку ратифікації не були присутні на переговорах і не мали 

змоги оцінити всі наслідки переговорів, а тому їх дії можна вважати прийнятними. 

Проте нещодавно, теж у «морській» справі Делімітації морських кордонів в 

Індійському океані (Сомалі проти Кенії) (2 лютого 2017) «Maritime Delimitation in 

the Indian Ocean (Somalia v. Kenya) (2 february 2017)» [117, с. 3], МС ООН 

звернувся до travaux preparatoires у, здавалося б, парадоксальній ситуації, коли на 

думку судді Мохаммеда Беннуна, інтерпретаційний текст чіткий, не є ні 

абсурдним, ні необґрунтованим з урахуванням мети, а travaux як таких просто 

немає [92, с. 63, § 65]. Але для встановлення власної юрисдикції МС ООН 

використав travaux preparatoires не до договорів у цій справі, а до іншої справи, 

які й дали можливість використовувати та інтерпретувати меморандум про 
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взаєморозуміння між сторонами, що не є угодою. 

Ця складна справа стосувалася встановлення зовнішніх меж 

континентального шельфу за 200 морських миль прибережних держав 

Федеративної Республіки Сомалі та Республіки Кенія в Індійському океані. 

Постало суперечливе питання щодо юрисдикції Суду. Оскільки часові терміни 

для вирішення питання Комісією по розмежуванню (КПР) згідно зі ст. 76 § 8 

Конвенції про морське право (КМП) 1982 р. спливали в 2009 р., то Кенія і Сомалі 

підписали «Меморандум про взаєморозуміння…», у якому було прописано 

відсутність заперечень обох держав у майбутньому щодо подань до КПР по 

розмежуванню і який був належно зареєстрований та чинний. Але цей 

Меморандум розробив Посол Норвегії Х. В. Лонгва як інструмент технічної 

допомоги африканським прибережним державам у відповідь на заклики ГА ООН 

(А /RES / 63/111 та A / RES / 64/71) та держав-учасниць КМП (UNCLOS 

(SPLOS / 183)), оскільки, з огляду на наявність належного досвіду в геології, 

геофізиці та гідрографії, самим державам технічно це було досить складно 

реалізувати. Тобто текст був фактично розроблений третьою стороною. Проте, 

як зауважив віце-президент МС ООН А. А. Юсуф (Abdulqawi A. Yusuf), хоча 

питання делімітації є суто правовим та політичним питанням, що їх мають 

розробляти безпосередньо дві сусідні африканські держави шляхом переговорів 

та вироблених юристами-експертами чітких домовленостей, однак на ділі цього 

не було. Кожна зі сторін приписувала певні юридичні наслідки положенням цієї 

угоди, хоча практично не існувало жодних матеріалів, які показували б їхній 

фактичний внесок у концепцію [89, с. 58]. 

У рішенні МС ООН вказав на обмеженість підготовчих матеріалів і 

звернув увагу на обставини, за яких було укладено Меморандум про 

взаєморозуміння [117, с. 3, § 99], та навів посилання на попередній досвід 

використання матеріалів Конференції 1952 р. у Сантьяго як travaux préparatoires 

у справі Морський спір між Перу та Чилі (27 січня 2014) «Maritime Dispute (Peru 

v. Chile)) (27 januaru 2014)» [67, § 65]. Зокрема, у рішенні було зазначено, що у 

протоколах конференції підведено підсумки обговорень, які призвели до 
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прийняття Декларації 1952 р. в Сантьяго, а не зафіксовано угоду переговорних 

держав, тобто їх, передовсім, варто характеризувати як travaux préparatoires, які 

є додатковими засобами тлумачення у значенні ст. 32 Віденської конвенції [67, 

§ 65]. Однак, як і в інших випадках, суд розглянув відповідні матеріали, що 

підтверджує наведене вище трактування декларації 1952 р. в Сантьяго [67, § 66; 

36]. Тобто МС ООН міг здійснювати інтерпретацію Меморандуму про 

взаєморозуміння, незважаючи на те, що він був розроблений третьою стороною. 

Використання додаткових матеріалів максимально стосувалося 

інтерпретації ст. 6 Меморандуму про взаєморозуміння. Вивчивши обставини 

його укладання, МС ООН у попередньому рішенні дійшов висновку про 

відсутність у його змісті порядку врегулювання суперечок щодо морських 

кордонів прибережних держав, а ст. 6 інтерпретував строго у контексті мети та 

об’єкта документа, тобто телеологічного підходу, що домовленість про 

розмежування їх континентального шельфу буде досягнута після отримання 

рекомендацій Комісії з розмежування і констатував відсутність методу 

урегулювання спору в Меморандумі, оскільки він не є угодою, а тому Кенія не 

втратить можливість використання юрисдикції Суду [117, с. 3, § 106].  

Основна увага і робота МС ООН була зосереджена навколо інтерпретації 

значення виразу «або іншим чином» (“or other wise”) ст. 6 Меморандуму та 

з’ясування, чи підпадає він під дію застереження Кенії щодо її необов’язкової 

декларації, зроблену відповідно до п. 2 ст. 32 Статуту, в якому сторони спору 

погодилися, або погодяться скористатися іншим методом або методами 

врегулювання спору [20]. Суддя Патрік Робінсон (P. Robinson), який у особливій 

думці найбільш детально охарактеризував інтерпретаційні мотиви МС ООН під 

час розгляду справи, зокрема з точки зору ст. 282 Конвенції ООН з морського 

права, наголосив на важливості вивчення підготовчих матеріалів для «точного 

визначення виразу «або іншим чином», оскільки розуміння Судом цього 

словосполучення істотно залежить від підготовчої роботи для з’ясування його 

значення» [93, с. 77]. Він пояснив намір Суду інтерпретувати значення цієї фрази 

у такий спосіб, щоб вона включала в себе необов’язкові декларації про ставлення, 
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які відображають зміст п. 2 ст. 32 без застереження [93, с. 26]. 

Під таким же кутом зору аналізують проблему інтерпретації Судом цього 

виразу Марко Бенетер/Бенатар і Ерік Франк (Marco Benatar, Erik Frank), які 

формулюють інтерпретаційне завдання, що постало перед Судом як розв’язання 

проблеми виключення системи врегулювання спорів відповідно до ст. 282 

Конвенції ООН з морського права [594]. Йдеться про необов’язкові декларації 

сторін угоди як додаткову процедуру врегулювання спору, крім основних 

(звернення до Міжнародного трибуналу з морського права (ITLOS), МС ООН, 

арбітражу та спеціального арбітражу, який є «опцією за замовчуванням», тобто 

якщо держава-учасниця не висловила переваги, вважається, що вона обрала 

арбітраж, або ж якщо сторони в спорі не прийняли таку ж процедуру, правовий 

спір може бути поданий лише до арбітражного суду й регулюється спеціальним 

додатком VII LOSC). Тобто держави-учасниці Конвенції можуть домовитися про 

укладання загальної, регіональної, двосторонньої угоди «або іншим чином», що 

їх спір про тлумачення, на прохання однієї зі сторін, буде передано до процедури, 

що тягне за собою обов’язкове рішення, і ця процедура застосовується замість 

наведених вище засобів, якщо сторони не домовилися про інше. Тому МС ООН 

і звернувся до підготовчих матеріалів Конвенції, а саме документів третьої 

Конференції ООН з морського права (КМП) (1973–1982 рр.). На момент початку 

роботи Конференції у більшості необов’язкових декларацій було передбачено 

резервування звернення до МС, але travaux preparatoires свідчать, що держави-

учасники не мають намірів виключити такі декларації, які містять застереження. 

Отже, МС ООН дійшов висновку, що такі застереження не можуть заборонити 

застосовувати ст. 282. 

Загалом ця справа спричинила жваве обговорення науковцями та 

практиками проблеми юрисдикції, оскільки «вперше Суд зіткнувся з викликом 

юрисдикції на основі LOSC КМП (1982 р.), а спосіб, в який Суд вирішив цей 

аргумент, має далекосяжні наслідки, позаяк кидає довгу тінь на вирішення 

спорів у морському праві» [594]. Фактично Кенія висунула заперечення щодо 

частини XV LOSC, в якій, на її думку, закладена система вирішення спорів, яка 
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передбачає укладення угоди про метод урегулювання спору щодо морських 

кордонів із Сомалі [594]. Тому Кенія й висловила наведене вище застереження. 

Не можна ігнорувати й політичний контекст справи, тому що 

напруженість і нестабільність у регіоні та відмова з боку Сомалі реалізовувати 

Меморандум про взаєморозуміння, який вона вважала нечинним і 

безрезультатним [117, с. 3, § 19], з березня 2010 р. по липень 2015 р. мотивували 

МС ООН сприяти вирішенню конфліктної ситуації. 

У практиці МС ООН траплялися й справи, де за допомогою travaux 

preparatoires вдалося змінити, виправити звичайне значення терміна договору, 

при цьому неухильно дотримуючись вимоги ст. 31 розглядати текст 

добросовісно та опираючись на «звичайне» значення. Це можливо, коли таке 

значення не відображає намірів сторін. Зокрема, такі наміри потрібно було 

встановити для сторін Англо-Німецького договору 1 липня 1890 р. у справі 

Острів Касікілі/Седуду (Ботсвана проти Намібії) 13 грудня 1999 р. 

«Kasikili/Sedudu Island (Botswana v. Namabiya) 13 december 1999» [62, с. 1045, 

§ 46], присвяченій розмежуванню кордону між державами. Угода стосувалася 

розподілу сфер впливу в Африці між Великобританією та Німеччиною, а 

предметом спору став острів Касікілі/Седуду, щодо якого були відмінності в 

текстах сторін договору. Так, у тексті Великобританії зафіксовано проходження 

кордону навколо острова Касікілі/Седуду (назва складається з найменувань, 

різних у цих країнах: Касікілі – у Намібії, Седуду – в Ботсвані) по центру 

головного русла річки Чобе (centre of the main channel). У тексті Німеччини 

вжито слово «Тальвег головного ходу» (Thalweg des Hauptlaufes) [62, с. 1045, 

§ 46]. МС ООН визначив критерії для ідентифікації понять «головний канал», 

«основний канал» та підкреслив, що звичайне значення слів має термін 

«головний канал», а також висловив думку, що для судноплавства основне 

питання – видимість (або загальний зовнішній вигляд) і конфігурація профілю 

каналу. У цьому випадку МС ООН застосував еволютивний підхід до 

інтерпретації, оскільки використав сучасне значення слів і критерії, які були 

невідомими та непристосованими для сторін під час укладення договору. 
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МС ООН керувався загальним правилом тлумачення ст. 31 Віденської 

конвенції про право договорів враховувати подальшу практику застосування 

договору, яка встановлює згоду сторін на тлумачення разом із контекстом будь-

якої подальшої угоди між сторонами щодо інтерпретації договору або ж 

застосування його положень. А тому проаналізував низку додаткових 

допоміжних документів, а саме звіт та доповідь Ісона (Eason Report) (1912), і 

погодився із висловленою думкою, що у світлі наведених вище вимог 

«обставини не можуть розглядатися «як подальша практика застосування 

договору» 1890 р.» [62, с. 1045, § 55]. Він детально вивчив спільну доповідь 

майора Троллопа та районного комісара в Касане Редмана «Кордон між 

протекторатом Бечуаналенд і Східний Капріві Ципфель: острів Касікілі» 

(Trollope-Redman correspondence) (1947-1951), результати спільного 

обстеження прикордонних країн 1985 р., оскільки не тільки угоди, а й подальша 

практика є складником тлумачення договору згідно з міжнародним правом. 

МС ООН переконався, що мирне і публічне використання острова протягом 

багатьох років представниками племені Масубіх зі Східної Капріві не є 

«подальшою практикою в застосуванні договору 1890 р. у сенсі п. 3 (b) ст. 31 

Віденської конвенції [62, с. 1045, § 75]. Проте ця практика принаймні, у трьох 

аналізованих випадках (1912 р., 1948 р., 1985 р.), довела, що канал Чобе на 

півночі й заході є «головним каналом» річки навколо Касікілі/Седуду [62, 

с. 1045, § 80], а тлумачення МС п. 2 ст. ІІІ Договору 1890 р. призвело відтак до 

висновку, що кордон між Ботсваною і Намібією навколо острова 

Касікілі/Седуду проходить по лінії найглибших зондувань у цьому каналі [62, 

с. 1045, § 100]. 

Здійснений МС ООН аналіз travaux preparatoires дав змогу констатувати 

в рішенні такі моменти: 1) наміри сторін передбачали вживання цих термінів як 

синонімів; 2) ні Ботсвана, ні Намібія не висловили жодних заперечень проти 

такого трактування. МС ООН зауважив: із travaux preparatoires цього договору 

випливає, що обидві договірні сторони передбачали можливість судноплавства 

по річці Чобе і мали наміри спільно використовувати таку можливість. Хоча 
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сторони Договору 1890 р. вживали терміни «thalweg» і «центр русла» як 

взаємозамінні, перший більш точно, ніж другий, позначає загальний намір 

здійснювати судноплавство [62, с. 1045, § 89]. Отже, МС ООН використав 

Договір 1890 р. як підготовчі матеріали для виявлення об’єкта і мети Договору, 

але оскільки там були відсутні картографічні матеріали [62, с. 1045, § 87], 

офіційної підстави для узгодження позицій щодо тлумачення договору не було. 

Для інтерпретації як основного підходу було застосовано аналіз намірів сторін 

договору в поєднанні з текстуальним підходом. 

Досить успішним було використання як travaux preparatoires Договору 

1858 р. між Коста-Рика та Нікарагуа та інших документів у справах щодо 

розмежування морського узбережжя (виключної економічної зони та 

континентального шельфу) в Карибському морі та Тихому океані 2 лютого 

2018 р. «Maritime Delimitation in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean (Costa 

Rica v. Nicaragua) and Land Boundary in the Northern Part of Isla Portillos (Costa 

Rica v. Nicaragua) 2 February 2018» [116, с. 157, 165]. У Рішенні 2015 року МС 

ООН констатував «відсутність «детальної інформації», яка «залишила 

географічне положення цього району дещо неясним щодо конфігурації 

узбережжя Ісла Портілос» [116, § 70]. Це зумовило звернення МС ООН до 

історичного контексту договірного закріплення формування кордонів та 

використання текстуальної інтерпретації договорів. 

Перед МС ООН постало питання чинності Договору 1858 р., що 

закріпив сухопутні кордони між двома державами. Вона була підтверджена 

арбітражним рішенням Президента США Гровера Клівленда 1887 р., в якому 

були врегульовані «11 пунктів сумнівної інтерпретації», пред’явлені Нікарагуа 

Коста-Риці в Угоді 1886 р., що дозволили достеменно встановити «дійсність 

Договору 1858 року», ст. ІІ якого містила опис проходження кордону, а в п. 3(1) 

було зафіксовано, що «межа кордону між двома державами на Атлантичній 

стороні «починається на кінці Пунта-де-Кастилії в гирлі річки Сан-Хуан-де-

Нікарагуа, оскільки обидві вони існували 15 квітня 1858 р.» [116, § 51–52, 62].  

Історичний контекст МС ООН вивчав також зі змісту укладеної між 
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Коста-Рикою та Нікарагуа «Конвенції про кордони демаркації» 1896 р. та 

подальшого процесу демаркації, здійснюваного генералом США 

Е. П. Александером (Edward Porter Alexander) 1897 р., у звітах якого було 

зафіксовано початок ділянки та «координати початкової точки сухопутної межі, 

визначеної стосовно до центру площі Вікторія у старому Сан-Хуан-де 

Нікарагуа (Грейтаун), та інші точки на землі» [116, § 54].  

Загалом текстуальний та історичний методи дали змогу МС ООН 

з’ясувати й питання територіального суверенітету прибережних держав, який 

він розглядав «через можливі наслідки для розмежування морського узбережжя 

в Карибському морі» [116, § 59].  

З‘ясування історико-географічного контексту справи було важливим 

завданням під час вирішення справи Суверенітет над островом Педра 

Бранка/Пулау Бату Путех, Середніми Скелями та Південним Виступом 23 травня 

2008 р. «Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South 

Ledge (Malaysia v. Singapore) 23 may 2008» [74, с. 12]. Ця справа унікальна щодо 

складності та багатоманітності різновидів додаткових матеріалів, досліджених і 

проаналізованих МС ООН. Як travaux preparatoires МС ООН використав низку 

договорів, серед яких з особливою увагою був досліджений Англо-Голландський 

договір 1824 р., укладений з метою розподілу сфер впливу Сполученого 

Королівства і Нідерландів та їх комерційних інтересів у Східній Індії під час і 

після наполеонівських воєн в Європі [74, с. 12, § 96]. Однак,ознайомившись із 

його змістом, МС ООН переконався в тому, що договір тільки закріпив 

територіальний поділ між двома султанатами, Джохора і Ріау-Лінга, проте не 

містив інформації про острів Педра Бранка / Пулау Бату Путех (у перекладі назва 

означає «білі скелі» португальською та малайською мовами відповідно). До речі, 

для підтвердження суверенітету Султанату Джохора Судом було також 

використано працю Гуго Гроція «De Jure Praedae», в якій він називає цю 

територію «supremi principatus» – суверенне князівство [74, с. 12, § 53]. 

МС ООН послуговувався не тільки текстом договорів, але й офіційними 

листами: листом голландського губернатора Малакка до голландської Ост-
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Індської компанії; звітом генерал-губернатора в Батавії теж до Ост-Індської 

компанії (середина XVII ст.) [74, с. 12, § 54]; трьома листами британського 

резидента Джона Кроуфорда в Сингапурі до Індійського уряду (з 1824 р.) [74, 

с. 12, § 56]; султана Абдула Рахмана своєму братові Султану Хусейну (1925 p.) 

та статтями Сінгапурської вільної преси (1843 р.) (доказовість останніх сторони 

спору піддали сумніву) [74, с. 12, § 57]. Ці документи дали можливість Суду 

утвердитися в думці, що територіальний і морський домен Королівства Джохор 

включав область, де знаходиться острів Педра Бранка / Пулау Бату Путех [74, 

с. 12, § 59]. 

Інші записи і листи (Дж. Кроуфорда і Дж. Т. Томсона), в яких йдеться про 

боротьбу влади з піратством, будівництво Хорсбурзького маяка, на переконання 

МС ООН, свідчили про реалізацію суверенітету в регіоні, що заперечували 

представники Малайзії. Згідно з малазійським традиційним поняттям 

суверенітету, він полягає в контролі над людьми, а не володінні територією, де 

вони мешкають, тому на першому місці – особиста відданість, підданство [74, 

с. 12, § 76]. Натомість, думка МС ООН, підтверджена в інших справах, 

зосереджувалася на розумінні «суверенітету» як «володіння» територією [74, 

с. 12, § 222, 223], зміст листів засвілчував суверенітет над островом, «скелею» в 

цілому, а не просто маяком, що мало значення для визначення територіальних 

вод колонії [74, с. 12, § 224. Матеріали справи дають можливість зрозуміти 

складність аргументації Суду, оскільки окремі судді заперечували можливість 

використання терміна «власність», поняття міжнародного приватного права, 

щодо сфери публічного права в контексті суверенітету [91, с. 9, § 128]. 

Для підтвердження реалізації суверенітету МС ООН також детально 

аналізував переписку між Джохором і британською владою в Сінгапурі щодо 

регулювання рибальства в 1860-х роках. Окрему групу аналізу становлять листи 

після 1953 р., коли постала необхідність визначення територіальних меж 

колонії Сінгапур. Де-юре МС ООН знайшов документальне підтвердження 

«постійного і мирного здійснення атрибутів суверенітету» впродовж тривалого 

періоду, але тільки завдяки інтерпретації поняття «суверенітет», визначенню 
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умов та критеріїв можливості «передачі суверенітету» від одного «суверена» 

до іншого за відсутності прямої угоди/«мовчазної угоди» шляхом «мовчазної 

згоди» [74, с. 12, § 120]. І ця «мовчазна згода» тотожна відсутності реакції 

сувереннної держави на поведінку titre de souverain іншої держави [74, с. 12, 

§ 1 2 1 ] . 

Отже, суверенітет Сінгапуру над островом Педра Бранка/Пулау Бату 

Путех було підтверджено через правонаступництво на колоніальну 

територіальну назву на основі таких критеріїв, як наявність ефективного 

контролю території протягом тривалого періоду часу, включно з принципом 

естоппеля, здійснення юрисдикції та державних функцій на постійній мирній 

основі, відмова від титулу попереднім сувереном, мовчазна згода, про яку 

свідчить поведінка володаря. Фактично в міжнародному праві не йшлося раніше 

про «передачу територіального суверенітету», і МС ООН не міг обмежитися 

перенесенням традиційних концептуальних категорій, формальних понять 

«суверенітету» та «звичайної свободи» на ґрунт судової юриспруденції [88, с. 96, 

§ 3]. Більшість документів інтерпретувалися за своєю природою та метою задля 

розуміння суверенних намірів. Суддя Реймонд Раньєва (Raymond Ranjeva) 

зауважив складність інтерпретаційних завдань, які стояли перед Судом, що «мав 

на меті відновити історію народів шляхом побудови споруди на аксіоматичних 

основах міжнародного закону», та висловив сумнів, що таке «зменшення 

реальності фактів, яке відповідає інтерпретації понять і методів міжнародного 

права», збігається із правовим і політичним порядком часів передачі 

суверенітету, коли існували подвійні стандарти у застосуванні правових норм 

[88, с. 96, § 4–5]. 

Серед допоміжних матеріалів МС ООН вивчав і конституційні акти та 

законодавство Сінгапуру та Малайзії, офіційні мапи регіону, які були 

виготовлені й представлені сторонами справи, а тому викликали сумніви щодо 

їх достовірності. Останні мали особливе значення для визначення правового 

статусу (Педра Бранка Пулау Бату Путех) Середніх Скель та Південного 

Виступу. Ця фактологічна невизначеність і стала причиною поновлення спору 
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та розгляду судом справи 2018 р. Але встановлення нових фактів унаслідок 

виявлення нових документів: внутрішньої кореспонденції колоніальних органів 

Сінгапуру 1958 р., звіту про інцидент, поданого 1958 р. британським офіцером 

морського флоту, і анотованої мапи військово-морських операцій 1960-х років, 

отриманих із архівів установ Великобританії, спряли припиненню розгляду 

справи, припиненню провадження сторонами [49]. 

Використання travaux preparatoires при текстуальній інтерпретації 

договорів в історичному контексті застосовано МС ООН у справі Суверенітет 

над Пулау Лігітан і Пулау Сіпадан (Індонезія / Малайзія) «Sovereignty over Pulau 

Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia / Malaysia) (23 october 2001)» [77, с. 575]. 

Індонезія прагнула обґрунтувати свій суверенітет над спірними територіями 

через власні назви, через встановлення спадкоємства, і нарешті, через 

практичне функціонування органів влади задля урегулювання господарської 

діяльності. Ця справа особлива, оскільки характеризується прагненням 

Філіппін отримати дозвіл на втручання у справу задля збереження і захисту 

історичних та юридичних прав [свого Уряду], що випливають із «претензії на 

домінування та суверенітет над територією Північного Борнео, оскільки ці 

права [були] порушені або [можуть] бути зачеплені визначенням Суду питання 

суверенітету над Пулау Лігітан і Пулау Сігітан [77, с. 575]. Водночас вони не 

претендували бути стороною у справі, переконливо довели свої інтереси, 

надали необхідні документи до п. 3 ст. 81 та п. 3 ст. 50 Регламенту Суду. Проте 

після заслуховування аргументації Малайзії та Індонезії прохання Філіппін 

було відхилене [77, с. 575, § 95]. 

МС ООН проаналізував доволі великі за обсягом матеріали доказової бази 

у представлених матеріалах Меморіалів [75; 76] і контрмеморіалів сторін. 

Розгляду текстів договорів передувало прискіпливе уточнення історичних 

обставин становлення суверенітету над територіями островів. Під час 

інтерпретації тексту Договору про кордони між Великобританією та 

Нідерландами 1891 р. МС ООН наголосив, що його об’єктом було визначити межі 

між нідерландськими володіннями на о. Борнео і на території держав, що 
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перебувають під охороною Великобританії [75, § 8.7], тобто на суші. Але морські 

кордони не були чітко виділені, не були окреслені й морські райони, також не були 

виділені віддалені офшорні острови, та й метою договору було не встановлення 

державного суверенітету, а визначення прикордонної території [75, § 8.8], тому й 

до тексту Договору не було додано жодної мапи [75, § 8.6], а мапи, надані 

сторонами, не можна віднести до travaux preparatoires договору. 

За цих обставин МС ООН не вважав за необхідне звернутися до 

підготовчих матеріалів Договору для підтвердження контекстуальної 

інтерпретації, оскільки «неприпустимо посилатися на travaux preparatoires 

задля підтримки будь-якого іншого значення, ніж те, що випливає з 

інтерпретації самого тексту, який є цілком зрозумілим у світлі об’єкта і мети, а 

мова не є ні «двозначною», ні «неясною», і значення, отримане від інтерпретації 

тексту, ні «виразно абсурдним», ні «необґрунтованим» відповідно до ст. 32 ВК 

ПМД [75, § 8.13]. Однак МС ООН їх використав, щоби підтвердити той сенс, 

який насправді випливає з їх текстової та контекстної інтерпретації. 

МС ООН розглянув матеріали англо-голландських переговорів 

упродовж 1889-1991 р. і дійшов категоричного висновку, що вони не містять 

жодних претензій Нідерландів від імені султана Булунгана (Boeloengan) на 

острови Лігітан і Сіпадан, як не мають і визнання претензій Британським 

урядом [75, § 8.15]. МС ООН підтвердив, що на момент підготовки договору, 

згідно із текстом заяви виконувача обов’язків Генерального консула Трехара, ці 

острови не були під юрисдикцією Султанату Булунган, а перебували «під 

правилом Сулу і зайняті Сулу» (Solok). Так само голландська делегація 

підтвердила, що ці спірні території на схід від бату Тинигат «були зайняті сулу-

воїнами», теж заперечуючи правління над ними султана Булунган [75, § 8.17]. 

У Записах нідерландського представника графа Биландта 1890 р. йшлося про 

пропозиції прийняти компромісну лінію «по всій території» острова [Бомео – 

попередня назва острова Борнео. – С. К.], які потім увійшли до офіційних 

пропозицій голландського уряду до Британської делегації і були включені до 

Договору 1891 р. [75, § 8.19]. МСООН взяв до уваги справедливі та раціональні 
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прагнення кожної зі сторін цього договору мати власні засоби доступу до 

морських вод, берег фарватеру, що й стало вирішальним чинником, який привів 

до розділення острова Себатік на дві частини. Проте цей розподіл не стосувався 

жодних островів на Схід, про що свідчать документи [75, § 8.20]. 

Отже, travaux preparatoires шляхом текстуальної інтерпретації допомогли 

встановити, що лінія розмежування була 1) лінією кордону, а не лінією 

виділення; 2) лінією кордону для материкової частини Борнео; 3) пов’язана 

тільки з островом Себатік, а не з іншими островами на схід від нього [75, § 8.21]. 

До того ж цей двосторонній розподіл не міг мати наслідків для островів, оскільки 

на той час вони належали Іспанії, що було визнано у Британсько-Іспанському 

Протоколі 1885 р.  

Дотримання послідовності алгоритму інтерпретації договорів згідно зі 

ст. 31 Віденської конвенції спостерігалося у подальшій роботі МС ООН щодо 

аналізу процесу ратифікації та імплементації Договору 1891 р. Нідерландами та 

узгодженого розмежування кордону 1915 р. 

МС ООН розглянув представлені внутрішні неофіційні голландські мапи, 

на які спирався уряд Індонезії у спорі, та пояснювальну записку до них уряду 

Нідерландів і переконався, що їх зображення не відповідало тому значенню, яке 

приписувалося їм потім. До того ж вони були виготовлені після укладення 

Договору. А після ратифікації договору 1892 р. задля його імплементації був 

прийнятий Нідерландський статут від 20 травня 1892 р., в якому Договір 1891 р. 

описано як «визначення кордонів, що розділяють голландські володіння на 

острові Бомео і британських державах протекторату», але теж без островів 

Лігітан і Сіпадан. Так само не містилося вказівки на їх належність Нідерландам 

або Султанату Булунган в офіційному документі Південно-Східного відділу 

Бомео і Секретаріату уряду, сертифікованому Генеральним секретарем 

міністерства колонії, що містив новий офіційний опис кордонів, здійснений задля 

імплементації Договору 1993 р. Невизначеність щодо належності островів 

залишалася і після розгляду судом Договору про демаркацію 1915 р. Це 

підтвердило, що Договір 1891 р. не встановив будь-якої лінії розподілу в морях 
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на схід від Себатік. 

Тобто інтерпретація Договору 1891 р. відповідно до його об’єкта та мети 

дала можливість МС ООН заперечити претензії Індонезії на острови Лігітан і 

Сіпадан, що було підтверджено travaux preparatoires договору і подальшою 

поведінкою сторін після його укладення. 

Своєрідним прикладом звернення до travaux preparatoires є справа 

«Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. 

Bahrain) 15 February 1995» [95, с. 6] щодо суверенітету над Хаварськими 

островами та суверенних прав над піщаними мілинами Дібал та Кітат Джарад 

(Dibal and Qit’at Jaradah) і розмежування їхніх морських територій (районів 

морського дна, надр, поверхні моря). Необхідність використання цих матеріалів 

постала на стадії встановлення юрисдикції МС ООН задля вирішення справи, на 

чому наполягали обидві сторони, і яка мала визначатися за так званою «формулою 

Бахрейну». Запропонував її Бахрейн, а зміст був викладений у листуванні між 

королем Саудівської Аравії еміром Бахрейну та королем Саудівської Аравії 

еміром Катару в грудні 1987 р. Конкретизована вона була під час засідання 

Тристоронньої комісії 6–7 грудня 1988 р. (за посередництва Саудівської Аравії), а 

Катар пристав на неї 25 грудня 1990 р., коли в Досі міністрами закордонних справ 

був підписаний «Протокол», що являв собою міжнародну угоду, за умовами якої 

«дві сторони» зобов’язувалися передати справу до МС ООН, що і склало суть 

«формули Бахрейну». Однак 8 липня 1991 р. до Суду звернувся тільки Катар, що, 

на думку Бахрейну, суперечило угоді, текст якої передбачав спільне звернення до 

Суду, а тому Суд не мав юрисдикції її розглядати [95, с. 6, § 16]. Різне бачення 

тексту угоди було викликане не так неоднаковим тлумаченням арабського виразу 

«al-tarafan», який Катар перекладав як «сторона», а Бахрейн як «сторони», як 

інтерпретацією цих арабських термінів у контексті, бо, по суті, арабською мовою 

вираз означає наявність двох одиниць. А от чи це одна сторона, чи дві, МС ООН 

потрібно було з’ясувати, проаналізувавши зміст та обсяг цієї фрази. Станом на 

1994 р. сторони подали «Меморіали», які містили необхідні матеріали для 

вирішення спору. Під час вирішенні питання юрисдикції МС ООН детально 
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вивчив зміст документів про «створення прав і обов’язків Сторін», які, на думку 

Суду, були міжнародними угодами [95, с. 6, § 9]. 

Зауважимо, що і Катар, і Бахрейн вважали, що застосування ст. 31 

Віденської конвенції недоречне, бо для них цей спірний вираз не є ані 

двозначним, ані незрозумілим, ані не призводить до незрозумілого результату 64, 

§ 6-41 і, взагалі, «арабо-ісламська правова позиція не передбачає звернення до 

travaux preparatoires навіть у місцях інтерпретації угод у межах законодавства 

різних арабських країн» [64, § 6-42]. Однак заяви були спростовані членами 

Комісії міжнародного права іракського і єгипетського походження Мустафою 

Камілем Яссееном та Ель-Еріаном (Mr Mustafa Kamil Yasseen, Mr El-Erian), які 

«беззастережно підтримують принцип звернення до travaux preparatoires в 

належних умовах» [64, § 6-43]. Зокрема, М. Яссеен вважав, що у разі «якщо 

текстова інтерпретація призведе до абсурдного чи необґрунтованого результату, 

було б виправданим припустити, що формулювання було дефектним і треба 

покладатися на заяви тих, хто формулював текст. Такий випадок дуже схожий на 

випадок помилки, і ніхто не заперечує, що помилку можна виправити. Немає 

підстав вважати, що аналіз travaux preparatoires і обставин, у яких складено 

текст, не може привести до розумного значення/висновку» [64, § 6-43]. 

МС ООН використав текстову і граматичну інтерпретацію, аналізуючи 

форми слів та логічні наслідки другого речення у п. 2 Протоколу 1990 р., і 

прагнув зрозуміти, чому цей документ, який був покликаний сприяти 

врегулюванню спору шляхом уведення в дію форм і зобов’язання сторін 

передати його до Суду, обмежував для них можливості спільних дій. Перед МС 

ООН також стояло завдання вивчити можливі наслідки інтерпретації умов 

посередництва Саудівської Аравії. Тобто текст розглядали з погляду впливу на 

право сторін вибирати Суд, а також продовжувати посередництво. Отже, 

МС ООН аналізував сенс угоди та терміни. У результаті інтерпретації, 

відповідно до звичайного значення термінів з урахуванням об’єкта і мети 

«Протоколу», було вирішено допустити можливість одностороннього звернення 

до Суду [65, с. 6, § 40]. Підтвердженням став текст проекту, запропонованого 
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Оманом, який потім і був взятий за основу угоди, де було чітко вказано, що вислів 

«al-tarafan» замінено словами «будь-яка зі сторін» [65, с. 6, § 41]. Цей факт, 

звичайно ж, мав перевагу над з’ясуванням обставин укладання договору, 

оскільки його підписано під час засідання Ради з питань співробітництва 

арабських держав Перської затоки в Досі в грудні 1990 р., скликаної, насамперед, 

для урегулювання конфлікту між Іраком і Кувейтом [65, с. 6, § 42]. Поряд із цим 

з метою залагодження конфлікту між Катаром і Бахрейном Саудівська Аравія та 

Оман запропонували проекти угоди, які й використані як travaux preparatoires. 

Юрисдикція Суду в цій справі була встановлена. 

Отже, практика використання travaux preparatoires після набуття чинності 

ВК ПМД спонукала до дискусії щодо можливості та перспективи їх інтерпретації. 

МС ООН використовував різні засоби інтерпретації, встановлював цілі 

інтерпретації, планував її етапи та пояснював відносини між сторонами на різних 

стадіях договірного процесу. Однак ст. 31 та ст. 32 Віденської конвенції про право 

договорів не дають змоги належно оперувати travaux preparatoires і потребують 

удосконалення. Можна погодитися із пропозиціями щодо створення депозитарію 

travaux preparatoires, зобов’язань держав передавати їх до ООН упродовж певного 

терміну, визначальною роллю і керівництвом у цьому процесі МС ООН, але 

сертифікація певних видів travaux preparatoires та їх кількісне обмеження 

викликають сумніви, хоча це дійсно ускладнює та подовжує судовий процес. 

Більшість справ, у яких їх використовують, пов’язані із встановленням 

суверенітету над територіями, розмежуванням морських просторів, континен-

тального шельфу та ін., коли різновид залучених документів передбачити 

неможливо. 

 

3.3. Інтерпретація норм міжнародного права у практиці 

Європейського суду з прав людини 

3.3.1. Основні принципи інтерпретації ЄСПЛ Конвенції з прав 

людини про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. 
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Правильне застосування дещо абстрактних оціночних норм Конвенції 

судами держав-членів можливе тільки у взаємозв’язку з ґрунтовним вивченням 

справ, як прийнятих, так і не прийнятих до розгляду Європейським судом із 

прав людини, та його практики загалом. Авторитетні фахівці з міжнародного 

права в Україні проф. Буроменський М. В. та проф. Сердюк О. В. виокремили 

спеціальні критерії для визначення змісту та особливостей застосування 

поняття «правова позиція ЄСПЛ» («прецедент тлумачення ЄКПЛ») при 

експертному оцінюванні якості застосування ЄКПЛ у судовому рішенні в 

Україні. Науковці наголошують на виконанні ЄСПЛ як органу особливої 

функції контролю ЄКПЛ, «який має повноваження щодо її застосування та 

тлумачення. Іноді ж зміст рішення ЄСПЛ виходить за межі вирішення 

конкретного спору, створюючи стандарт чи загальне правило тлумачення 

проложень ЄКПЛ» [371, с. 10–11]. Однак учені наводять усталену думку 

Керівного комітету з прав людини (Steering Committee for Human Rights 

(CDDH))1, що «наявність тлумачень ЄКПЛ визначає res interpretata 

(інтерпретаційне значення) рішень ЄСПЛ, яке за своїм правовим ефектом, 

однак, не набуває рівня erga omnes (імперативних норм/зобов’язань 

універсального характеру) чи будь-якого іншого подібного статусу» [371, с. 10–

11]. 

Ефективний захист індивідуальних громадянських і політичних прав 

відповідно до зобов’язань, згідно з ЄКПЛ, неможливий без чіткого усвідомлення 

принципів тлумачення Конвенції, що дозволить враховувати нові соціально-

економічні та політичні умови, розширити сферу її застосування, удосконалити 

національне законодавство, усунути розбіжності в судовій практиці та як 

результат – зменшити кількість звернень до ЄСПЛ. Глибоке проникнення в зміст 

принципів інтерпретації, їх широке висвітлення в спеціальній літературі й для 

                                                
1 Керівний комітет з прав людини (CDDH), створений Комітетом міністрів наприкінці 1976 р., складається з 

експертів, що представляють сорок сім держав-членів Ради Європи. Інші експерти, зокрема, представники 

громадянського суспільства, також відвідують ці зустрічі. Керівний комітет проводить міжурядову роботу Ради 

Європи у галузі прав людини у світлі, зокрема, правових стандартів Ради Європи та відповідної судової практики 

Європейського суду з прав людини. Він консультує та надає юридичну експертизу Комітету міністрів з усіх питань, 

що належать до сфери його компетенції (Human Rights Development. URL: https://www.coe.int/en/web/human-rights-

intergovernmental-cooperation). 
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широкого загалу та їх реалізація у рішеннях Суду дозволяє не тільки розв’язувати 

проблеми судочинства, а й політичного, економічного та соціального 

врегулювання. 

Без використання інтерпретаційних принципів в якості ґрунтовної 

основи, неможливо забезпечити належне практичне застосування права на 

справедливий суд на рівні національних держав-членів. Із позицій суддівської 

активності та самообмеження виокремлено принципи інтерпретації ЄСПЛ, 

найбільш значущі для захисту прав людини. Приклади застосування принципів 

інтерпретації у справах ЄСПЛ, проти України зокрема, дають змогу виявити 

потенційні можливості розширення сфер застосування Конвенції щодо захисту 

прав людини, удосконалення національного законодавства та 

правореалізаційної практики. Інтерпретація норм права – обов’язковий і дуже 

важливий елемент правореалізаційного процесу, оскільки вона вирішує 

проблему розуміння його суті, мету завдання та кінцеве призначення. До тогож 

вона допомагає використовувати норми згідно усталених практик в конкретних 

правових ситуаціях під час правозастосовної діяльності правильно. 

Велика кількість досліджень науковців присвячена аналізу природи 

тлумачення права, з’ясуванню його ролі у функціонуванні самого права, 

окресленню кола суб’єктів інтерпретаційної діяльності, конкретизації предмету 

й об’єкту тлумачення тощо [729, с. 699]. Особливі складнощі виникають при 

інтерпретації Європейської конвенції, і справедливо, що тільки ЄСПЛ має 

компетенцію правильно визначити конкретне значення та розуміння не тільки 

норм і правових понять, що містяться в ЄКПЛ, а її змісту, закріпленому як у 

тексті, так і в протоколах. На особливу увагу заслуговують «правові концепції 

та стандарти, що сформувалися завдяки юриспруденції ЄСПЛ і визначають 

вимоги до «правових рамок» («legal framework»), які визначає держава, а також 

до правозастосовної практики» [567]. 

Наголосимо на відсутність єдності щодо означення терміна «принципи 

інтерпретації» (доктрини, концепти, концепції, теорії). В пострадянських країнах 

частіше використовують термін «тлумачення», а не «інтерпретація», що значно 
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звужує предмет дослідження. Спостерігаємо деякі відмінності в підходах до 

розуміння принципів інтерпретації європейськими та американськими ученими. 

Серед американських правників найбільш детально зміст інтерпретаційних 

принципів і канонів розкрили судді Верховного Суду США А. Скаліа (А. Scalia) 

та Б. Гарнер (B. Garner) [748], які виокремили й обґрунтували такі групи 

принципів інтерпретації: фундаментальні, семантичні канони, синтаксичні 

канони, канони владного структурування. Проте кількість канонів не виключає, 

що вони можуть суперечити один одному чи суперечити правореалізаційній 

практиці. До того ж сьогодні їх рідко використовують, а тим більше, в умовах 

романо-германської правової системи [515]. Натомість інтерпретаційні принципи 

Конвенції враховують різний рівень правових систем [521, с. 17–18], а 

європейські вчені з’ясовують зміст, перелік, групи, застосування принципів 

інтерпретації, можливості та перспективи вдосконалення інтепретаційної 

діяльності ЄСПЛ як засобу оптимізації правової бази Ради Європи та ЄС.  

Х. С. К. Сенден (H. C. K. Senden) аналізує використання чотирьох 

інструментів інтерпретації (телеологічного, порівняльного, еволюційного та 

автономного) наднаціональними судами: Судом ЄС та ЄСПЛ щодо справ про 

основні права «в багаторівневому правовому контексті», що зумовлює особ-

ливий характер труднощів. Автор наголошує, що їх ефективність значною 

мірою залежить від співпраці національних органів у Договірній Стороні 

Держави. А тому важливо переконати органи влади національних держав у 

необхідності виконання рішень Судів за допомогою національного 

законодавства, прецедентного права та політики [753, с. 389]. 

Дж. Летсас (G. Letsas) [697], професор кафедри філософії права в 

Каліфорнійському університеті (США) та Сара Марінгель (Sarah Maringele), 

адвокат (Копенгаген, Данія) [706] аналізують концепції, доктрини 

(доктринальні підходи), які лягли в основу принципів інтерпретації ЄСПЛ, а 

Дж. МакБрайд окреслює та характеризує основні принципи інтерпретації 

Конвенції, вказує на наявність тісного зв’язку між стандартами Конвенції та 

загальним правом [480, с. 8–9] і наголошує на необхідності інтерпретації її 
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норм для досягнення основної мети – захисту індивідуальних прав. 

Д. Харріс, М. О’Бойлі, Е. Бейтс та К. Баклі (D. Harris, M. O’Boyle, 

E. Bates, C. Buckley), вказуючи на визначеність тлумачення Конвенції 

відповідно до норм міжнародного права щодо тлумачення договорів 

(ВК ПМД), наголошують на важливості інтерпретації Конвенції за допомогою 

телеологічного підходу, тобто такого, який прагне реалізувати «об’єкт та 

мету», які в загальних рисах були визначені як захист окремих прав людини та 

як підтримка та захист ідей та цінностей демократичного суспільства. Щодо 

останнього було визнано, що демократія передбачає плюралізм [649, с. 7–8]. 

Вони також виокремлюють та аналізують такі інтерпретаційні принципи як 

еволюційний, пропорційності, справедливого балансу справ, ефективності, 

автономності, доктрини свободи розсуду та четвертої інстанції, послідовності 

інтерпретації Конвенції загалом. Як підсумок апелюють до можливості 

звернення до travaux preparatoires до ВК ПМД задля встановлення істинного 

значення Конвенції у певній справі [649, с. 29]. 

Дедалі більше науковців торкаються проблем функціонування ЄСПЛ, 

пов’язаних із перевантаженням розгляду справ, але водночас також 

підкреслюють, що Конвенція «є найбільш ефективною системою надання 

індивідуального захисту громадянських та політичних прав» і розмірковують 

як принципи інтерпретації ЄКПЛ дозволяють суддям ЄСПЛ розширити сферу 

її застосування [707, с. 66–67]. Проте сучасний стан розробки проблематики 

потребує ще певних узагальнень та конкретизації використання принципів 

інтерпретації на практиці. 

ЄСПЛ протягом своєї тривалої діяльності із застосування Конвенції 

напрацював не тільки її інтерпретаційні принципи щодо правильного 

засадничого розуміння змісту її норм, але їх використання дає змогу 

відповісти на основне питання: чи порушує держава-відповідач норми 

Конвенції. У кожному конкретному випадку особлива природа Конвенції як 

«правозахисного» договору зумовлює та враховує вибір методу її 

інтерпретації. А саме, «з’ясування змісту норм цієї Конвенції нерідко вимагає 
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від інтерпретатора надання вирішального значення її об’єкту й меті 

(Soering v. UK)» [223] з можливим ігноруванням при цьому інших засобів та 

прийомів інтерпретації. Іншими словами, для оцінки правомірності тих чи 

інших дій, або бездіяльності держав інтерпретатор, насамперед, 

послуговується таким критерієм як права людини. 

Ці принципи не тільки «співпрацюють», вони доповнюють один 

одного, взаємодіють та створюють певну систему, яка, в свою чергу 

складається з окремих підсистем за критерієм окремого доктринального 

підходу. Так, на офіційному сайті Ради Європи містяться такі принципи: 

цільова (еволюційна) інтерпретація Конвенції, концепція автономних понять, 

негативні та позитивні зобов’язання держави щодо прав і свобод, 

гарантованих Конвенцією, субсидіарність, пропорційність, справедлива 

сатисфакція, «межі розсуду» держави, горизонтальне застосування прав та їх 

ієрархія [139]. У праці Дж. МакБрайда цей перелік доповнюють «принципи 

мінімальних гарантій, відсутності взаємності (щодо зобов’язань держав за 

Конвенцією) та територіальних обмежень, балансування (рівноваги) інтересів, 

а також універсального застосування» [480, с. 16]. Проте всі вони покликані 

забезпечити завдання, сформульовані у Преамбулі Конвенції щодо захисту 

прав людини, які полягають у тому, щоби «робити перші кроки для 

забезпечення колективного гарантування певних прав», зазначених у 

«Загальній декларації прав людини, проголошеній ГА ОООН 10 грудня 1948 

р.» [21] 

Абстрактні міжнародно-правові норми оновлюються і наповнюються 

конкретним змістом залежно від зміни конкретно-історичних умов розвитку 

суспільства в кожному конкретному випадку їх інтерпретації. Але чи 

впливають ці умови на їх інтерпретацію визначає такий чинник як суб’єктивні 

властивості інтерпретатора (індивідуального або колективного), які чутливі до 

змін поточної соціально-політичної ситуації. Саме в залежності від вибору 

напряму суддівської творчості Маша Марочіні Зрінскі (Maša Marochini 

Zrinski), дослідниця у галузі міжнародного права Університету в Рієці 
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(Хорватія), поділяє принципи інтерпретації ЄСПЛ на дві групи. Перша група 

уособлює напрям судового самообмеження, коли судді використовують один 

із чотирьох принципів інтепретації: інтенціоналізм, текстуалізм, вчення про 

свободу розсуду та вчення четвертої інстанції [707, с. 67] (ВК ПМД (п. 18 

ст. 31(1)). Другий напрям – суддівського активізму, коли судді залучають до 

інтерпретації «живі» інструменти інтерпретації: інструментальна доктрина 

або еволютивна інтерпретація, вчення про ефективність або інноваційне 

тлумачення та вчення про концепцію автономності [707, с. 67]. Маша 

Марочіні Зрінскі робить висновок, що в початковий період функціонування 

Суду переважав перший підхід в його діяльності, а потім поєднувалися і один, 

і другий. Загалом це залежить від складу суддів. Але Суд часто не дає 

обґрунтування вибору того чи іншого принципу інтерпретації. Проте для 

захисту об’єкта Конвенції більш доречні «судові активісти». Застосування ж 

більшості принципів, на її думку, досить суперечливе [707, с. 83]. 

Підтримуючи ці ідеї, вважаємо доцільним розглянути основні принципи 

інтерпретації саме в їх контексті. 

У справі Еарей проти Ірландії (Airey v. Ireland) (9 October 1979) [149] 

ЄСПЛ сформульована правова позиція, яка остаточно визначила його роль у 

європейській системі захисту прав людини. А саме: «Конвенція гарантує не 

теоретичні та ілюзорні права, а права, які мають практичний вплив і є 

ефективними» [149]. Тобто необхідність практичного й ефективного захисту 

прав і свобод громадян сприяла виробленню Судом унікального 

інтерпретаційного підходу для конвенційних норм, оскільки він надавав 

можливість не обмежуватися встановленими гарантіями, які вже зафіксовані в 

Конвенції, а постійно їх розширювати. А тому практика ЄСПЛ свідчить, що 

принцип ефективного та динамічного тлумачення ЄКПЛ трансформувався у 

спосіб удосконалення використання потенційних можливостей Конвенції. 

Зокрема, це стосується можливості доступу до суду для осіб, визнаних 

недієздатними (справи Станєв проти Болгарії (Stanev v. Bulgaria) (17 January 

2012) [225]; Наталія Михайленко проти України (Nataliya Mikhaylenko v. 
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Ukraine) (30 May 2013) [209] та ін.). Європейський суд у справі щодо України 

зауважив: «Підхід, якого дотримується національне законодавство і згідно з 

яким особи, визнані недієздатними, не мають права на безпосередній доступ 

до суду з метою поновлення своєї цивільної дієздатності, не відповідає 

загальній тенденції, що панує на європейському рівні» [209]. 

Принцип пропорційності та забезпечення рівноваги інтересів 

використовують при необхідності урівноважити гарантовані Конвенцією різні 

види прав людини та основних свобод: 1) абсолютних прав і свобод, які не 

можна порушувати в жодному разі, за жодних суспільних обставин; 2) прав і 

свобод, яким притаманне застосування вузьких (специфічних) обмежень; 

3) прав і свобод, користування якими може бути пов’язане з низкою дещо 

ширше сформульованих конфліктуючих інтересів. Тобто, принцип 

пропорційності не застосовують відповідно до ст. 3 ЄКПЛ, у якій перелічені 

права і свободи з абсолютною гарантією, а використовують здебільшого в тих 

сферах, у яких ЄКПЛ прямо передбачає обмеження права, також при 

встановлення обмежень до непрямого звуження, що інтерпретуються в якості 

гарантії Конвенції та у деяких випадках при визначенні того, чи позитивне 

зобов’язання було виконано (ст. 8–11, 14, 15) [649, с. 26]. 

Отже, кількісний аналіз змісту норм Конвенції та Протоколів до неї 

свідчить: більшість норм відносяться до обмежувальних щодо прав і свобод, 

тобто складають більшість порівняно з абсолютними правами та свободами. 

Зважаючи на це, ЄСПЛ пильно стежить, щоб у кожній справі такі обмеження 

не применшували цінність відповідних прав, що демонструє справа Херст 

проти Сполученого Королівства (Hirst v United Kingdom) (6 October 2006) 

[184]. У рішенні Суду в березні 2004 р. одноголосно констатовано порушення 

урядом Великобританії ст. 3 Протоколу № 1 ЄСПЛ, яка гарантує право на 

вільні вибори. Засуджений в’язень, позбавлений свободи, не втрачає захист 

інших основних прав, зазначених у Конвенції, а тому право голосу має бути 

визнане. Не можна карати всіх ув’язнених позбавленням цього права, 

незалежно від їхніх злочинів або окремих обставин, оскільки немає 
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раціонального зв’язку між покаранням і злочинцем. Позбавлення 

громадянських прав було серйозним порушенням фундаментального права 

голосу, захищеного Європейською конвенцією, тобто було порушено й 

принцип пропорційності. Отже, будь-яке рішення ввести позбавлення прав як 

покарання має бути необхідним, актуальним і відповідним. 

Подальші рішення (Calmanovici v Romania (1 July 2008); Frodl v Austria 

(8 April 2010); Scoppola No 3 v Italy (18 January 2011) підкреслили важливість 

принципу пропорційності, викладеного в початковому рішенні Херста. У 

справі Фродл проти Австрії (Frodl v Austria) (8 April 2010) [174] ЄСПЛ 

постановив, що позбавлення в Австрії громадянських прав усіх ув’язнених, які 

відбувають покарання більше року, було незаконним, і наголосив на 

необхідності диференціювати застосування покарання з урахуванням 

характеру і серйозності злочину та належно його обґрунтовувати. Ці рішення 

дозволяють припустити, що будь-яке рішення про позбавлення громадянських 

прав повинно бути відповідним до скоєного правопорушення. Отже, 

позбавлення громадянських прав може бути на законній підставі накладено 

тільки на дуже невелику кількість ув’язнених, які були засуджені за 

фальсифікацію виборів або за інші злочини, пов’язані із виборами. 

Однак, у Великобританії виконання цього рішення стало досить 

проблематичним. У грудні 2009 р. Комітет міністрів прийняв Проміжну 

Резолюцію CM / ResDH (2009) 160 10 [250], в якій закликав до негайного 

вжиття заходів владою Великобританії щодо реалізації рішення ЄСПЛ ще до 

загальних виборів 2010 р. Проте до виборів це не виконали, тобто мало місце 

явне порушення Великобританією зобов’язання щодо Європейської конвенції. 

Очевидно, що в питанні реалізації виборчих прав Великобританію вважають 

зразком дотримання демократії. Однак, дотримуючись понад столітньої 

традиції позбавлення можливості голосувати ув’язнених, вона й у цьому 

випадку демонструє переважання політичних інтересів над пануванням 

принципу верховенства права. Такі проблеми зазвичай постають перед 

східноєвропейськими та пострадянськими країнами, Україною зокрема. 
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ЄСПЛ як наднаціональний орган здійснює нагляд за дотриманням 

взятих державами зобов’язань відповідно до ЄКПЛ. У кожному конкретному 

випадку він повинен не тільки обов’язково враховувати закріплені в Конвенції 

стандарти в галузі прав людини, а також у конкретній справі спиратися на 

національні особливості тієї чи іншої країни в галузі культури, політики, 

соціальної структури, економіки та ін. Також субсидіарна природа 

юрисдикційних повноважень ЄСПЛ вимагає постійної готовності «визнавати 

за державами-учасницями Конвенції прерогативу вирішувати, накладення 

яких саме обмежень прав і свобод людини доцільне та доречне за даних 

конкретних обставин» [410, с. 253]. Саме тому ЄСПЛ розробив своєрідний 

принцип тлумачення положень Конвенції – доктрину меж самостійної оцінки 

(розсуду) (margion of appreciation) держав-учасниць ЄКПЛ, відповідно до 

якого тільки національні органи зобов’язані застосовувати, тлумачити та 

конкретизувати конвенційні норми, а ЄСПЛ повинен контролювати дії 

держав, які не можуть виходити за межі, встановлені Конвенцією. Питання в 

тому, якими мають бути межі свободи розсуду. 

Наприклад, загальновідомим прикладом застосуванння йього 

принципу є справа Броган та інші проти Сполученого Королівства (Brogan 

and Others v. the United Kingdom) (29 November 1988) [159]. Так, Північній 

Ірландії було затримано без приведення до судового органу чотирьох осіб в 

межах передбачених законодавством термінів (від 4 днів та 6 годин до 6 днів 

та 16,5 годин). Тобто заявників заарештували без достатніх на те підстав 

винятково задля проведення допиту й імовірного виявлення фактів, на підставі 

яких можна було б висунути обвинувачення, оскільки інших доказів не було. 

Уряд країни-відповідача наголошував на пріоритетності боротьби з 

тероризмом, який у країні набув загрозливих масштабів. Для ліквідації цієї 

загрози та подолання труднощів у отриманні достатніх для висунення 

обвинувачень доказів, законом був передбачений семиденний максимальний 

строк тримання під вартою. ЄСПЛ вирішував питання, чи відповідає п. 3 ст. 5 

Конвенції тримання заявників під вартою протягом цього терміну без 
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припровадження їх до суду. Зауважимо, що такого правопорушення, як 

«тероризм», у Північній Ірландії немає (визначення наведено в п. 31 рішення 

Суду). Законодавчо не передбачено, «щоб затриману особу повідомили про 

будь-яке конкретне кримінальне правопорушення, в якому її можуть 

підозрювати, як не вимагає і того, щоб допит цієї особи стосувався 

правопорушень, в яких її можуть підозрювати» [159]. 

Межі цієї свободи розсуду ЄСПЛ встановив такі: «якщо існує 

встановлена європейська норма – два дні, то три дні можуть вважатися 

відповідним, але чотири дні – вже не відповідним цьому критерію строком. 

Забезпечення справедливої рівноваги між інтересами суспільства, яке 

страждає від тероризму, та інтересами конкретної людини є надзвичайно 

складним завданням, і національні органи, які завдяки тривалому і болючому 

досвіду набагато краще розуміють методи ефективної боротьби з тероризмом 

та захисту своїх громадян» [159] (про таке розуміння суддя міжнародного 

суду, обізнаний із цією проблемою лише завдяки друкованим виданням, може 

лише мріяти), у принципі, краще підготовлені для визначення цієї рівноваги, 

ніж суддя міжнародного суду. Тобто державі дозволяється певна міра 

дискреційності при вчиненні дій щодо Конвенції. Отож у цій справі 

спостерігаємо поєднання різних принципів інтерпретації. 

У своїй діяльності ЄСПЛ зустрічається із проблемою невідповідності 

численних правових понять у різних правових системах держав-членів Ради 

Європи, що свідчить про відсутність та актуалізує необхідність їх єдиного 

термінологічного визначення в різних європейських країнах. Для забезпечення 

порушеного права заявника Суд може дати власне автономне визначення 

терміну згідно з об’єктом, цілями й духом Конвенції, що складає зміст 

принципу автономної інтерпретації. Логіка і важливість цього принципу 

пояснюється ЄСПЛ у справі Енгел проти Нідерландів (Engel v. The Netherlands 

[172] (8 June 1976)). У ній підкреслено автономність умов міжнародного 

договору про права людини, а отже, вони не можуть бути еквівалентними тому 

значенню, яке їм налано у внутрішньому законодавстві. М. Марочіні Зрінскі 
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вказує на його цікаві особливості: «По-перше, заявники заявляють про 

порушення, оскаржуючи його національне значення, визначене державою 

відповідно до юридичної концепції, а по-друге, навіть якщо держава повністю 

гарантувала захист права, Суд буде шукати порушення, оскільки це не було 

зроблено для всіх необхідних випадків» [707, с. 76]. Наприклад, у справі 

Інтерсплав проти України (Intersplav v. Ukraine) (9 January 2007) заявник 

оскаржував відмову у відшкодуванні сплаченого ПДВ, а також компенсації за 

затримку його виплати. ЄСПЛ вказав, що «поняття майно у ч. 1 ст. 1 

Протоколу № 1 має автономне значення, яке не залежить від формальної 

класифікації, прийнятої в національному законодавстві» [186, § 30], і 

наголосив, що в основі спору – загальне право заявника, передбачене 

національним законодавством України. Тому заявник мав достатньо підстав 

сподіватися як на відшкодування ПДВ, так і на компенсацію за затримку його 

виплати. Ця справа демонструє практику ЄСПЛ поєднання кількох принципів 

інтерпретації. ЄСПЛ також було застосовано принцип «свободи розсуду» 

держави щодо визначення публічного інтересу, але вказано на 

неправомірність відмови відшкодовувати ПДВ, посилаючись на зловживання 

у цій системі загалом, без доказів порушень з боку компанії Інтерсплав і 

відсутності необхідних законодавчих та адімністративних заходів щодо 

врегулювання проблеми. 

Один із найважливіших принципів інтерпретації – принцип 

забезпечення мінімальних гарантій прав і свобод людини сформульовано та 

закріплено у ст. 53 Конвенції: «Ніщо в цій Конвенції не може тлумачитись як 

таке, що обмежує або порушує будь-які права людини та основні свободи, які 

можуть гарантуватися законами будь-якої Високої Договірної Сторони або 

будь-якою іншою угодою, стороною якої вона є» [21]. Тобто, якщо в 

національному законодавстві закріплено більші гарантії прав людини, аніж у 

Конвенції (як і в практиці ЄСПЛ) то, посилаючись на Конвенцію або 

тлумачення її норм ЄСПЛ, порушувати, або ж обмежувати права, які 

зафіксовані на національному рівні, держава не може. Також вона не може не 
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виконувати зобов’язання відповідно до інших міжнародних договорів щодо 

прав людини, учасницею яких вона є. Так, при розгляді справи «Бренінген і 

МакБрайд проти Сполученого Королівства (Brannigan and McBride v. the 

United Kingdom (25 May 1993))» [158] щодо порушення права «на свободу та 

особисту недоторканість (ст. 5), права на ефективний засіб юридичного 

захисту (ст. 13)» [21] та можливості їх недотримання в умовах надзвичайної 

ситуації (ст. 15), яка не була проголошена офіційно, ЄСПЛ змушений був 

керуватися нормами не тільки Конвенції та національного права, а й 

міжнародного на вимогу заявників та Міжнародних неурядових організацій – 

Amnesty International та Liberty. Зокрема, ЄСПЛ аналізував міжнародні 

стандарти, такі як Звід принципів Організації Об’єднаних Націй 1988 р. із 

захисту всіх осіб, які підлягають затриманню або ув’язненню в будь-якій 

формі (Резолюція 43/173 ГА ООН від 9 грудня 1988 р. (General Assembly 

Resolution 43/173 of 9 December 1988)) [19]; та ст. 4 «Міжнародного пакту про 

громадянські та політичні права Організації Об’єднаних Націй 1966 року» 

[30], які чинні для Великобританії на предмет офіційного оголошення 

надзвичайного стану. 

Справи Бренінген і МакБрайд проти Сполученого Королівства та 

Броган та інші проти Сполученого Королівства (Brannigan and 

McBride v. the United Kingdom та Brogan and Others v. the United Kingdom) 

[158] є прикладом не тільки поєднання принципів інтерпретації Судом, а й 

демонструють поєднання прояву двох моделей поведінки суддів: активізму та 

самобмеження, неабияку ситуаційну складність і неоднозначність, що 

проявляється у наявності в рішеннях особливої думки й уточнюючих 

зауважень суддів, свідчить про дотримання ЄСПЛ доктрини «четвертої 

інстанції». Суть цієї доктрини полягає в тому, що ЄСПЛ не є вищим 

апеляційним органом («четвертою інстанцією») щодо рішень національних 

судів, які застосовують національне право. У справі Гарсіа Руїс проти Іспанії 

(Garcia Ruiz v. Spain) (21 January 2001), Суд зауважив, що «це не його функція 

мати справу з помилками факту чи права, які, імовірно, було допущено 
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національним судом, аж поки вони не призвели до порушення прав і свобод, 

захищених Конвенцією» [175]. ЄСПЛ перевіряє, чи відповідали процес або 

ситуація, на які скаржиться заявник, процедурним гарантіям ст. 6 § 1 

Конвенції (нявність достатніх можливостей представити та захистити свою 

позицію на однакових засадах із протилежною стороною, навести аргументи 

та докази на свою користь або спростовувати аргументи та докази 

протилежної сторони), тобто чи дотримано принцип рівності сторін. Так, у 

справі Стріжак проти України (Strizhak v. Ukraine) (8 November 2005) [136] 

ЄСПЛ особливо наголосив, що скарга заявника на дії заступника голови 

обласного суду була розглянута цим же судом, розгляд відбувся без участі 

заявника і не було доказів, що його попередньо повідомили про такий розгляд. 

ТомуЄСПЛ встановив порушення принципу рівності сторін. 

Інтерпретація судом ст. 6 § 1 Конвенції у справі Проніна проти України 

(Pronina v. Ukraine) (18 July 2006) [212] спричинила подальше вдосконалення 

пенсійного законодавства України, його відповідність європейським 

стандартам. У заяві до національних судів йшлося про вимогу заявниці до 

органів соціального забезпечення підвищити розмір пенсії до розміру 

прожиткового мінімуму (згідно зі ст. 46 Конституції України). Однак 

національні суди всіх інстанцій не зважали на норми Конституції як норми 

прямої дії. ЄСПЛ визнав порушення цієї статті, оскільки національні суди про-

ігнорували головний аргумент заявниці, хоча він був специфічним, доречним 

та важливим, однак зауважив, що не в його компетенції вирішувати, «який 

шлях міг би бути більш адекватним для національних судів при розгляді цього 

аргументу» [212]. Як бачимо, розмежувати обґрунтованість рішень 

національними судами і доктрину «четвертої інстанції» на практиці досить 

важко, тому інтерпретація ЄСПЛ таких справ безцінна. 

Останній принцип має неабияке значення для України, де внутрішнє, 

національне законодавство держави ще не зовсім відповідає Конвенції, а в разі 

його успішної адаптації самим лише фактом свого існування не може 

захистити від порушення права людини. Тільки практика застосування норм 
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Конвенції, на думку Дж. Макбрайта, вирішальна щодо її дотримання, оскільки 

розуміння механізмів тлумачення та застосування норм Конвенції ЄСПЛ у 

конкретних випадках може слугувати практичним орієнтиром національним 

судам під час інтерпретації та застосування законодавства, «гарантуючи тим 

самим, що взяте за ст. 1 Європейської конвенції зобов’язання забезпечувати 

викладені в ній права та свободи буде належно виконана» [480, с. 16]. 

Отже, вивчення й дослідження принципів інтерпретації важливе з 

точки зору підвищення ефективності та результативності 

правоінтерпретаційної діяльності як безпосередньо ЄСПЛ, так і органів влади 

на національному рівні, які застосовують ЄКПЛ. Це надзвичайно важливо для 

новоприєднаних до Конвенції держав, у яких використовують здебільшого 

техніко-догматичні методи інтерпретації, а ткож де відсутні сталі навички 

застосування прецедентів у правозастосовчій практиці, судовій зокрема. 

Окрім цього, судді в практичній діяльності послуговуються перекладами 

справ, які розглядалися ще на початку застосування Конвенції, що не 

відповідає сучасним реаліям життя. 

Глибоке проникнення в зміст, принципів інтерпретації, їх рокриття та 

практичне застосування в контексті рішень ЄСПЛ дозволяє не тільки 

розв’язувати проблеми судочинства та політичного, економічного, 

соціального врегулювання. Водночас, на національному рівні, принципи 

інтерпретації ЄКПЛ слугують міцним ґрунтом забезпечення реалізації права 

на справедливий суд.  

 

3.3.2. Особливості інтерпретації ЄСПЛ Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод щодо порушення політичних прав 

У Преамбулі Конвенції йдеться про збереження спільної спадщини 

політичних традицій, ідеалів, свободи і верховенства права та наголошується 

на тому, що збереження та подальша реалізація прав людини якнайкраще 

забезпечуються поєднанням ефективної політичної демократії та спільним 

розумінням і дотриманням прав людини [21]. Інтерпретаційна діяльність 
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ЄСПЛ щодо порушення політичних прав людини активізувалася після 

закінчення холодної війни, припинення існування СРСР, соціалістичного 

табору й динамічної практики нових держав щодо створення та реформування 

політичних систем шляхом демократизації, гуманізації, формування 

громадянського суспільства і правової держави. 

ЄСПЛ не передбачав розгляд порушення політичних прав, оскільки 

засадничо був створений для захисту прав особи, а не для корегування 

діяльності політичної структури держав-учасниць. І тільки після прийняття 

Протоколу № 1 (1952 р.) до ЄКПЛ це стало можливим. Інтерпретація ЄСПЛ 

п. 1 ст. 3 Протоколу № 1, яка передбачає право на вільні вибори, а також 

дотичних до неї ст. 10 (Свобода вираження поглядів), ст. 11 (Свобода зібрань 

та об’єднання) максимально сприяла демократизації політичного процесу, 

поступовому усталенню верховенства права не тільки на Сході, а й на Заході 

Європи. Аналіз статистики ЄСПЛ свідчить про нові проблемні питання, які 

постають перед Судом в індивідуальних та колективних справах громадян, 

груп осіб, юридичних осіб, неурядових організацій і викликані, зокрема: 

«1) неефективністю національного правосуддя й неможливістю захистити 

права людини у виборчому процесі; 2) недосконалістю національного 

виборчого законодавства; 3) значною кількістю порушень під час виборів як з 

боку їх організаторів, так і з боку виборців та кандидатів; 4) недовірою до 

результатів виборів унаслідок цих порушень» [581, c. 301]. Рішення у цих 

справах потребують наукового переосмислення з огляду на важливість і 

«делікатність» сфери політичних прав, її нерозривний зв’язок із 

конституційними положеннями країн, які ратифікували ЄКПЛ. Серед учених 

нерідко побутує думка про складність та неоднозначність проблеми 

інтерпретації політичних прав, особливо, права на вільні вибори. Тому 

практика його тлумачення дуже різнобарвна, та деякою мірою суперечлива 

[359, с. 191]. Отже, на часі проаналізувати передбачену ст. 32 інтерпретаційну 

діяльність Європейського суду з прав людини у справах щодо порушень права 

на вільні вибори (ст. 3 Протоколу № 1), свободи вираження поглядів (ст. 10), 
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свободи зібрань та об’єднань (ст. 11), Конвенції про захист прав і основних 

свобод людини. 

У кількісному вимірі обсяг політичних справ, які розглядав ЄСПЛ і в 

яких було виявлено порушення, склав 6 262 (див. Табл. 3.2). Із них найбільше 

стосувалося ст. 10 – 72,85 %. Пропорція співвідношення поєднання статей 10 

і 11 з іншими статтями однакова: найбільше поєднань зустрічаємо зі ст. 1 

(щодо обов’язку держав-учасниць гарантувати передбачені конвенцією 

права), а також зі ст. 2 (право на життя). Однак у випадку поєднання ст. 11 

спостерігаємо більше різноманіття – додатково зі ст. 9 (свобода думки, совісті 

та релігії) та ст. 13 (щодо ефективного засобу юридичного захисту). У випадку 

п. 1 ст. 3 найбільше порушень стосується пасивного виборчого права – 44,64 % 

[439]. 

 

Таблиця 3.2 

Загальна кількість рішень ЄСПЛ про порушення 

ст. 10, ст. 11, ст. 3 Протоколу № 1 ЄКПЛ  

(станом на січень 2019 р.) 

(Складено за: [248]) 

Кіль-

кість 

рішен

ь 

Статті Конвенції 

10 10+11 10+1 10+2 11 11+9 11+10 11+13 11+1 11+

2 

4 562 12 3 919 3 187 1 476 3 3 3 1 203 885 

П1-3 

224 

Палата 

- 184 

Велика 

палата 

- 44 

Право на вільні 

вибори 

(загальне) 

Право балоту-

ватися на 

виборах до 

законодав-чого 

органу 

Вільне вираження думки 

народу 

Голосу-

вання 

224 100 93 90 

 

Ст. 11 ЄКПЛ проголошує свободу зібрань та об’єднання у двох 
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частинах, в яких надає позитивні зобов’язання державам та визначає певні 

межі використання. Практика її використання стосується 

найрізноманітніших прав і асоціацій (політичних партій, об’єднань, 

неурядових організацій). Інтерпретаційна діяльність ЄСПЛ найяскравіше 

виражена у кількох справах, які й досі використовуються для пояснення 

основних принципів, що формувалися протягом багатьох років: «Сідіропулус 

та інші проти Греції (Sidiropoulos and Others v. Greece) (10 July 1998)» [222], 

«Бекір-Уста та інші проти Греції (Bekir-Ousta et autres c. Grèce) (11 octobre 

2007)» [142], «Рамазанова та інші проти Азербайджану (Ramazanova and 

Others v. Azerbaijan) (1 February 2007)» [214], «Корецький та інші проти 

України (Koretskyy and Other v. Ukraine) (3 April 2008))» [192], «Тебеті 

Мухафіз Ісрафілов проти Азербайджану (Tebieti Mühafize Cemiyyeti et 

Israfilov v. Azerbaïdjan) (8 October 2009)» [232], «Республіканська партія 

Росії проти Росії (Republican Party of Russia v. Russia) (12 April 2011)» [216], 

«Республіканська Народна партія проти Туреччини (Cumhuriyet Halk Partisi 

v. Turkey) (21 November 2017)» [247]. 

Право на свободу об’єднання – складником права ст. 11. Громадяни 

повинні мати можливість сформувати юридичну особу, щоб колективно 

діяти для забезпечення власних взаємних інтересів. Фактично законодавче 

забезпечення цього права та його реалізація владою є певним індикатором 

стану демократії у тій чи іншій країні. ЄСПЛ підкреслював, що державам слід 

переконатися, що мета асоціації та її діяльність відповідають вимогам 

законодавства, але вони мають робити це у спосіб, сумісний із вимогами 

конвенції. 

ЄСПЛ при обґрунтуванні рішень неодноразово деталізував окремі 

постулати концепції демократії. Так, у рішенні по справі «Кельдсен, Буск 

Мадсен та Педерсен проти Данії (Kjeldsen, Busk Madsen, and Pedersen v 

Denmark) (1976)» [191] Суд вказав, що держава, виконуючи функції, які вона 

бере на себе щодо освіти, повинна дбати про те, щоби інформація чи знання, 

включені до навчальної програми, передавалися об’єктивно, критично та 
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плюралістично. Державі забороняється переслідувати мету індоктринізації, 

яка може вважатися такою, що не поважає релігійні та філософські 

переконання батьків. Це межа, яку не можна переходити. Така інтерпретація 

відповідає загальному духу Конвенції, «інструменту, покликаному 

підтримувати і просувати ідеали та цінності демократичного суспільства» 

[191, § 53]. Тобто, якщо на початках він наголошував на факті створення 

Конвенції задля підтримки та сприяння ідеалам і цінностям демократичного 

суспільства («Сорінг проти Сполученого Королівства (Soering v. The United 

Kingdom) (7 July 1989)» [223]), то з часом, ЄСПЛ було конкретизовано 

необхідність гарантування державою плюралізму як складника демократії, а 

також строго вказано на неприпустимість обмеження свободи об’єднань як 

вияв сваволі держави («Кастельс проти Іспанії (Castels v. Spain) (23 April 

1992)» [163]). Як виняток таке обмеження допускалося тільки на підставі 

переконливих аргументів і причин. Переслідування опозиційних партій він 

визнав антидемократичним («Громадська організація «Герагуйн Хорхурд 

Патхамаворакан Акумб» проти Вірменії (Geraguyn Khorhurd 

Patgamavorakan Akumb v. Armenia) (14 April 2009)» [249]). Неодноразово 

ЄСПЛ апелював до демократичного принципу толерантності.  

Фактично ЄСПЛ, відповідно до принципу верховенства права, прагне 

передбачувано захищати рішення, прийняті раніше демократичними 

інститутами, протистояти сваволі самодержавної антидемократичної влади 

згідно з доктриною судового контролю. 

У справі «Корецький та інші проти України (Koretskyy and Other v. 

Ukraine) (3 April 2008)» [192] щодо регулювання діяльності неурядових 

організації на її території суд наголосив на необхідності дотримання 

повноважень органів влади у царині належного функціонування системи 

державної реєстрації. Проте підкреслив, що такі повноваження слід 

застосовувати виважено, а відступи від принципу свободи об’єднань чітко 

інтерпретувати [192, § 51]. 

У справі «Народна Республіканська партія проти Туреччини 
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(Cumhuriyet Halk Partisi v. Turkey) (21 November 2017)» [247] щодо її 

фінансової діяльності ЄСПЛ використав для інтерпретації правовий і 

практичний досвід моніторингу фінансів політичних партій 32 держав-членів 

Ради Європи і з’ясував, що, крім Мальти, Швейцарії, всі європейські країни 

контролюють їх надходження і витрати регулярно, а не під час виборчих 

кампаній та встановлюють певні обмеження [247, § 48-49]. За порушення 

передбачені санкції – від штрафів і припинення фінансування до розпуску 

партій, а то й кримінальної відповідальності [247, § 52]. При підготовці 

рішення Суд використав низку міжнародних матеріалів ОБСЄ та 

Європейської комісії за демократію через право (Венеціанської комісії). А 

саме: Керівні принципи щодо регулювання політичних партій (CDL-

AD (2010) 024); Рекомендації щодо законодавства про політичні партії (CDL-

AD (2004) 007rev), прийняті Венеціанською комісією 12-13 березня 2004 р. 

В інтерпретаційній діяльності ЄСПЛ, як підкреслює Т. Хабрієва, 

часто послуговується матеріалами Венеціанської комісії: висновками в 

статусі amicus curiae (стосуються категорії «думка Комісії» в межах 

порівняльно-правового аналізу), дослідженнями, компіляціями, 

керівництвами, кодексами належної практики, інтерпретативними 

деклараціями та ін. Проф. Шпакович О. М зауважує, що міжнародні 

організації можуть встановлювати певні стандарти, надавати тлумачення, які 

можуть лягти в основу обов’язкового акту [576, с. 38]. 

Особливе значення для прийняття рішень у політичних справах мали 

компіляції щодо політичних партій, засобів масової інформації і виборів, 

гендерної рівності, свободи висловлювання та ЗМІ [564]. Наприклад, 

інтерпретативні декларації «Стабільність виборчого права» (2005) та «Участь 

жінок у виборах» (2006) неодноразово використовувалися ЄСПЛ. 

Зауважимо: якщо у статусі документів ОБСЄ та Венеціанської комісії вони 

були необов’язковими до виконання, то після інтерпретації ЄСПЛ у його 

рішеннях поступово набувають рис імперативності, впливаючи на розвиток 

правової держави на національному та локальному рівнях. Вони також 
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впливають на подальшу розробку міжнародних політичних і правових 

стандартів, серед яких на першому місці – деталізація і конкретизація 

принципу верховенства права, який повинен раз і назавжди створити й 

закріпити систему правил, які б зв’язували державу та гарантували 

гармонійний розвиток суспільства. Проте в основу сутності принципу 

покладено свободу змінити закон, бо «повністю розроблений позитивний 

закон означає, що його немає» [752, с. 140]. 

У ст. 10 Конвенції зафіксовано право вільно висловлювати свою думку, 

яке передбачає свободу дотримуватися власної думки і свободу отримувати, 

поширювати інформацію та ідеї без будь-якого втручання з боку публічної 

влади, незалежно від державних кордонів [257]. ЄСПЛ у своїх рішеннях 

підкреслює його важливість як основи демократичного суспільства й 

особливу увагу приділяє виявленню законодавчих гарантій функціонування 

преси як комутатора з громадськістю і владою та відіграє роль 

«Громадського сторожа» («Обзервер і Гардіан проти Сполученого 

Королівства (Observer and Guardian v. the United Kingdom (26 November 

1991))» [255, § 59] або ж, за визначенням Л. Юбера, «сторожового пса 

демократії».  

Однак це не означає необмеженості свободи вираження, особливо у 

справах про дифамацію, завдання шкоди репутації осіб, як от у «Тімпул Info-

Magazin та Ангел проти Молдови (Timpul Info-Magazin and Anghel v. 

Moldova) (27 November 2007)» [236]; «Вітренко та інші проти України 

(Vitrenko & Others v. Ukraine) (16 December 2008)» [254]; «Гужа проти 

Молдови (Guja v. Moldova) (12 February 2008)» [178]; «Софранчі проти 

Молдови (Sofranschi v. Moldova) (30 November 2010)» [224]. Проте Суд 

наголошує на важливості забезпечення можливості вільної циркуляції думок 

і всіх видів інформації, зокрема в період виборів («Боумен проти 

Сполученого Королівства (Bowman v. the United Kingdom) (19 February 1998)» 

[157, § 42]). Щодо політичних статей, промов у справі «Сюрек проти 

Туреччини (Sürek v. Turkey) (8 July 1999)» [230] ЄСПЛ постановив, що 
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допустимі межі критики ширші щодо уряду, ніж щодо приватної особи або 

політика. У демократичній системі дії або бездіяльність уряду повинні бути 

предметом пильного вивчення не тільки законодавчої та судової влади, а й 

громадської думки [230, § 61]. Узагальнення інтерпретаційної практики 

ЄСПЛ щодо поняття «погляди» представлено на рис. 3.1. 

У справі «Ляшко проти України (Lyashko v. Ukraine) (10 August 2006)» 

[199] Суд конкретизував, що свобода вираження поглядів являє собою одну з 

важливих засад демократичного суспільства, одну з базових умов його 

прогресу та самореалізації кожного, та закликав дотримуватися вимог 

толерантності, плюралізму та відкритості думок [199, § 41]. Окремі види 

вираження поглядів, виокремлені під час інтерпретаційної діяльності ЄСПЛ, 

наведені на рис. 3.2. 
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Загалом ЄСПЛ сформулював та послуговується в інтерпретаційній 

діяльності щодо ст. 10 ЄКПЛ такими основними концепціями:  

 розрізнення фактів та оціночних суджень; 

 виокремлення меж допустимої критики; 

 врахування т. зв. «охолоджувального ефекту» (chilling effect); 

 пропорційність заходу законній меті (див. Додаток Е). 

Винятки зі ст. 10 повинні чітко інтерпретуватися, а потреба в таких 

обмеженнях теж має бути чітко встановлена («Яновскі проти Польщі 

(Janowski v. Poland) (21 January 1999)» [189, § 30]; «Фуентес Бобо проти 

Іспанії (Fuentes Bobo c. Espagne) (29 février 2000)» [143, § 43]) і перевірена на 

відповідність таким вимогам: 1) втручання має бути встановлене законодавчо; 

2) встановлення цього втручання повинно відповідати легітимним цілям 

згідно з п. 2 ст.10; 3) чи є необхідність встановлення втручання у 

демократичному суспільстві задля досягнення зазначеної мети [229]. Ці 

втручання слід поєднувати з принципом відповідальності, але усе ж вони не 

повинні перешкоджати виконанню функції інформування з усіх питань, що 

становлять громадський інтерес («Кумпана та Мазаре проти Румунії 

(Cumpana and Mazare v. Romania) (17 December 2004)» [165]; «Хаес та Гійселс 

проти Бельгії (De Haes and Gijsels v. Belgium) (24 February 1997)» [168]). 

Еволютивний принцип інтерпретації максимально використовується 

ЄСПЛ у справах, пов’язаних із функціонуванням Інтернету, який у контексті 

ст. 10 використовують як засіб повідомлення незалежно від його типу («Делфі 

АС проти Естонії (Delfi AS v. Estonia) (16 June 2015)» [169, § 131]). Саме при 

інтерпретації цієї статті ЄСПЛ у рішенні по справі «Редакційна колегія 

«Правое дело» та Штекель проти України (Editorial Board of Pravoye Delo 

and Shtekel v. Ukraine) (5 May 2011)» [171] визнав за необхідне позитивне 

зобов’язання держави щодо створення належної нормативно-правової бази 

для забезпечення свободи висловлювання журналістів, яка повинна 
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відповідати усім якісним критеріям.  

Зокрема, «норма не може вважатися законом до того часу, поки її не 

буде сформульовано з достатньою точністю для того, щоб надати 

громадянинові можливість регулювати свою поведінку: він повинен бути 

здатен – за потреби, за відповідної консультації – передбачати тією мірою, що 

є розумною за відповідних обставин, наслідки, які може спричинити за собою 

його дія» [171, § 51]. При цьому рівень точності залежить від змісту норми, 

сфери її застосування і кількості та статусу тих, кому вона адресована, а 

поняття «передбачуваності стосується не тільки поведінки, наслідки якої 

заявник повинен мати можливість обґрунтовано передбачати, а й 

формальностей, умов, обмежень або санкцій, які можуть поширюватися на 

чиюсь поведінку, якщо буде встановлено, що вона порушує національне 

законодавство» [171, § 52]. Пізніше ЄСПЛ неодноразово вказував на досить 

вузькі рамки свободи розсуду влади щодо обмеження свободи вираження у 

коментарях користувачів зі загальнозначущих або політичних питань («Axel 

Springer AG проти Німеччини (Axel Springer AG v. Germany) [GC] (7 February 

2012)» [153, § 90], «Моріс проти Франції (Morice v. France) [GC] (23 April 

2015)» [205, § 125]). 

У наведеній вище справі «Редакційна колегія «Правое дело» та Штекель 

проти України» [171] позивачами були редакція та головний редактор одеської 

газети «Правое дело», яким судовими рішеннями було приписано сплатити 

великих розмірів відшкодування за перевидання розміщеного в Інтернеті 

анонімного тексту наклепницького характеру, в якому йшлося «про публічну 

особу, президента Української національної Федерації таїландського боксу, який 

нібито був членом організованого злочинного угруповання та координатором 

замовних вбивств і фінансистом» [171, § 47]. Їх зобов’язали також опублікувати 

відкликання та вибачитися, що не було передбачено законом.  

Свобода журналістської діяльності передбачає деякі провокативні 

перебільшення («Вілем проти Франції (Willem v. France) (16 July 2009)» [243, 

§ 33], проте щодо дискусій на інтернет-сайтах ЄСПЛ постановив, що широкі 
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межі допустимої критики можливі там, де питання загального зацікавлення 

коментують добре відомі громадськості професійні журналісти («Ніскассарі та 

Otavamedia Oy проти Фінляндії (Niskasaari and Otavamedia Oy v. Finland) (23 June 

2015)» [210, § 9, 54-59]). Однак у рішенні Суд визнав, що оскаржуване втручання 

не було «передбачене законом», оскільки така ситуація перевидання вмісту 

Інтернету не була законодавчо передбачена, а застосовувати до неї нормативні 

положення, які захищали друковані ЗМІ, національні суди не могли. 

Технологічні зміни в суспільстві вплинули не тільки на можливості 

комунікації «мільярдів користувачів в усьому світі» в мережах, а й на 

доступність до величезної кількості інформації та можливості її зберігання, на 

що ЄСПЛ активно відреагував указавши на важливість підтримки інтернет-

архівів для забезпечення інформаційних запитів («Таймс Ньюс-пейпе Лтд 

проти Сполученого Королівства (Times Newspapers Ltd v. the United Kingdom) 

(10 March 2009)» [234, § 27]). Водночас у рішеннях він підкреслив, що Інтернет 

не є і не буде об’єктом регулювання також таких засобів контролю, як преса, 

та корегуватися з урахуванням притаманних цій технології рис [171, § 63]. 

Інтерпретаційна практика ЄСПЛ торкнулася й функціонування 

новинного інтернет-порталу та стосувалася відповідальності компанії за 

опубліковані користувачами онлайн-коментарі в першій такого роду справі 

«Делфі АС проти Естонії (Delfi AS v. Estonia) (16 June 2015)» [169]. Суд 

вирішив, що комерційний оператор портал інтернет-новин повинен нести 

відповідальність за образливі коментарі, які порушують права особи, і 

компанія Delfi AS їх видалила через шість тижнів. Однак це стосується тільки 

«великого, професійно керованого, інформаційного інтернет-порталу, який на 

комерційній основі публікує свої власні інформаційні статті та запрошує 

читачів додавати до них свої коментарі» [169, § 115], і не стосується інших 

форумів мережі Інтернет. 

На основі Рекомендацій Комітету міністрів Rec (2011) 7 Велика палата 

ЄСПЛ виокремила чотири критерії для встановлення відповідальності Delfi 

AS: 1) екстремальний характер коментарів (порушували «людську гідність» та 
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були «явно незаконними»); 2) коментарі були опубліковані у професійно 

керованому інформаційному інтернет-порталі; 3) недостатність ужитих 

компанією заходів щодо вилучення коментарів (затримка); 4) незначущий 

характер накладеної санкції (320 €) [251, с. 30-62], який суд вважав 

пропорційним. Якщо держава вживає непропорційні обмежувальні заходи та 

накладає неприйнятні санкції, то це згубно впливає на свободу слова, а тому 

Суд вважає допустимим кримінальне ув’язнення тільки за серйозне 

порушення основних прав, а саме мова ненависті та підбурювання до 

насильства [251, с. 30-62]. 

Яскравий приклад практики ЄСПЛ у царині політичних прав – 

комплексна справа «Об’єднана Комуністична партія Туреччини та інші 

проти Туреччини (United Communist party of Turkey and Others v. Turkey) 

(30 January 1998)» [239], в якій поєднано інтерпретацію ст. 10, ст. 11 і ст. 3 

Протоколу № 1, оскільки захист думок і свобода висловлювання є однією з 

цілей свободи зібрань та об’єднань, що закріплено в ст. 11 [239]. А держава 

зобов’язана проводити вільні вибори в розумні проміжки часу таємним 

голосуванням в умовах, які забезпечать вільне вираження думки людей у 

виборі законодавчої влади, що немислимо без участі політичних партій, які 

представляють у різних країнах різноманітні погляди. Суд конкретизував, що 

передавати цей спектр думок покликані не тільки політичні інституції, а й ЗМІ 

– незамінні учасники, поряд із політичними партіями, політичних дебатів, які 

є ядром концепції демократичного суспільства [239, §44]. 

Еволютивний підхід яскраво проглядає щодо виборчих справ ЄСПЛ. 

Якщо раніше суд не брав до розгляду справи щодо президентських виборів, 

виборів до органів місцевого самоврядування і референдумів із важливих 

питань, то тепер межі застосування п. 1 ст. 3 чітко визначені ЄСПЛ завдяки 

конкретизації поняття «вибори» [247, § 33-34, 37-38], яке застосовують тільки 

щодо «законодавчого органу» [253, § 40]. Справи щодо референдумів можуть 

потрапити під розгляд тільки в разі їх ідентифікації з демократичним процесом 

[253, § 42], президентських – гіпотетично, якщо, згідно з Конституцією країни, 
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главі держави надано законодавчі повноваження («Любе Бочковскі проти 

колишньої Югославської Республіки Македонія (Ljube Boškoski against the 

former Yugoslav Republic of Macedonia) (2 September 2004)» [252]), але на 

практиці ЄСПЛ не послуговувався такою можливістю. Проте, Європейський 

парламент він вважає частиною «законодавчого органу» («Масьюз проти 

Сполученого Королівства (Matthews v. the United Kingdom) (18 February 1999)» 

[203, § 45-54]; «Ачіл Осчето проти Італії (Achille Occhetto v. l’Italie) 

(12 Novembre 2013)» [140, § 42]). 

ЄСПЛ використовує для інтерпретації концепцію «непрямих 

обмежень, однак не перевіряє «необхідність» або «нагальну соціальну 

потребу» (ст. 8-11 ЄКПЛ), а керується критеріями свавілля, пропорційності, 

впливу обмеження на вільне вираження думки народу, трансформації 

політичної системи відповідної країни («Матьє-Мохін та Клерфайт проти 

Бельгії) (Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium) (2 March 1987)» [202, § 52], 

«Жданока проти Латвії (Ždanoka v. Latvia) (6 March 2003)» [245, § 103-104, 

115]).  

Однак іноді ЄСПЛ використовує тільки один із вказаних вище 

критеріїв. Так, вирішуючи справи про обмеження пасивного виборчого права 

щодо можливості висування кандидатури на виборах, в основному, 

національне законодавство перевірялося на відсутність «свавілля» з боку 

держави [245, § 115, 57; 204]. Проте суд у таких справах керується принципом 

юридичної визначеності. Зокрема, використовуючи дефініцію «згідно із 

законом», Суд розуміє її значення за такими складниками: 1) наявні норми в 

національному праві; 2) належна якість закону в аспекті його доступності 

особам і можливості використання з передбаченням його наслідків; 

3) відповідність закону принципу верховенства права («Круслен проти 

Франції (Kruslin v. France) (24 April 1990)» [193, § 27, 30]. 

Доктриною свободи розсуду держави та принципом пропорційності 

суд керувався при визначенні доцільності тай розмірів виборчої застави для 

забезпечення принципу плюралізму у справах «Жуховецький проти України 
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(Sukhovetskyy v. Ukraine) (28 March 2006)» [228, § 72-73], «Російська 

консервативна партія підприємців та інші проти Росії (Russian Conservative 

Party of Entrepreneurs and Others v. Russia) (11 January 2007)» [217, § 94] та ін. 

Уже стала класичною з огляду на інтерпретаційні зміст, засоби, методи 

техніки справа «Херст проти Сполученого Королівства (Нirst v. the United 

Kingdom) (6 October 2005)» [184]), у якій йдеться про позбавлення виборчого 

права ув’язнених, яка викликала неоднозначну реакцію суддів, учених, 

посадовців, політиків, правозахисників, громадськості. Є. Рижов, аналізуючи 

використану методологію інтерпретації ЄСПЛ, вказує на використання суддями 

базових принципів демократії як основи розгляду справи і підтримку ефективної 

демократії та верховенства права, порівняльного та історичного методів для 

виявлення аналогій у попередніх рішеннях, виборчому законодавстві 12 країн, 

доктрини вільного розсуду держави та максимальне використання еволютивної 

(динамічної) інтерпретації.  

Поряд із цим, ним відзначено використання іншої інтерпретативної 

методики в окремій думці суддів. Так, суддя Л. Кефліш ґрунтувався на 

телеологічному методі (звертався до об’єкта та мети міжнародного договору); 

Ф. Тулкес і В. Загребельські – на критичному підході до аналізу ЄСПЛ не тільки 

законодавства, а й парламентських слухань; Л. Вайлдхабер, Дж.-П. Коста, 

П. Лорензен, А. Ковлер і С.-Е. Джебенс – на методі буквального тлумачення. В їх 

окремій думці підкреслено, що суд повинен бути обережним, не брати на себе 

законодавчі функції і «не зобов’язаний визначати, як національні законодавчі 

органи виконують свої законодавчі функції» [526].  

На цьому наголошує й М. О’Бойлі (O’Boyle Michael): «з одного боку, 

судове рішення захищає виборчі права особи, але з іншого боку, воно не повинно 

вийти за межі своєї явної і неявної легітимності та не встановлювати замість 

людей правила щодо конституційного порядку, який цей народ створює для 

себе» [721, с. 8]. У підсумку Є. Рижов констатує трансформацію еволютивного 

методу у вільний метод інтерпретації, який хоч і відповідає соціально-

політичним реаліям життя, але надто широкий [526]. Проте, на наш погляд, 
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система права все ж повинна бути спрямована на соціальні регулятори – 

справедливість, норми моралі, звичаї, традиції [402, с. 135]. 

З огляду на це підкреслимо вплив ЄСПЛ на дотримання таких вимог у 

міжнародних стандартах виборів, політичних партій, ЗМІ, особливо на 

регіональному рівні. 

Сучасна держава створена для служіння суспільству, але це стало 

загрозою тому ж суспільству. Демократія була введена, щоб підтримати 

верховенство права, але це також підірвало й саме правило [752, с. 150]. 

Отже, функціонування ЄСПЛ саме як суду, його інтерпретаційний метод 

побудови цілісної системи за допомогою послідовної практики та 

запровадження інтерпретаційних стандартів у результаті використання 

порівняння правових норм держав-членів видається достатньо легітимним для 

визначення ідентифікуючих еволюційних стандартів. 

Обов’язковість рішень ЄСПЛ лише для сторін спору не виключає, а то й 

стверджує необхідність відповідності законодавства країн-членів цим 

стандартам, які повинні бути досить широкими. В іншому випадку його чекають 

звинувачення у «законодавчих» рішеннях. Однак занадто широкі стандарти 

неймовірно ускладнюють його функціонування. Інтерпретація ЄСПЛ у 

«політичних» справах – надзвичайно складний процес, оскільки функціонально 

поєднує всі складники природного і позитивного права щодо спірного 

правовідношення і труднощі нерідко пов’язані з політичним та психологічним 

елементами в інтерпретаційній діяльності міжнародного суду внаслідок 

залежності суддів від держави, що їх направила, зокрема, а також небажання 

керуватися концепцією природних прав.  

У подальшому досить перспективним видається розгляд 

інтерпретаційної діяльності ЄСПЛ щодо справ, пов’язаних із політичним 

переслідуванням опозиційних до влади сил / ЗМІ як до, так і після виборів, 

який підпадає під дію ст. 18 Конвенції, якою визначено: «Обмеження, 

дозволені згідно з цією Конвенцією щодо зазначених прав і свобод, не 

застосовуються для інших цілей аніж ті, для яких вони встановлені» [21]. 
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3.3.3. Інтерпретація права на недискримінацію у практиці ЄСПЛ 

 

Принцип рівності, як одне з основних прав людини, закріплений у ст. 1 

Загальної декларації прав людини 1948 р. і конкретизований у ст. 14 ЄКПЛ 

[21] як «заборона дискримінації», протягом другої половини ХХ ст. та початку 

ХХІ ст. зазнав значного розвитку щодо розуміння його суті та практики 

застосування і трансформувався у ст. 1 Протоколу № 12 до Конвенції у 

«Загальну заборону дискримінації». І хоча існують думки, що Європейський 

Суд з прав людини уникає надмірно глибокого трактування ст. 14 задля 

можливостей певного «маневрування», фактично, завдяки інтерпретаційній 

практиці ЄСПЛ, цей принцип сформувався як принцип недискримінації [441]. 

Проте поширення практики непрямої дискримінації в багатьох країнах, 

які підписали Конвенцію, потребує більш глибокого вивчення і осмислення 

трактування в практиці ЄСПЛ концепції рівності, яка повсякчас покликана 

захищати соціально-незахищені та потенційно вразливі групи. Однак 

констатуємо, що при наявності величезної кількості праць з прав людини загалом 

і права рівності (у філософському, історичному, соціальному, етичному, 

економічному, юридичному аспектах) зокрема, окремих досліджень щодо ст. 14 

і прийняття Протоколу № 12 до Конвенції та інтерпретаційної діяльності ЄСПЛ 

у цьому напрямку значно менше. Причому деякі з науковців конкретизують 

поняття та принцип рівності, виявляють відмінності між комунітаристськими й 

лібералістичними інтерпретаціями категорії недискримінації, інші – піддають 

критиці формальну рівність, або ж з’ясовують її цілі та можливості забезпечення 

або ж прагнуть зрозуміти нерівність у контексті, обґрунтовують самостійність 

принципу недискримінації та ін.  

Проте одностайна думка дослідників про спірність та неоднозначність 

використання принципу недискримінації у практиці ЄСПЛ. Відомий 

український вчений-міжнародник В. В. Мицик пояснює право недискримінації 
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як «противправність дискримінації національних меншин, її заборону і 

національні та міжнародні гарантії недискримінації. Дискримінація тягне за 

собою правову відповідальність і санкції як на національному, так і 

міжнародному рівні щодо суб’єктів, які порушують право недискримінації» [492, 

с. 128]. 

У Ст. 14 Конвенції «Заборона дискримінації» йдеться про те, що 

користування визнаними в Конвенції «правами та свободами, має бути 

забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою – статі, раси, кольору 

шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи 

соціального походження, належності до національних меншин, майнового 

стану, народження, або за іншою ознакою» [21]. І саме в цих рамках держава 

та її органи зобов’язані діяти, щоби не допустити порушення за переліченими 

вище чи «іншими» ознаками. Виняток – виправдане легітимне обмеження. 

Проте передбачені в конвенції «інші ознаки» насправді дають невичерпний 

перелік ознак, які фігурують у директивах ЄС [173; 235], або ж інших ознак, 

наприклад ВІЛ-інфікованість [190], обов’язок жінки згідно із національним 

правом змінювати прізвище після одруження [238]. У справі «Стек та інші 

проти Сполученого Королівства (Stec and Others v. the United Kingdom) (12 

April 2006)» ЄСПЛ вказав, що згаданий у ст. 14 перелік не вичерпний і 

включає «будь-який інший статус (“toute autre situation” у французькому 

тексті, яким особи або групи людей відрізняються один від одного [226, § 90]. 

Однак ЄСПЛ не ототожнює принцип недискримінації із принципом рівності. 

Він допускає його синонімічність тільки із принципом рівного поводження 

[166]. 

ЄСПЛ не застосовує ст. 14 Конвенції самостійно, а тільки у поєднанні 

з іншими статтями та протоколами, оскільки вона їх доповнює та служить 

забезпеченню прав і свобод, передбачених і захищених у цих статтях. Але 

застосування цієї статті не обов’язково передбачає порушення якогось із прав, 

що містяться у Конвенції. Держави, безумовно, повинні забезпечувати 

дотримання прав Конвенції без жодних дискримінаційних обмежень як у 
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позитивному сенсі, відповідно до матеріальної статті, так і в негативному, в 

розумінні утримання від жодних дискримінаційних дій [211, § 180, 182]. 

Фактично, заборона дискримінації, згідно зі ст. 14 виходить за межі реалізації 

конвенційних прав і свобод, а також стосується додаткових прав, які держави 

добровільно зобов’язуються гарантувати згідно з національним правом [226, 

§ 39-40; 152, § 74; 161, § 63].  

Проте ст. 14 включає безліч підстав (наприклад, сексуальна орієнтація, 

здоров’я, сімейний стан, масонські таємні організації, діяльність скінхедів 

тощо), які можуть не фігурувати в національних антидискримінаційних 

законах. Однак ст. 14 застосовують лише тоді, коли розглядувана ситуація 

перебуває в межах права Конвенції, хоча ЄСПЛ нерідко перебуває у складних 

ситуаціях, коли справи стосуються сфер суспільного життя, в яких апріорі 

закладені проблеми, що породжують явище дискримінації. Саме тому в 

справах про порушення права на повагу до приватного та сімейного життя 

внаслідок нелюдських дискримінаційних дій чи принизливого поводження 

Cуд іноді уникає обговорення обставин. 

До того ж перелік прав, які містяться в Конвенції, значно вужчий, аніж 

у Загальній декларації прав людини. Це стосується багатьох соціальних та 

економічних прав, особливо соціального забезпечення та права на працю. 

Проблеми сьогодення часто концентруються у сферах працевлаштування, 

можливостей захисту та підтримання здоров’я, реалізації права на здоров’я, 

доступу до отримання і придбання житла. Диференційований підхід держави 

та соціуму в цих галузях змушує ЄСПЛ адекватно реагувати на виклики 

життя у своїх рішеннях за допомогою еволютивної динамічної 

інтерпретації. 

Експерт Ради Європи з європейського антидискримінаційного права 

Є. Олійник узагальнює й конкретизує розуміння дискримінації в практиці ЄСПЛ 

як «порушення принципу рівності» 1) через застосування різного поводження; 

2) без об’єктивного та розумного обґрунтування, коли різниця у поводженні не 

переслідує легітимну мету або ж «різниця в поводженні не забезпечує 
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пропорційність ужитих заходів поставленій меті; 3) щодо осіб, які перебувають 

в однаковому становищі; 4) коли єдиною підставою різниці є особистісна 

характеристика (або сукупність таких характеристик); 5) при користуванні 

конвенційними правами (ст. 14) або будь-якими правами, передбаченими 

національним законом (ст. 1 Протоколу № 12)» [507]. 

Якщо раніше у традиційній практиці ЄСПЛ поняття «дискримінація» 

розумілося дещо обмежено, у як явна чи пряма, то тепер її трактують значно 

ширше, враховуючи приховані форми і завдяки обґрунтуванням суду. Так, у 

справі «Бачковскі та інші проти Польщі (Baczkowski & Ors v. Poland) (3 May 

2007)» [154] щодо гомофобії з боку міської влади, мер Варшави, у відповідь на 

прохання групи осіб та асоціації провести марш і деякі зустрічі, висловився, 

що «пропаганда гомосексуалізму не рівнозначна здійсненню свого права на 

свободу зібрань» і не дав дозволу. Суд конкретизував поняття ефективного 

засобу правового захисту, під яким мається на увазі можливість отримання 

рішення до запланованих заходів (у даному випадку, згідно із законодавством 

вимагалося подання прохання до муніципалітету про проведення демонстрації 

принаймні за три дні до того). У рішенні ЄСПЛ зауважив, що обрані посадові 

особи повинні бути обережними у своїх висловах, оскільки їхні коментарі 

можуть бути інтерпретовані як інструкції для посадових осіб [154]. Однак 

зазвичай ЄСПЛ вимагає суворих доказів, при визнанні порушень у діях 

державних службовців на підставі упередженості й простежує зв’язок між 

упередженим висловлюванням та фактом дискримінації. 

Конкретизація викладених вище положень щодо «дискримінації» 

підтверджується практикою ЄСПЛ, який неодноразово приймав рішення про 

порушення ст. 14 шляхом непрямої дискримінації. Така практика 

застосовується з моменту прийняттям судом рішення у справі «Х’ю Джордан 

проти Сполученого Королівства (Hugh Jordan v. United Kingdom) (4 May 

2001)» [185, § 154]. Хоча ще раніше у справі «Абдулазіз, Кабалес, Балкандалі 

проти Сполученого Королівства (Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. United 

Kingdom) (28 May 1985)» [147] було чітко окреслено пряме застосування 
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поняття дискримінації. 

Зокрема, вимога статті щодо створення умов про недопущення 

дискримінації особи була засвідчена у справі «Тлімменос проти Греції 

(Thlimmenos v. Greece) (6 April 2000)» [233]. ЄСПЛ констатував порушення 

прав громадянина Греції, якому було відмовлено у видачі ліцензії аудитора, 

оскільки у нього була судимість за невиконання військового обов’язку з 

релігійних переконань, і конкретизував, що порушення виникає тоді, коли 

держава не застосовує диференційований підхід до людей, які перебувають у 

нерівних умовах «без об’єктивного і достатнього обґрунтування» [233, § 7]. 

Щодо прямого застосування антидискримінаційних норм Конвенції 

зауважимо, що найчастіше суд розглядає справи про расову ненависть і 

наполягає на розв’язанні проблеми в конкретній державі. Зокрема, у справі 

«Cампаніс проти Греції (Sampanis v Greece) (5 June 2008)» [221] він констатує, 

що широкомасштабні упередження та насильство щодо ромів викликають 

необхідність постійного засудження расизму та збереження довіри меншин до 

здатності влади захистити їх від расистського насильства [221, § 72, 94-96]. 

Також у справі «Начова та інші проти Болгарії (Nachova and Others v. 

Bulgaria) (6 July 2005)» [208] ЄСПЛ, на підставі ст. 14 у поєднанні зі ст. 2 і 

ст. 3, вказав, що держава повинна розслідувати випадки, коли є підозра, що 

вони вчинені на основі мотивів расової неприязні [208, § 172]. У справі 

«Параскева Тодорова проти Болгарії (Paraskeva Todorova vs. Bulgaria) (25 

March 2009)» [145] суд підкреслив серйозність оскаржуваних фактів і 

необхідність викорінення расизму як пріоритетне завдання в 

багатонаціональних суспільствах Європи [145]. 

Уже класичною щодо порушення ст. 14 у поєднанні зі ст. 2 

Протоколу № 1 у випадку дискримінації ромських дітей у реалізації права на 

освіту стала справа «DH та інші проти Чеської Республіки (DH and Others v. 

The Czech Republic) (13 November 2007)» [166]. Чеська Республіка, на думку 

Суду, прагнула вирішувати питання забезпечення їх шкільного навчання, 

однак не були вжиті конструктивні заходи щодо його гарантування для ромів 
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[166, § 206]. Діти були розміщені в спеціальні школи для дітей із психічними 

вадами, ізольовані від інших дітей і суспільства. Як результат – отримали 

освіту, яка не дала їм можливості надалі інтегруватися в суспільство, набути 

необхідні навички. Держава організувала для них навчання як для членів 

несприятливого класу, проте спостерігалася наявна непропорційність між 

використаними чеською владою засобами та метою. Відтак прийняли нове 

законодавство, яке скасувало спецшколи та забезпечило навчання ромських 

дітей у звичайних школах. У цьому випадку доктрина свободи розсуду є явним 

інтерпретативним засобом, використовуваним ЄКПЛ, щоб сприяти 

розв’язання національних проблем на місцях. 

Головне завдання суду – знайти баланс між відтермінуванням такого 

розв’язання для національних судів та законодавців, з одного боку, і 

збереженням «європейського нагляду», який «надає повноваження ЄКПЛ, 

щоб прийняти остаточне рішення», з іншого боку. У багатьох справах, поки 

відсутній єдиний європейський стандарт і напрацьовується відповідна 

європейська норма аба національний закон, на перехідний період суд 

пропонує надання державі широкої свободи розсуду. Тим самим рішення 

ЄСПЛ виконують роль механізму сигналізації, через який суд здатний виявити 

потенційно проблемні практики для Договірних держав, перш ніж вони 

фактично стають порушеннями, тим самим попереджати держави щодо 

сумнівності їхніх законів. 

ЄСПЛ фактично розширив обсяг прав Конвенції. Скарга щодо ст. 14, яка 

не вказує на відповідне матеріальне право, буде відхилена як неприйнятна. Однак 

є ситуації, коли ЄСПЛ коливається щодо прийняття остаточного рішення та не 

готовий однозначно інтерпретувати норми Конвенції щодо конкретних справ 

осіб, які перебувають в однаковому становищі. Мова йде про справу «Юейда та 

інші проти сполученого Королівства (Eweida and Others v. the United Kingdom) 

(15 January 2013))» [173], в якій суд об’єднав фактично кілька справ проти 

Великобританії, в яких стюардеса, медсестра, чиновник – реєстратор народжень, 

смертей, шлюбів і геріатр, порушуючи заборону роботодавцями носити на шиї 
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хрести, прагнули захистити свободу віросповідання та свободу від дискримінації 

на роботі. Їх заяви до ЄСПЛ були пов’язані з питанням думки, совісті та релігії, 

закріплені в ст. 9 Конвенції і забороною дискримінації, відповідно до ст. 14. При 

цьому адвокат однієї з позивачів наполягав: ніщо в Конвенції не свідчить про те, 

що релігійна свобода припиняється в момент, коли хтось переступає поріг роботи 

чи знаходиться на робочому місці, особливо зважаючи на те, що більшість людей 

приводять на роботі значну частину свого життя. ЄСПЛ загалом визнав право 

християнських службовців на публічне носіння хреста. Щодо випадку стюардеси 

судді зазначили, що заборона роботодавця порушувала релігійну свободу 

працівників. Особливо це виразно помітно на фоні дозволу цієї ж авіакомпанії 

чоловікам-сикхам носити синій або синьо-білий тюрбан, сикхський браслет, а 

штатним співробітникам, жінкам-мусульманкам – хіджаб затвердженого 

кольору. Суд вказав на наявність подвійних стандартів, коли мусульманським 

жінкам дозволяють демонструвати свою віру, а християнських стюардес 

змушували ховати хрест під форму.  

Для медсестри ситуація була менш однозначна, оскільки її свобода 

віросповідання повинна узгоджуватися з виконанням обов’язків: слід також 

запобігти можливості нещасних випадків у разі фізичного травмування 

пацієнтів ланцюжком із хрестиком. Тобто право на носіння релігійних 

символів повинно бути збалансоване з правом інших осіб. Скарги інших 

позивачів були відхилені. ЄСПЛ прийняв соломонове рішення не приймати 

рішення остаточно, а відправити на розгляд Великої палати. 

На відміну від попереднього випадку, у справі «Штуммер проти Австрії 

(Stummer v. Austria) (7 July 2011)» [227] однакова ситуація, в якій перебувають 

особи, є основою, фоном для визначення дискримінації, що проявляється у 

різному ставленні до них «на підставі ідентифікованої характеристики або 

статусу»; таке розмежування в поведінці не переслідує «законну мету», відсутнє 

«розумне співвідношення між використаними засобами і метою, яку прагнули 

реалізувати» [227, § 87]. 

Однак зростаючий обсяг справ щодо релігійних питань, поширення 
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плюралізму в сучасному суспільстві актуалізує необхідність їх обговорення та 

інтерпретації. Це, зокрема стосується справи «Лаутсі та інші проти Італії (Lautsi 

and others v. Italy) (18 March 2011)» [195], коли ЄСПЛ вирішив, що наявність 

релігійних символів у класах (розп’яття Ісуса Христа на стінах) входить до межі 

розсуду держави, оскільки немає європейського консенсусу щодо зберігання 

релігійних символів у класних кімнатах [195]. Провідний науковець у галузі прав 

людини проф. Мицик В. В. наголошує, що заборона дискримінації за будь-якими 

ознаками і релігійними, зокрема, «передбачає обов’язок саме держав уживати 

ефективних політико-правових і законодавчих заходів для унеможливлення 

приниження, обмеженння, позбавлення прав, відмови в їх здійсненні й захисті та 

забезпечення принципу рівних можливостей меншості та більшості населення в 

усіх сферах суспільного життя країни» [492, с. 123].  

Так само ще раніше суд вирішував справу «Ахмет Арслан та інші проти 

Туреччини (Ahmet Arslan and Others v. Turkey) (23 February 2010))» [141] про 

релігійну групу, представники якої скаржилися, що турецький закон обмежує 

носіння головних уборів та релігійного одягу у громадських місцях. Суд зазначив, 

що релігійна нейтральність може мати перевагу над правом проявляти свою 

релігію. Проте в цьому випадку суд визнав порушення ст. 9 Конвенції, 

аргументуючи його міркуваннями, що не існує жодних доказів того, що заявники 

являли загрозу громадському порядку чи заважали перехожим, чинили на них 

тиск під час своїх зібрань [141]. 

У справі «Даніленков та інші проти Росії (Danilenkov and Others v. 

Russia) (30 July 2009)» [167] ЄСПЛ відновлював справедливість щодо 

невиконання державою позитивних зобов’язань стосовно надання 

ефективного судового захисту членам Російської спілки докерів від 

дискримінації на підставі членства в профспілці [167]. 

Особистісні характеристики на основі статі були в центрі розгляду 

справи «Зарб Адамі проти Мальти (Zarb Adami v. Malta) (20 June 2006))» [244] 

щодо дискримінації на статевих підставах при здійсненні обов’язків 

присяжного засідателя. Логіка інтерпретаційних суджень ЄСПЛ полягає в 
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тому, що виконання громадських обов’язків жінками й чоловіками не 

передбачає жодних переваг однієї статі перед іншою, а тому надання переваги 

чоловікам у цій якості дійсно є дискримінацією. Суд констатував потребу 

уточнення права, що регулює «гендерну ідентифікацію» на всіх рівнях 

(національному, європейському), оскільки відсутній єдиний підхід до його 

трактування: вважати його складником «сексуальної орієнтації» чи «статевої 

дискримінації» [244]. 

Яскравим прикладом дискримінації, коли єдиною підставою різниці є 

особистісна характеристика на підставі інвалідності, – є справа «Чам проти 

Туреччини (Çam v. Turkey) (23 February 2016)» [160], в якій заявницю не прийняли 

на навчання у Турецькій Музичній Академії при Стамбульському технічному 

університеті на підставі її сліпоти. Суд встановив порушення ст. 14 та ст. 2 

Протоколу № 1, однак прагнув з’ясувати, чи спроможна держава надати доступ 

до освіти особі або групі осіб з особливими потребами, оскільки положенням про 

прийом до Музичної Академії не передбачено виключення сліпих осіб [160, 

§ 59]. У рішенні аргументована думка про необхідність урахування актуальних 

тенденцій фундаментальних принципів універсальності та недискримінації у 

здійсненні права на освіту, а також наголошено, що інклюзивне навчання є 

найбільш відомим засобом для забезпечення зазначених фундаментальних 

принципів [160, § 43] за допомогою фізичних, освітніх, організаційних форм, а 

саме архітектурної доступності шкільних будівель, підготовки учителів, 

адаптації шкільних програм чи відповідних засобів [160, § 66], оскільки 

«дискримінація на підставі інвалідності також охоплює відмову від створення 

належних умов» [160, § 67]. 

Не так давно ЄСПЛ розглядав справу «Карвальо Пінто де Соуза Мораіс 

(Carvalho Pinto de Souza Morais) (25 July 2017)» [162], в якій проблема визначення 

наявності дискримінації за ст. 14 та ст. 8 Конвенції виявилася доволі 

дискусійною не так щодо встановлення самого факту дискримінації, як щодо 

поняття віку та вікових потреб, що й потребувало інтерпретації Суду. Заявниця 

– жінка 50-річного віку після операції гінекологічного характеру – внаслідок 



312 
 

ушкодження нерва отримала значні проблеми зі здоров’ям (біль, утруднення 

пересування та сидіння, неможливість вести статеве життя), а також потребувала 

допомоги помічниць по господарству, а тому звернулася до клініки за 

відшкодуванням збитків. Однак компенсація їй була значно зменшена з 

міркувань попередньої тривалості хвороби і не таких важливих для жінки у 

зрілому віці статевих відносин, у порівнянні з молодими.  

Фактично Верховний Адміністративний суд Португалії взяв за основу 

рішення вік і стать. Інтерпретаційні зауваги ЄСПЛ були акцентовані на тому, що 

основна проблема – у наявності припущення, що сексуальність для заявниці, 

матері двох дітей, не така важлива, як для молодшої жінки, і тим самим «ігнорує 

її фізичну і психологічну значущість для самореалізації жінок як особистостей» 

[162, § 52]. Тобто дискримінація можлива не тільки за віком і статтю, а й за такою 

особливою характеристикою, як можливість вести нормальне сексуальне життя, 

що свідчить про еволютивний підхід ЄСПЛ до інтерпретації в даній ситуації. 

Узагальнюючи, суд звернув особливу увагу на те, що «проблема 

стереотипування певної групи в суспільстві полягає в тому, що вона забороняє 

індивідуалізовану оцінку їхньої спроможності та потреб» [162, § 46].  

Суддя ЄСПЛ від України Ганна Юдківська в особливій думці наголосила, 

що саме «стереотипні міркування в даній справі призвели до дискримінації», а 

«упередження, яке передається через тисячоліття, є важким тягарем, що загрожує 

як сьогоденню, так і майбутньому» [162]. 

Отже, за період функціонування ЄСПЛ ним опрацьовано величезний обсяг 

справ щодо порушення права рівності та нерозривно пов’язаного з ним принципу 

недискримінації ст. 14 та ст. 1 Протоколу № 12 ЄКПЛ. Еволюція інтерпретаційної 

діяльності ЄСПЛ свідчить про трансформацію підходів до інтерпретації права про 

недискримінацію. ЄСПЛ поступово почав розширювати коло сфер імовірних 

порушень, від прямої заборони до виявлення та констатації непрямої 

дискримінації, а його рішення сприяли нормативному оформленню принципу 

недискримінації в національних системах і його поступовому перетворенню із 

суто декларативного у злагоджений дієвий механізм захисту потерпілих від 
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дискримінації осіб і утвердженню демократії, людської гідності та верховенства 

права як засадничих принципів Ради Європи. Водночас верховенство права 

утворює центральний принцип тлумачення Конвенції. Консенсусне розслідування 

дозволяє ЄКПЛ прив’язувати свої рішення до темпів зміни національного 

законодавства, визнаючи політичний суверенітет держав-респондентів і, 

водночас, легітимізувати власні рішення проти них, дотримуючись принципів 

демократичної правової держави. 

 

3.3.4. Інтерпретаційна практика ЄСПЛ щодо прав мігрантів  

 

Загальносвітова криза вимушеного переміщення осіб, яка триває 

протягом останнього десятиріччя та особливо загострилася в Європі 2015-

2016 рр. у зв’язку зі збройними конфліктами у Сирії та Україні, 

актуалізувала вирішення питань мігрантів як на практичному,  так і на 

теоретичному рівнях. І хоча ЄКПЛ 1950 р. безпосередньо не регулює захист 

прав мігрантів, однак у разі їх перебування на території держав, для яких 

вона обов’язкова, ЄСПЛ розглядає справи щодо реалізації їх прав і основних 

свобод, передбачених конвенцією. Особливо проблемні справи щодо прав 

нелегальних мігрантів, які у країні перебування зазвичай не мають статусу 

законного проживання та позбавлені найелементарніших економічних і 

соціальних прав.  

Стрімкий динамічний розвиток процесів міграції та їх 

інституціалізація впливають на інтерпретацію таких справ ЄСПЛ, яка, 

відповідно, сприяє подальшому та всебічному урегулюванню міграційної 

політики як не європейському, так і національному рівнях. Так, підписана 

27 червня 2014 р. «Угода про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом (ЄС)» [29], ратифікована Верховною Радою України та 

Європейським парламентом 16 вересня 2014 р. (чинна з 1 вересня 2017 р.), 

зобов’язує уряд України імплементувати низку нормативних документів ЄС 

у сфері імміграційної політики, особливо у контексті Плану дій з 
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лібералізації візового режиму ЄС для України [29].  

Низка рішень ЄСПЛ допомагає їх конкретизувати й уникнути 

прогалин у національному законодавстві та правореалізаційній практиці. 

Однак, як зауважує О. В. Буткевич, «при переході до практики реалізації 

міжнародного договору (зокрема, в останні два десятиліття) його 

незаперечне і головне місце дещо втрачає свої позиції. I це визнають як 

керівники держав, так і представники міжнародних організацій» [377]. 

Інтерпретаційні правила, які застосовують до міжнародних договорів 

загалом, також прийнятні й щодо договорів про права людини, як і 

безсумнівне застосування у таких випадках принципів інтерпретації, 

передбачених ст. 31, ст. 32 і ст. 26 ВК ПМД. А саме принципу сумлінності 

(договір повинен інтерпретуватися «добросовісно»), принципу буквальності 

(договір повинен інтерпретуватися відповідно до звичайного значення умов 

договору, у їх контексті), принципу систематичності (тобто за 

систематичним поглядом на весь договір), телеологічного принципу (тобто 

згідно з об’єктом і метою договору).  

Але інтерпретація договорів про права людини вимагає 

непересічного підходу, а також врахування специфічних 

(«людиноцентриських») характеристик цих договорів. Оскільки МС ООН 

було встановлено, що договори слід інтерпретувати та застосовувати в 

рамках правової системи, що існувала на момент інтерпретації, а не під час 

підготовки чи прийняття тексту, то говорити про необхідність достеменно 

з’ясовувати наміри їх розробників немає сенсу. Іноді рішення ЄСПЛ ідуть 

врозріз із намірами розробників. Суддя ЄСПЛ у відставці В.Г.Буткевич з 

цього приводу наголошує: «Це правда, що Конвенція і Протоколи до неї 

повинні тлумачитися у світлі умов, які існують нині, проте Суд не може, з 

метою еволюційного тлумачення, виводити з Конвенції право, яке не було 

включене до неї спочатку» [372, с. 82–83]. 

ЄСПЛ розглянув досить значну кількість справ щодо мігрантів. 

Загальна картина представлена у таблиці 3.5 та таблиці 3.6. 
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Таблиця 3.5 

Загальна кількість справ, розглянутих ЄСПЛ щодо мігрантів 

(Складено за: [248]) 

Практика Суду – 475 

Постанови  364 Рішення  111 

Велика палата  102 Велика палата 0 

Палата  254 Палата  84 

Комітет  8 Комітет  12 

  Комісія 15 

 

Таблиця 3.6 

Кількісна характеристика справ, розглянутих ЄСПЛ щодо 

мігрантів (наявність порушення) 

(Складено за: [248]) 

Проти держав 
Стаття 

Конвенції  
Ключові слова Порушенння 

Греція (69)  1 (45)  (ст. 1) Зобов’язання поважати права 

людини (45)  

2 (14)  

Росія (67) 2 (38)  (ст. 2) Право на життя (38)  2-1 (6)  

Франція (50) 2-1 (12)  (ст. 3) Заборона тортур (239)  3 (145)  

Італія (47) 2-2 (1)  (ст. 4) Заборона рабства і примусової 

праці (11)  

3+13 (1)  

Сполучене 

Королівство (38)  

3 (241)  (ст. 5) Право на свободу та безпеку 

(137)  

4 (6)  

Бельгія (37)  3+13 (4)  (ст. 6) Право на справедливий суд 

(46)  

4-1 (5)  

Нідерланди (29)  4 (11)  (ст. 7) Ніякого покарання без закону 

(8)  

4-2 (4)  

Туреччина (26)  4-1 (9)  (ст. 8) Право на повагу до 

приватного та сімейного життя (170)  

5 (99)  

Швейцарія (20) 4-2 (5)  (ст. 9) Свобода думки, совісті та 

релігії (7)  

5+5-5 (2)  
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Австрія (16) 5 (138)  (ст. 10) Свобода вираження поглядів 

(17)  

5-1 (69)  

Німеччина (15) 5+5-5 (2)  (ст. 11) Свобода зібрань та об’єднань 

(9)  

5-1-e (2)  

Болгарія (14) 5-1 (97)  (ст. 12) Право на шлюб (2)  5-1-f (40)  

Данія (12) 5-1-a (2)  (ст. 13) Право на ефективний засіб 

юридичного захисту (168)  

5-2 (23)  

Мальта (12) 5-1-c (3)  (ст. 14) Заборона дискримінації (51)  5-3 (2)  

Кіпр (7) 5-1-e (5)  (ст. 15) Відступ від зобов’язань в 

умовах надзвичайної ситуації (1)  

5-4 (77)  

Угорщина (6) 5-1-f (79)  (ст. 16) Обмеження політичної 

діяльності іноземців (1)  

5-5 (7)  

Іспанія (4) 5-1-f+5-4 (1)  (ст. 17 Заборона зловживання 

правами (10)  

6 (14)  

Литва (4)  5-2 (29)  (ст. 18) Межі застосування 

обмежень прав (1)  

6-1 (9)  

Естонія (2) 5-3 (3)  (ст. 19) Створення Суду (10)  6-2 (3)  

Португалія (3) 5-5 (8)  (ст. 34) Індивідуальні заяви (98)  6-3-d (1)  

Румунія (3) 6 (47)  (ст. 35) Умови прийнятності (199)  7 (2)  

Україна (3) 6-2 (4)  (ст. 38) Розгляд справи (11)  8 (64)  

Азербайджан (2) 6-3-b (1)  (ст. 41) Справедлива сатисфакція  8-2 (9)  

Інтерпретація ЄСПЛ справ щодо мігрантів пов’язана, насамперед, із 

конкретизацією юрисдикції таких справ, оскільки в ЄКПЛ відсутні статті, що 

захищають їх права безпосередньо. Під «мігрантом» розуміють особу, що 

«переміщується з одного місця, регіону або країни до іншого» [135]. Якщо він 

шукає міжнародного захисту, його вважають «шукачем притулку» [135]. Якщо 

він не претендує на визнання жертвою переслідувань у своїй країні через 

«походження, расу, релігію, національність, приналежність до певної соціальної 

групи або політичні переконання» [135] як біженця, статус яких регулюється 

Женевською конвенцією про статус біженців 1951 р. [24], європейські держави 

можуть визнати, що така особа потребує додаткового захисту та надання 

притулку. Проте ЄКПЛ такого права не передбачає, то держави самостійно 

регулюють процес контролю за імміграцією щодо в’їзду, проживання та 
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видворення негромадян [218, § 124–125].  

Однак ні ЄКПЛ, ні протоколи до неї не надають права політичного притулку 

[241, § 102; 148, § 38]. У справі «Абдулазіз, Кабалес, Балкандалі проти 

Сполученого Королівства (Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the United Kingdom) 

(28 may 1985)» [147] ЄСПЛ підтвердив право Великобританії контролювати в’їзд 

негромадян на її територію та прийняття антиімміграційного законодавства 

1970 р. задля скорочення «первинної імміграції» [147, § 67], щоб захистити ринок 

праці в часи високого рівня безробіття [147, § 85], а також осілих мігрантів і коріне 

населення, оскільки потік іммігрантів спричинив напругу в суспільстві [147, § 76]. 

Водночас ЄСПЛ наголошує на необхідності дотримання ЄКПЛ з належним 

урахування потреб і ресурсів громади ЄС для таких осіб, проте підкреслює 

необхідність дотримання принципу широкої свободи розсуду держави при 

визначенні таких засобів [147, § 67]. У випадку депортації іноземців, засуджених 

за вчинення кримінальних злочинів [156, § 42], Суд керується принципом 

пропорційності. Зокрема, таке втручання повинно бути виправданим нагальною 

суспільною потребою запобігання злочинам і пропорційним легітимній меті, а 

також співвідноситися з повагою до приватного і сімейного життя іммігранта [156, 

§ 43]. Якщо ж держави проігнорували або не врахували ризики для потерпілих 

мігрантів, то ЄСПЛ передбачає можливість їх притягнення до відповідальності 

[223, § 90–91; 179, § 34; 187, § 38; 220, § 135].  

Однак політика у сфері міграції і надання притулку в Європейському 

Союзі завжди була «болючим» питанням, що є проявом глибокого небажання 

держав-членів прийняти сумісне рішення щодо ситуації з іноземцями. Ця тема 

розглядається як питання, що лежить у серці національного суверенітету [795, 

с. 165]. Держави ЄС самостійно визначають, кому з мігрантів надати притулок та 

міжнародний захист, але контроль кордонів суверенних держав не повинен 

порушувати ЄКПЛ, напрацьовані внаслідок інтерпретаційної практики стандарти 

та принципи дотримання прав людини. 

Більшість справ, розглянутих ЄСПЛ щодо мігрантів, пов’язана з наданням 
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притулку. Інтерпретаційна діяльність Суду сфокусована на визначенні бар’єрів 

для надання притулку і формулюванні принципу заборони видворення внаслідок 

різноманітних обставин у країні повернення, як-от: гуманітарна криза, 

невибіркове насильство [147, § 67; 218, §124–125], реальна загроза/небезпека 

[183], відмова в правосудді, або ж незаконне затримання чи засудження явно 

несправедливим судом у країні перебування, чи процесуальні порушення щодо 

мігрантів [201, № 46827/99; 46951/99, 2005-I] та ін. ЄСПЛ також зосередився на 

оцінці ризиків ненадання притулку, зокрема жорсткого поводження, яке повинно 

бути «реальним», «передбачуваним», «особистим», та віку, статі, стану здоров’я 

позивача [135]. При цьому межа жорстокості в світлі ст. 3 ЄКПЛ застосовується 

як до країни видворення, так і до країни перебування.  

Щодо прийняття іноземців, які належать до вікової групи неповнолітніх (із 

супроводом дорослих або без), у справі «Рахімі проти Греції (Rahimi v. Greece) 

(5 April 2011)» [213, § 109; 207, § 44] ЄСПЛ сформулював принцип переважання 

ситуації надзвичайної вразливості дитини, яка домінує над статусом незаконного 

перебування іноземця на території держави. Афганський підліток та території 

Греції (о. Лесбос), який був затриманий і заарештований на два дні, належав до 

категорії «найбільш вразливих членів суспільства», а тому держава перебування, 

яка покинула його напризволяще після звільнення, повинна була прийняти 

відповідні заходи згідно до ст. 3 ЄКПЛ. Тільки допомога неурядової організації 

врятувала його від надмірного виснаження.  

Однак через кілька років цей принцип було розвинуто у справі проти 

Франції. Наприклад, справа «Кеан проти Франції (Khan c. France) (28 février 

2019)» [144] афганського громадянина стосувалася принизливого ставлення до 

іммігрантів, які прагнули дістатися до Великої Британії у пункті Кале. Декілька 

тисяч осіб, серед яких було багато неповнолітніх, перебували в складних умовах у 

таборі на так званому болоті. Матеріальні (одноразове харчування 2 500 мігрантів 

із 6 000, відсутність питної води, проживання в наметах з дерева або брезенту, 

злиденний стан) і санітарні умови перебування (щури, стічні води, «дикі» туалети), 

а також нестабільність, посттравматичні синдроми, пов’язані з насильством, тиск 
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поліції і відсутність медичної допомоги були визнані ЄСПЛ «близькими до 

виживання» [144, § 12, 81] у світлі ст. 3 ЄКПЛ та «характеризуються нелюдським, 

або принижуючим гідність поводженням, що свідчить про серйозне та вочевидь 

незаконне втручання у фундаментальну свободу» [144, § 14].  

Заявник, коли прибув з Афганістану до Франції задля возз’єднання із 

сім’єю у Великобританії, мав 11 років і перебував серед інших 316 неповнолітніх 

емігрантів у таборі під Кале та фактично не мав інформації про можливості, згідно 

зі ст. 28 Дублінського Регламенту № 604/2013 [144, § 74]. Насильство, ризик 

торгівлі людьми, сексуальне насильство, проституція, можливість ризикованої 

поведінки (зловживання алкоголем), розлади психічного здоров’я – ось неповний 

перелік умов морального оточення підлітка, який втратив дах над головою 

внаслідок знищення південної частини табору органами влади і шість місяців 

мешкав у непридатних умовах, у наметі взимку в нетрях Болота Кале (Calais heath). 

Влада не виконала розпорядження судді районного суду Булонь-сюр-Мер від 22 

лютого 2016 р., а тому перебування підлітка у «середовищі непридатному для 

стану дитини, чи то з точки зору безпеки, житла, гігієни, або доступу до продуктів 

харчування та догляду, в нестабільній обстановці неприйнятне з огляду на 

молодий вік». Це, як і невиконання наказу судді є підставою для визнання 

принизливого поводження. 

Велике значення для врегулювання проблеми мігрантів має визначення 

Судом вразливих груп серед них, а саме різноманітних меншин, щодо яких 

поводяться жорстоко, чи окремих груп з особливими потребами, як-от дітей, 

вагітних жінок, інвалідів, людей похилого віку [206].  

Чітке формулювання Судом умов прийняття прохачів притулку, 

виявлення «особливого становища заявників» [231], термінів їх перебування 

сприяє врегулюванню проблеми забезпечення належних умов для мігрантів 

відповідно до норм Конвенції та уніфікації утримання пунктів перебування 

мігрантів і процесуальних норм не тільки у вигляді стандартів на рівні ЄС, а й 

національному законодавстві.  

Зокрема, під впливом рішення у справі Локпо і Тур проти Угорщини (Lokpo 
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and Touré v. Hungary) (8 March 2012) [198], в якому ЄСПЛ визнав порядок, що 

передбачає можливість дострокового звільнення іноземців з пункту утримання 

мігрантів через відсутність близької перспективи реалізації видворення лише за 

ініціативою органу виконавчої влади таким, що суперечить вимогам 

ст. 5 (4) ЄКПЛ, Кабінетом міністрів України було внесено зміни до низки 

нормативних актів щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства та 

пунктів їх незаконного перебування на території України. Серед них ч. 4 ст. 30, 

ч. 17 ст. 4 та ч. 15 ст. 5 [11], пп. 1.8 та 2.2 [2], а також п. 15 [15]. Такі дії української 

влади відповідають системному підходу ЄСПЛ до формування національної 

правової системи щодо мігрантів як сукупності засобів, передбачених як на 

законодавчому рівні, так і на практиці, а також формування системи комунікації 

між органами влади і мігрантами (інформування, наявність перекладачів, доступ 

до юридичної допомоги) [176; 206]. 

Глобалізаційні впливи на політичні процеси в Європі ставлять перед ЄСПЛ 

завдання інтерпретації ЄКПЛ не тільки статей, життєво значущих для мігрантів, 

де заборона на видворення є абсолютною (ст. 3), а й інших, дотичних до таких. У 

таблиці 3.6 наведено стислий перелік прикладів найбільш порушуваних статей 

щодо мігрантів. Але окремі справи щодо статей політичних мають значення і для 

якості та демократичності суспільства держави перебування. Зокрема, справа 

«Інститут Відкритого Суспільства-Будапешт проти Угорщини (Open Society 

Institute-Budapest v. Hungary) (25 September 2018)» [256], яка не так давно прийнята 

до розгляду в ЄСПЛ, ставить перед Судом завдання виявити порушення щодо 

функціонування громадської організації Інститут відкритого суспільства в 

Угорщині (голова і засновник мережі Фундацій відкритого суспільства Джордж 

Сорос), у статуті якої, поряд з іншими цілями, передбачено захист прав мігрантів 

і стосується статей 10, 11, 13, 18 (§ 1) та ставить під сумнів можливість 

функціонування громадянського суспільства та пропорційність ужитих урядом 

заходів. Річ у тім, що в 2018 р. в Угорщині були прийняті й стали чинними два 

закони Поправка 353/A до Кримінального кодексу та поправка 253 до Акту XLI 

2018 р. «Зупиніть Сороса» (Section 353/A of the Criminal Code; Section 253 of Act XLI 
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of 2018 “Stop Soros Package”), які орієнтовані проти груп чи окремих осіб, що 

сприяють «нелегальній міграції», а також передбачають 25 % оподаткування 

пожертв чи фінансування будь-яких груп, що «сприяють міграції» [256, § 50, 51]. 

ЄСПЛ взяв до уваги, що те кримінальне переслідування за першим законом може 

призвести до розпуску всієї організації, навіть якщо її діяльність стосується 

мігрантів тільки дотично, а обкладання такою високою ставкою податку умовить 

«мовчання» громадських організацій у випадках порушення прав мігрантів [256, 

§ 29].  

Тобто Суд у черговий раз стикається з еволюцією засобів урядової 

політики стійкого тиску на демократичні інститути та непропорційності рішень 

уряду можливостям працевлаштування мігрантів. Урядова стратегія націлена не 

так на зменшення або заборону всіх форм міграції, як на «боротьбу з 

міжнародними організаціями» через закони, які мають «сильний стримуючий 

ефект». Особливо у разі, якщо в Угорщині неможливе звернення до 

Конституційного Суду за захистом щодо податкового законодавства, що 

підтверджує попередній висновок суду, що будь-які внутрішні засоби правового 

захисту громадських організацій, які можуть існувати в теорії, не є ефективними 

та доступними на практиці [150, § 68–69]. 

Отже, реалії сучасного політичного життя ставлять перед ЄСПЛ завдання 

тлумачення Конвенції загалом, а не лише статей, життєво важливих для мігрантів, 

а також відіграють роль індикатора якості та демократичності суспільства 

приймаючої держави. Не менш важливо те, що законодавчі положення та 

практика правозастосування в Україні досі нехтують таким суттєвим фактом, що, 

як результат розгляду Судом численних справ, це не просто судова практика – 

ЄСПЛ формує ряд фундаментальних принципів і доктрини, які визначають 

підходи до вирішення питань щодо дотримання державою певних прав і свобод. 

Відповідно, тлумачення закону, що стосується практики Суду, вимагає не лише 

використання правової позиції Суду стосовно конкретних прав і свобод, а й 

розгляду доктрин Суду. 

 



322 
 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

Інтерпретація міжнародних договорів Міжнародним Судом ООН є 

найавторитетнішим різновидом офіційної інтерпретації. При тлумаченні 

договорів МС ООН спирався на текст договору, звичайне значення термінів і 

в контексті, зважав на об’єкт, мету договору, його призначення, подальшу 

практику та згоду сторін, інколи використовував звичай.  

МС ООН і ЄСПЛ застосовували здебільшого статичний, а відтак дедалі 

частіше еволюційний принципи інтерпретації, демонструючи відкритість і 

гнучкість, враховуючи соціальні зміни та політичні обставини, що знаходило 

відображення в окремих думках суддів. Іноді важливе значення мали 

підготовчі матеріали (travaux préparatoires). Зауважимо, що інтерпретаційний 

метод, практика, методологія МС ООН не залежали від структури договору та 

кількості сторін. Він неодноразово демонстрував можливість зміни сенсу 

договору завдяки подальшій практиці. 

МС ООН відіграє активну роль у сфері вирішення спорів і розробці 

міжнародного права, що проявляється у створенні судом правових принципів 

інтерпретації та правил щодо вирішення справ, які держави включають потім 

у договори і застосовують на практиці. Відзначимо також його сприяння 

формуванню міжнародного звичаєвого права, коли він пропонує нові правила 

поведінки або принципи, які згодом усталюються й застосовуються як ним 

безпосередньо, так і іншими судовими органами. 

Інтерпретаційна діяльність ЄСПЛ зумовлена особливим характером 

ЄКПЛ як міжнародного договору щодо прав людини, коли пильну увагу 

звертають на захист прав конкретної особи, а не на наміри держав-членів. 

Напрацьована ЄСПЛ інтерпретаційна методологія передбачає неухильне 

дотримання ст. 31, ст. 32 ВК ПМД і використання власних методів, серед 

чимраз більш задіяними стають методи консенсусу, ефективності, судового 

активізму. 
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МС ООН використовує різні правила інтерпретації, що є надзвичайно 

складним процесом та потребує врахування різних обставин і використання 

додаткових підготовчих матеріалів travaux preparatoires задля встановлення 

юрисдикції суду, з’ясування істинних намірів сторін спору та його вирішення, 

щодо тексту, контексту, мети і об’єкта договору згідно із загальним правилом 

інтерпретації, зафіксованим у ст. 31 Віденської конвенції про право договорів 

1969 р. При цьому використовують не тільки тексти договорів та їхніх 

проектів, а й офіційні листи, мапи, ратифікаційні документи тощо. 

Практика використання travaux preparatoires переважно потребує 

поєднання кількох підходів до інтерпретації та неабиякої точності, логічності, 

прискіпливості, доречності в плані уважного аналізу та пояснення додаткових 

матеріалів до текстів договорів. Апеляція до travaux preparatoires, побічним 

результатом чого є суб’єктивність цієї практики, не завжди знаходить 

схвалення учасників обговорення навіть серед суддів МС, які неухильно 

дотримуються порядку правил тлумачення ст. 31 ВК ПМД.  

Однак чим більша віддаленість від моменту прийняття установчих 

договорів міжнародних організацій і застосовуваних Судом конвенцій, тим 

частіше вимоги часу змушують звертатися до історико-критичного методу, 

еволютивного підходу інтерпретації та знаходити істинне розуміння положень 

договорів його учасниками за допомогою travaux preparatoires, користування 

якими не довільне за вимогами Віденської конвенції. 

І навіть коли МС ООН доводиться тлумачити розроблені третьою 

стороною двосторонні угоди, які без попередніх переговорів та напрацювань 

підписали незалежні держави внаслідок відсутності певного досвіду, він 

прагне максимально використати будь-яку можливість вирішити спірне 

питання та відновити історичну справедливість також за допомогою travaux 

preparatoires. 

Практика використання travaux preparatoires після набуття чинності 

ВК ПМД спонукала до дискусії щодо можливості та перспективи їх 

інтерпретації. Суд використовував різні засоби інтерпретації, встановлював 
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цілі інтерпретації, планував її етапи та пояснював відносини між сторонами на 

різних стадіях договірного процесу. Однако ст. 31 та ст. 32 Віденської 

конвенції про право договорів не дають змоги належним оперувати travaux 

preparatoires та потребують удосконалення.  

Можна погодитися із пропозиціями щодо створення депозитарію travaux 

preparatoires, зобов’язань держав передавати їх до ООН упродовж певного 

терміну, оскільки МС ООН має відігравати визначальну роль і здійснювати 

керівництво в цьому процесі. Сертифікація певних видів travaux preparatoires 

та їх кількісне обмеження викликають сумніви, хоча це дійсно ускладнює й 

подовжує судовий процес. Більшість справ, у яких їх використовують, 

пов’язані із встановленням суверенітету над територіями, розмежуванням 

морських просторів, континентального шельфу, випробовуванням ядерної 

зброї, тобто коли різновиди залучених документів передбачити неможливо. 

Вивчення й дослідження принципів інтерпретації важливі з точки зору 

підвищення ефективності та результативності правоінтерпретаційної 

діяльності як самого ЄСПЛ, так і національних органів влади, які 

застосовують Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод, 

особливо в тих країнах, які не так давно приєдналися до Конвенції, де 

поширені переважно техніко-догматичні методи інтерпретації та немає 

достатніх навичок використання міжнародної судової практики у 

правозастосовчій національній правовій практиці, судовій зокрема. Окрім 

цього, інколи судді в практичній діяльності послуговуються перекладами 

справ, які розглядалися ще на початку застосування Конвенції, що не 

відповідає сучасним реаліям життя. 

Розуміння, висвітлення принципів інтерпретації та їх практичне 

застосування в рішеннях ЄСПЛ дозволяє розв’язувати не тільки проблеми 

судочинства, а й політичного, економічного, соціального врегулювання. 

Інтерпретаційні принципи – важлива основа для забезпечення належної реалізації 

права на справедливий суд на національному рівні. Приклади суддівського 

активізму ЄСПЛ стимулюють до пошуку виявлення нових потенційних 
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можливостей ЄКПЛ щодо захисту прав людини.  

Інтерпретаційна діяльність ЄСПЛ сприяла розробці та впровадженню в 

практику національних держав демократичних стандартів виборів, зборів, 

функціонування ЗМІ, хоча й виникли певні процедурні складнощі їх 

впровадження. Найчастіше в політичних справах суд комплексно 

використовував принципи пропорційності, свободи розсуду та заборони 

сваволі. 

Функціонування ЄСПЛ саме як суду, його інтерпретаційний метод 

побудови цілісної системи за допомогою неформальної практики та 

встановлення стандартів шляхом порівняння правових норм країн-членів, 

видаються достатньо легітимними для визначення ідентифікуючих 

еволюційних стандартів, і максимально сприяють їх встановленню й 

закріпленню. 

Обов’язковість рішень ЄСПЛ лише для сторін спору не виключає, а то й 

стверджує необхідність відповідності законодавства країн-членів цим 

стандартам, які повинні бути досить широкими. У противному разі його 

чекають звинувачення у «законодавчих» рішеннях. Однак занадто широкі 

стандарти неймовірно ускладнюють його функціонування.  

Інтерпретація ЄСПЛ у «політичних» справах є надзвичайно складним 

процесом, оскільки функціонально поєднує всі складники природного і 

позитивного права щодо спірного правовідношення. Труднощі нерідко 

пов’язані з політичним та психологічним елементами в інтерпретаційній 

діяльності міжнародного суду зокрема, внаслідок залежності суддів від 

держави, що їх направила, а також небажання керуватися концепцією 

природних прав.  

За період функціонування ЄСПЛ ним опрацьовано значну кількість 

справ стосовно порушення права рівності та нерозривно пов’язаного з ним 

принципу недискримінації ст. 14 та ст. 1 Протоколу № 12 ЄКПЛ. Еволюція 

інтерпретаційної діяльності ЄСПЛ свідчить про трансформацію підходів до 

інтерпретації права на недискримінацію.  
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Суд поступово розширює коло сфер імовірних порушень, від прямої 

заборони до виявлення та констатації непрямої дискримінації, а його рішення 

сприяють нормативному оформленню принципу недискримінації в 

національних системах, його поступовому перетворенню із суто 

декларативного у злагоджений дієвий механізм захисту потерпілих від 

дискримінації осіб, а також утвердженню демократії, людської гідності та 

верховенства права як засадничих принципів Ради Європи.  

Водночас верховенство права – центральний принцип тлумачення 

Конвенції. Консенсусне розслідування дозволяє ЄКПЛ прив’язувати свої 

рішення до темпів зміни національного законодавства, визнаючи політичний 

суверенітет держав-респондентів і, водночас, легітимізувати власні рішення 

проти них, дотримуючись принципів демократичної правової держави. 

ЄСПЛ демонструє чимраз більшу прихильність до еволюційного методу 

інтерпретації, застосовуючи доктрину «живого інструменту», проте завжди 

спирається на ґрунтовне вивчення внутрішнього законодавства держав-членів, 

їх міжнародних зобов’язань і правореалізаційну практику. 

Консенсусний метод, який ЄСПЛ здебільшого використовує щодо 

інтерпретації, дещо не вписується в передбачені п. 3 ст. 31 ВК ПМД правила. 

Нерідко при обговоренні та в судових рішеннях ідеться про використання 

цілеспрямованого підходу, насамперед, щодо об’єкта та мети, контексту та 

подальшої практики задля підвищення стандартів прав людини. Іноді це спряє 

прискоренню позитивних змін національного законодавства, а іноді констатує 

регрес у внутрішньому праві. 

МС ООН, розглядаючи спори між державами, завжди дотримується 

нейтральної позиції щодо політичних обставин, а його інтерпретаційні 

правила, сформульовані в абстрактній формі у ВК ПМД, дозволяють вдало 

використовувати їх у найрізноманітніших конфліктних ситуаціях. ЄСПЛ теж 

керується у своїй практиці ВК ПМД, однак напрацював власні інтерпретаційні 

принципи діяльності. Загалом, інтерпретація міжнародних договорів 

міжнародними судами стимулює міжнародний правовий дискурс, сприяє 
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виробленню та структуруванню методів інтерпретації та активізації діалогу 

учасників міжнародної правової спільноти.  

Інтерпретація ЄКПЛ щодо мігрантів пов’язана, насамперед, із 

визначенням юрисдикції таких справ, оскільки ЄСПЛ не має статей, які б 

захищали їхні права безпосередньо. У трактуванні справ, що стосуються 

міграції та притулку, ЄСПЛ використовує багато доктринальних підходів для 

обґрунтування своєї правової позиції. Суд підкреслює необхідність 

дотримання принципу широкого розсуду держави при визначенні таких 

засобів. У разі депортації іноземців, засуджених за кримінальне 

правопорушення, Суд керується принципом пропорційності.  

Проте ми наголошуємо, що таке втручання має бути виправдане 

нагальною громадською потребою в попередженні злочинності, і 

пропорційним законній меті, а також повазі до приватного та сімейного життя 

мігранта. Якщо держави не враховують або не передбачають ризики для 

потерпілих мігрантів, то Європейський суд з прав людини не виключає 

можливість притягнення їх до відповідальності. Більшість справ, розглянутих 

ЄКПЛ щодо мігрантів, пов’язані з наданням притулку.  

Робота ЄСПЛ щодо інтерпретації зосереджена на виявленні бар’єрів у 

наданні притулку та формуванні принципу заборони звільнення, якщо шукач 

притулку був змушений залишити свою країну внаслідок різних обставин, 

таких як гуманітарна криза, неселективне насильство, реальна небезпека 

заперечення правосуддя, незаконне затримання або засудження через явно 

несправедливе судочинство в країні проживання, а також процесуальні 

порушення проти мігрантів тощо. ЄСПЛ зосереджувався на оцінці ризиків 

відмови від надання притулку, а основне – сформулював принцип 

переважання надзвичайної вразливості дитини, яка домінує над статусом 

незаконного перебування на території держави як іноземця. 
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РОЗДІЛ 4 

ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ НОРМ 

МІЖНАРОДНОГО ПРАВА СУДАМИ УКРАЇНИ 

 

4.1. Законодавство України та міжнародне право і міжнародні 

договори України про дію норм міжнародного права у 

внутрішньодержавному праві 

4.1.1. Фактори взаємодії міжнародного та національного 

правопорядків 

 

Знаковою особливістю сучасності є прагнення світової спільноти до 

переходу на якісно вищий щабель розвитку відносин між усіма державами. 

Реальна ефективність реалізації базового принципу таких відносин – принципу 

самовизначення – зростає лише за умов універсалізації та глобалізації 

міждержавних відносин, трансформування єдиного економічного, правового та 

інформаційного простору, та, головним чином, забезпечення основних прав і 

свобод людини та громадянина. Очевидно, що раціональне досягнення 

вказаних вище цілей неможливе без сформованого на загальноцивілізаційних 

ціннісних основах міжнародного правопорядку. Як справедливо зауважує 

проф. Мицик В. В., міжнародний правопорядок і міжнародна законність – це 

«ідеал міжнародних відносин» [491, с. 48].  

Розгляд нормативної форми права в її здатності бути фактором 

гармонізації світового суспільства має у своїй основі концептуальну ідею про те, 

що норми міжнародного права важливі настільки, наскільки в них виявляються 

втіленими права і свободи. Міжнародне право має стати в недалекому 

майбутньому константою для врегулювання міжнародної діяльності; разом з тим 

динамічні зміни в існуванні світової спільноти вносять обєктивні системні правки, 

а отже, міжнародний правопорядок повинен постійно «реагувати» на зміни в 

суспільному житті, відповідно забезпечуючи невідчужувані права людини, які він 

має охороняти. 
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Сучасний розвиток міжнародних відносин настільки багатогранний, що 

норми міжнародного права не можуть охопити, а тим більше унормувати 

багатогранність міжнародно-правової реальності у формальних правових 

джерелах – принципах, звичаях і договорах. Формальні міжнародно-правові 

джерела можуть вміщувати лише загальні норми, в основі яких лежить ідея, що 

сучасне міжнародне право може інтерпретуватись відповідно до конкретних 

обставин справи і тому при своїй постійності повинне відповідати новим 

потребам сучасного міжнародного життя. На обґрунтоване переконання 

проф. Денисова В. Н., «характерною рисою сучасних міжнародних відносин є 

існування міжнародного співтовариства з відповідним правопорядком, який 

базується на загальновизнаних принципах міжнародного права, демонструючи й 

на міжнародному рівні соціологічний зв’язок між суспільством та правом» [408, 

с. 391]. Окрім того, першочергової уваги заслуговує й те, що міжнародна правова 

система об’єктивно зіштовхується з непростою колізією: з одного боку, вона 

повинна «відповідати» вимогам стабільності, а з іншого – не ігнорувати 

динамічність змін.  

У підсумку, має місце трансформація міжнародного права до нового рівня 

потреб якісно нових міжнародних відносин. Основні політичні події, що 

впливають на перерозподіл рівноваги сил у сучасному світі, приводять, як з’ясовує 

Мохамед Хелал (Mohamed Helal), ад’юнкт-професор права Університету Огайо 

(США), до значних змін у цінностях, принципах і нормах, що лежать в основі 

міжнародної системи, та неодмінно змінюють зміст міжнародного права і 

перенаправляють його орієнтацію [651]. Очевидно, що майбутнє міжнародного 

права бачиться тільки у взаємозв’язку з майбутнім міжнародним правопорядком.  

Проблема міжнародного правопорядку і перспективи майбутнього 

розвитку міжнародного права активно та системно досліджуються в науці 

міжнародного права. Серед сучасних вітчизняних вчених, які у своїх 

дослідженнях тією, чи іншою мірою досліджували взаємодію міжнародного та 

національного правопорядків, варто виділити таких науковців, як М. О. Бай-

муратов, С. Д. Білоцький, М. Й. Буроменський, В. Г. Буткевич, В. А. Василенко, 
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Ю. О. Волошин, О. О. Гріненко, В. Н. Денисов, Р. С. Єделев, І. М. Забара, 

Н. В. Камінська, О. Л. Копиленко, А. Ф. Крижановський, І. І. Лукашук, 

В. В. Мицик, К. Б. Попович та інші. Дана проблематика перебуває у фокусі 

дослідницької уваги зарубіжних дослідників, зокрема Л. Феррарі-Браво, Е. Дензи, 

Р. А. Каламкаряна, Дж. Кроуфорда, П. Маланчука, Дж. Нейманн, 

А. Ноллкампера, K. Томушата, М. Хелала, Р. Хіггінс, Д. Ховелла, Х. Чарлсворта, 

М. Чiам.  

Через усвідомлення такого дослідницького інтересу не потребує 

додаткової аргументації теза про те, що однобічний підхід, тобто зведення 

сутності і змісту міжнародного права до статичного «самоствердження» через 

формально-визначені стандарти, принципи і звичаї, не завжди відповідає вимогам 

прогресивної, швидкоплинної динаміки міжнародного правопорядку. Адже 

правопорядок, зміст якого зумовлений потребами світового співтовариства, 

перебуває у постійному розвитку. Досить переконливе, позначене 

методологічною чіткістю визначення міжнародного правопорядку дає проф. 

Баймуратовим М. О. Міжнародний правопорядок він розуміє як «певну модель 

функціонування міжнародного співтовариства держав, що має своєю основною 

метою стабільне, продуктивне і безконфліктне їх співіснування на міжнародній 

арені за допомогою певних інструментів (держав, міжнародного права, 

міжнародних інституцій)» [355]. Розвиваючи цей теоретико-методологічний 

вектор бачення, С. Д. Білоцький акцентує, що «міжнародний правопорядок може 

бути визначений як бажаний правопорядок, який відображає і втілює в себе 

інтереси міжнародного співтовариства держав у цілому» [361, с. 403]. Науковець 

також чітко визначає мету, вказуючи, що міжнародний правопорядок 

спрямований на забезпечення нормальних і миролюбних відносин і 

співробітництва між усіма суб’єктами міжнародного права [361, с. 403].  

Здійснюючи глибоку реконструкцію змісту міжнародного правопорядку, 

проф. Волошин Ю. О., вирізняє ряд особливостей, яких сучасне міжнародне право 

набуває під впливом глобалізації. Так, основною функцією вчений називає 

«забезпечення інтересів світового співтовариства загалом» [386, с. 93]. 
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Антропологічність, людиномірність, яку автор позначає терміном 

«гомоцентризм», можна переконливо визначати «як невід’ємну характеристику 

сучасного міжнародного права» [386, с. 93]: на підтвердження своєї істинної 

природи воно постає істинно «міжнародним» правом. 

Міжнародний правопорядок – це особливий стан універсальної 

впорядкованості міжнародних відносин, який має за мету захист загальних 

інтересів світового співтовариства. Розвиваючи цю думку, І. М. Забара 

наголошує, що «міжнародний правопорядок – це стан фактичної 

впорядкованості міжнародних відносин, який відображає реальне, практичне 

здійснення вимог міжнародної законності та міжнародного права» [420, с. 82].  

Сучасний правовий розвиток, що знаходиться, передусім, у постійній 

динаміці, ще не свідчить про те, що такий розвиток не може бути 

підпорядкований контролю з боку держав. Останні можуть або залишити за 

собою можливість реалізації свободи саморегулювання, або утриматись від 

втручання в певній галузі. Це демонструє автономію «м’якого» права» [489, 

с. 193–195], однак аж ніяк не свідчить про абсолютний характер такої автономії, 

повну незалежність права держави від вимог світової спільноти або навпаки. 

Цілком очевидно, що сучасне міжнародне право відображає зміни соціального, 

політичного, економічного характеру як окремих держав, так і світової 

спільноти загалом.  

Прогресивний cуспільний розвиток свідчить на користь здатності права 

до врегулювання глобалізаційних процесів у площині загального 

правопорядку – як внутрішнього, так і міжнароднього характеру. Акцентуючи 

увагу на тому, що взаємодія міжнародного і національного права носить 

об’єктивний характер, можна з впевненістю стверджувати, що сучасне 

міжнародне право не може існувати без підтримки національного, як і останнє 

буде відчувати значні труднощі в реалізації без допомоги першого [446]. 

Відзначаючи очевидність тенденцій наростаючого впливу міжнародного права 

на систему і галузі внутрішнього права держав в умовах глобалізації, 

В. О. Борох переконує в тому, що «внутрішньодержавне право дедалі більше 
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потребує права міжнародного в ім’я ефективного виконання своїх функцій<…> 

істотна роль міжнародного права визначається активним становленням, 

розвитком і реалізацією в межах світового співтовариства основоположного 

принципу – сумлінного виконання міжнародних зобов’язань» [364, с. 845]. На 

думку автора, саме з цього й випливає необхідність гармонізації внутрішнього 

і міжнародного права, головним чином на основі останнього [364, с. 845].  

Зазначена тенденція щодо зближення національних правових систем 

задля приведення внутрішньодержавного права у відповідність з нормами 

міжнародно-правових актів, обґрунтовується також тим, що сучасні 

інтеграційні та глобалізаційні процеси зумовлюють постановку нових питань та 

завдань, реалізація яких є неможливю без узгоджених дій, що ґрунтуються на 

напрацьованій взаємодії національного та міжнародного права. Сучасне 

міжнародне право не зводиться до правил визначення меж у випадку соціальної 

боротьби та соціальних конфліктів. Його основна функція – це встановлення й 

підтримка миру та правопорядку в світі, формування цивілізаційних засад 

механізму ефективного функціонування міжнародної спільноти.  

Відштовхуючись від позиції моністичного підходу, тобто концепції 

примату міжнародного права над внутрішньодержавним, німецький професор 

міжнародного та європейського права в Університеті Гумбольдта (Берлін), член 

Комітету з прав людини ООН, а також Комісії Міжнародного права ООН 

Kрістіан Томушат (Christian Tomushat) слушно зауважив, що деякі 

(універсальні) норми міжнародного права виконують конституційну функцію 

як у міжнародних, так і у внутрішньодержавних реаліях. За переконанням 

вченого, це, передусім, функція «забезпечення міжнародного миру, безпеки та 

законності у відносинах між державами, а також захисту прав людей, які, по 

суті, є кінцевими адресатами міжнародного права» [363, с. 61]. Така функція 

сприяє формуванню баченню міжнародного права як «універсального шаблону 

суспільного життя» [363, с. 68], що виступає загальним правовим порядком для 

людства як цілого та пронизує «всі сфери життя, де дії урядів спрямовані на 

захист публічних інтересів» [363, с. 68].  
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У контексті такого аналізу обґрунтовується ідея прав людини як 

позатериторіального феномену. Тому їх реалізація та захист – є 

загальносвітовою перспективою, а не справою тієї чи іншої держави. Оскільки 

права людини – це не знакова належність до окремих груп людей, народів, 

ідеології, релігії, а загальнокультурне надбання кожного, то відповідно й 

фундаментом будь-якого суспільства або держави повинні стати 

основоположні норми міжнародного права, що мають на меті досягнення 

вищезгаданих цілей. Враховуючи цей правовий аспект, внутрішньодержавне 

право повинно не просто узгоджуватися з ієрархічно вищим правопорядком – 

міжнародним, а мусить йому підпорядковуватись.  

Водночас, у тих сферах діяльності, де збігаються і зберігаються 

національні інтереси учасників міжнародних відносин, не виникає питання 

стосовно єдиного розуміння форматів міжнародного та національного 

правопорядків, з однієї сторони, та забезпечення основних прав та свобод 

людини – з іншої. Але за умови розбалансованості інтересів, протистояння 

національних правопорядків в рамках міжнародної правової системи, проблема 

співвідношення національних і міжнародних стандартів прав людини отримує 

статус особливого характеру. Очевидно, тому критики моністичного підходу 

активно фокусують увагу на ризиках некритичного запозичення західних 

правових моделей та правових інститутів, механічне перенесення яких без 

урахування національних особливостей може зумовити непередбкризові 

явища.  

Права людини, зазначені в міжнародних документах, реалізуються в тій 

чи іншій країні з урахуванням її культурних (національних, релігійних) 

особливостей. Вагомий внесок у прояснення цих аспектів належить проф. 

Мицику В. В., який переконливо доводить: найефективнішим засобом 

розв’язання етнонаціональних проблем є саме надання національним 

меншинам колективних прав на внутрішнє самовизначення (права на місцеве 

самоврядування та певні види автономії) за умов, що це не суперечитиме 

основним принципам міжнародного права і, зокрема, принципам суверенної 



334 
 

рівності, територіальної цілісності та політичної незалежності держав [492, 

с. 112–113].  

Як результат – відмінні історичні традиції, психологія й культура різних 

народів впливають на інтерпретацію прав людини й практику їхнього 

застосування. Зрозуміло, що, згідно з такою релятивістською позицією, існують 

певні труднощі сприйняття конкретних універсальних моделей, які загалом 

пов’язані із застосуванням визначених міжнародних стандартів і об’єктивно не 

можуть сприйматися без відповідного співвіднесення з національним 

законодавством окремих держав, а також з відсутністю однозначної 

інтерпретації змісту таких прав. Більше того, загальновідомі непоодинокі 

випадки, коли результати інтерпретації одного й того ж юридичного тексту або 

базисних категорій (таких як свобода, рівність, справедливість тощо) мають не 

просто різний, а часом і діаметрально протилежний зміст. Cутність окресленої 

проблеми бачить та чітко аналізує проф. Камінська Н. В., яка зауважує, що, на 

відміну від глобального, або міжнародного, права, «регіональні міжнародно-

правові системи можуть бути найбільш ефективними, тому що є природно 

доступнішими до різних соціальних спільнот, існуючих правових систем і 

правових сімей, так само як і традицій, і звичаїв, процедур управління» [433,   

с.4-12].  

Досить переконливою в аргументаційному плані є позиція судді ЄСПЛ 

Роберта Рагнара Спано (Róbert Ragnar Spanó), ісландсько-італійський юриста, 

професора, декана юридичного факультету Ісландського університету, 

омбудсмена Ісландії, судді і віце-президента ЄСПЛ, стосовно того, що 

закріплені в ЄКПЛ права людини можуть бути універсальними лише на рівні 

абстракції; на рівні ж правозастосування вони залишаються національними 

внаслідок необхідності врахування при їх тлумаченні численних застережень, 

які можуть бути зроблені тільки в контексті правової системи конкретного 

суспільства [761,с. 492]. 

У продовження дискусії наголосимо, що об’єктивно риторика ідеалізації 

та абсолютизації універсальності міжнародних стандартів у сфері прав людини 
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є неоднозначною, нелінійною та навіть небезпечною, водночас, як і радикально- 

некритичне розуміння фундаментальності культурних відмінностей народів та 

спільнот. У першому випадку – очевидним є ризик нав’язування міжнародно-

правових еталонів, на які повинні зважати кожна держава,  у другому – не менш 

небезпечний ризик виправдання очевидних грубих порушень прав людини з 

виправданнями у формі посилань на «національні культурні особливості». 

Питання правопорядку об’єктивно пов’язане із традиційною дискусією 

про співвідношення міжнародного та національного права. Практична 

необхідність вирішення «одного із вічних» питань про співвідношення 

національного та міжнародного права, як обґрунтовує проф. Мицик В. В., 

об’єктивно постала перед Україною як новою, демократичною, правовою 

державою, зовнішньополітичний вектор якої спрямований на інтеграцію у 

світову і європейську системи міжнародного співробітництва [490, с. 238]. 

Монізм і дуалізм від початку мислилися та існували як дві протилежні теорії 

відношень між міжнародним правом і національним правом.  

Аналізуючи підходи внутрішніх правових систем різних держав до 

міжнародного права німецький професор, член Науково-консультативної ради 

Гейдельберзького університету, професор права CV Starr у Школі 

транснаціонального права Пекінського університету, професор юридичного 

факультету Гонконзького університету, Член Міжнародної Комерційної 

Експертної Комісії Верховного Народного Суду Китаю, член ради керуючих 

Шеньчженьського міжнародного арбітражного суду (SCIA) (Китай), засновник 

Балійського міжнародного центру арбітражу та посередництва (BIAMC) в 

Індонезії Пітер Маланчук (Peter Malanczuk) наголошує на тому, що теорії 

монізму й дуалізму у своєму діалектичному розвитку пережили як зліт, так і 

падіння [705].  

У сучасній вітчизняній доктрині питання про співвідношення та 

взаємодію міжнародного та внутрішньодержавного права традиційно важливі 

та дискусійні водночас. В узагальненій формі проф. Мицик В. В. чітко 

виокремив чотири теорії співвідношення цих систем: 1) моністичну 
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(передбачає примат внутрішньодержавного права над міжнародним); 

2) моністичну (визнає існування єдиного світового порядку); 3) дуалістичну 

(виходить з ідеї існування двох самостійних систем – міжнародного та 

національного права); 4) теорію координації (визнає верховенство кожної з двох 

систем у своїй сфері правового регулювання) [494]. На увагу заслуговує 

висновок ученого про те, що «наведені теорії співвідношення національного і 

міжнародного права здійснюють у державах суттєвий вплив на вирішення 

найважливішого питання про порядок виконання їх міжнародних та звичаєвих 

зобов’язань» [495, с. 227]. 

Погляди на означене вище традиційне питання серед сучасних західних 

дослідників міжнародного права характеризуються теоретико-методологічною 

багатоманітністю. Так, автори фундаментальної колективної праці «Мінлива 

держава: Міжнародне право та національні правові системи» (2005) – професор 

міжнародного права, Директор Центру міжнародного управління і юстиції в 

Австралійському національному університеті Хіларі Чарлсворт (Hilary 

Charlesworth), лектор юридичної школи La Trobe (Мельбурн, Австралія) Чіам 

Маделайн (Chiam Madelaine), ад’юнкт-професор міжнародного права доктор 

Оксфордського університету Девіка Ховелл (Devika Hovell) і професор, декан 

юридичного факультету Університету Нового Південного Уельса Джордж 

Уільямс (George Williams), розглядаючи ортодоксальні версії монізму і 

дуалізму, стверджують, що категорії «національний», «міжнародний» і 

«державний» мінливі (тобто неусталені, динамічні), причому така мінливість є 

базовим принципом [612]. 

Разом з тим, як аргументовано переконує Мадлен Чiам (Madelane Chiam), 

ці теорії служать послідовним і логічним відправним пунктом для вивчення 

взаємодії між міжнародним та національним правом. Наприклад, гостра дискусія 

про роль міжнародного права у внутрішньому праві та про способи, якими 

національні суди застосовують міжнародне право прав людини, продовжує 

використовувати монізм і дуалізм як наріжні камені для аналізу [613].  

Варто зауважити, що в сучасних зарубіжних розвідках пропонуються й 
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інші підходи до розуміння взаємодії міжнародного та національного права, 

зокрема ті, які ґрунтуються на аналізі практики держав. Характерними 

прикладами такого підходу є дослідження екс-Голови МС ООН Розалін Хіггінс 

(Rosalyn Higgins) та Петера Маланчука (Peter Malanczuk). Р. Хіггінс –

британська юристка-міжнародниця, колишній президент Міжнародного суду, 

перша і єдина суддя-жінка, обрана до складу МС ООН і обрана президентом 

(2006-2009), лауреатка Премії Бальзана за внесок у розвиток міжнародного 

права, наприклад, стверджує, що протиріччя між міжнародним та внутрішнім 

правом у національних судах значною мірою зумовлені тим, чи є відповідна 

держава більш моністичною або дуалістичною у своєму підході. Ведучи мову 

про взаємодію міжнародного та внутрішнього права, Р. Хіггінс підкреслює 

важливість «правової культури» як чинника ефективного застосування 

національними судами міжнародного права [654].  

Іншого погляду, який базується на практичному аспекті, й визнає 

особливу роль прецедентного права, дотримуються професор міжнародного 

права Джеймс Кроуфорд (James Crawford) та професор міжнародного права 

Ейлін Денза (Eileen Denza), членкиня Палати лордів (1987-1995), професор 

Університетського коледжу Лондона (1997–2008). Відомий австралійський 

учений, суддя МС ООН, Дж. Кроуфорд відкидає чисто теоретичні моделі, 

відстоюючи натомість новий плюралістичний погляд на відношення між 

міжнародним та національним правом [618]. Стосовно дилеми монізму та 

дуалізму професор Е. Денза зауважує, що «чисті» теорії позбавлені корисної 

інтерпретаційної сили й зосереджені на конкретних питаннях, що стосуються 

взаємозв’язку між міжнародним і національним правом. До них автор відносить 

такі ключові питання: чи міжнародна норма ефективна?»; чи може 

міжнародний договір мати перевагу над національною конституційною 

нормою? [624]  

У контексті окресленої дискусії цілком виправданий, на наш погляд, 

висновок Мадлен Чiам (Madelane Chiam), що альтернативою доктринам 

монізму та дуалізму постає плюралізм [613]. Співзвучна цій тезі позиція 
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професора Джейн Нейманн (Janne Nijmann) і професора міжнародного права 

Амстердамського університету Андре Ноллкампер (Andre Nollkaemper), які 

наголошують на існуванні взаємозв’язку між міжнародним та національним 

правом, особливо у контексті глобалізації, появи спільних цінностей [718]. 

Міжнародно-правові норми можуть не змінювати своєї суті при введені 

у внутрішньодержавну правову систему. Процес їхньої реалізації та порядок 

імплементації в таких випадках регулюються нормами внутрішньодержавного 

права, якщо інше не визначено міжнародним договором. Водночас, у зв’язку з 

інтересами виживання націй і народів недоцільне визнання й протилежної 

позиції – повної заміни внутрішньодержавного регулювання міжнародним. 

Поясненням може служити той факт, що, по-перше, кожна із цих правових 

систем має свою природу, сферу та механізм дії, об’єкт регулювання, а по-

друге, міжнародне право засобом санкцій має пряму дію та вплив на держави. 

Процеси уніфікації внутрішнього і міжнародного законодавства диктують 

потребу розумного поєднання національних і міжнародних інтересів, 

враховуючи водночас потребу держави зберегти власну ідентичність, 

включаючи основи конституційного ладу, специфіку реалізації державного 

суверенітету, організації державного устрою і побудови правової системи.  

Міжнародне право має об’єктивну характеристику у формі здатності до 

сталого самозбереження, що простежується у тому, що міжнародне право як 

система через нормативну силу та ефективність дії своїх принципів і 

міжнародно-правових звичаїв у міжнародному регулюванні здійснює функцію 

заповнення прогалин, інтерпретації міжнародних договорів, пристосування 

міжнародних стандартів до різних видозмін міжнародної системи.  

Тенденція гармонізації національного права у відповідності до норм 

міжнародного права пояснюється тим, що сучасні інтеграційні та глобалізаційні 

процеси виносять на порядок денний питання та завдання, вирішення яких є 

неможливим без спільних погоджених дій. Оскільки останні ґрунтуються на 

напрацьованій взаємодії національного та міжнародного права, то плюралізм є 

ключовим фактором взаємодії міжнародного та національного правопорядків.  
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4.1.2. Питання правового статусу міжнародних договорів  

у національному праві України як ключова проблема їх інтерпретації 

 

Аналізуючи вплив процесів інтернаціоналізації, глобалізації та 

міждержавної інтеграції на характер сучасного міжнародного права, доречним 

буде підтримати позицію проф. Волошина Ю. О., який зауважує, що «в 

сучасних умовах міжнародне і внутрішньодержавне право не є двома різними 

правовими системами, що існують паралельно, а фактично «накладаються» 

одне на одного як єдина система світового права» [386, с. 91]. Процес 

поступового визнання цього постулату щоразу чіткіше простежується на 

прикладі конституційних положень значної кількості країн, які встановлюють 

умови та механізм інтегрування міжнародних договорів у національну правову 

систему.  

Процеси уніфікації внутрішнього і міжнародного законодавства 

диктують потребу бівалентності національних і міжнародних інтересів, за умов 

збереження власної правової ідентичності, передовсім розвитку правової 

системи. Оскільки на державу покладається обов’язок сумлінного виконання 

договору в цілому, згоду на обов’язковість якого вона дала, вона зобов’язується 

діяти не лише не всупереч положень договору, а й таким чином, щоби не 

унеможливити його. Нормативно-правове регулювання означеного питання у 

внутрішніх правопорядках держав характеризується диференційованими 

підходами, які матеріалізувались у відповідних положеннях позитивного права 

[493, с.4-13]. 

Розвиваючи цю думку, професор міжнародного публічного права 

Оксфордського університету Ян Броунлі (Ian Brownlie) наголошує, що вплив 

міжнародного права в рамках державної національної правової системи є 

найважливішою частиною сумлінного дотримання міжнародно-правових 

положень. У ряді ситуацій міжнародне право змушує держави прийняти таку 

поведінку, яке неминуче створює ефект в їхній внутрішній правовій системі. У 

всіх випадках, коли особи (або будь-який приватний суб’єкт) є адресатами 
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міжнародно-правових норм, правова основа повинна існувати в рамках 

внутрішнього законодавства для того, щоби ці норми були належно застосовані. 

Якщо держава не дотримується відповідних міжнародних зобов’язань, то, як 

наслідок, настає міжнародна відповідальність [604, с. 519]. Виконання 

міжнародних зобов’язань, що випливають із договору, внаслідок певного стану 

є обов’язком держави в цілому, тобто всіх державних органів, у тому числі й 

Конституційного Суду. Якщо в Конституції містяться положення, що 

суперечать договору, то обов’язок усіх державних органів віднайти відповідні 

рішення для узгодження цих положень договору та Конституції (наприклад, за 

допомогою інтерпретації або навіть зміни Конституції). З метою створення 

оптимальних умов для повного виконання взятих зобов’язань нерідко необхідні 

додаткові правові й організаційні заходи з боку держави. Це й детермінує 

виникнення та наявність інституту ратифікації як системного процесу, що має 

на меті реалізацію міжнародних зобов’язань держави, взятих нею в рамках 

міжнародно-правових угод. 

Загалом саме внутрішньодержавне право не лише визначає 

концептуальні засади співвідношення міжнародного та національного права, а 

й встановлює юридичні параметри їхньої взаємодії. Проф. Баймуратов М. О. та 

Алмохаммед Мутана Аббас обстоюють позицію, що «імплементація норм 

міжнародного права в національне законодавство держави – це телеологічно 

обґрунтований системний процес, що має на меті реалізацію міжнародно-

правових зобов’язань держави, взятих нею в рамках міжнародно-правових угод, 

укладених у рамках відповідних ММУО, у рамках національного 

конституційного права, шляхом трансформації норм міжнародного права в 

норми національного конституційного законодавства з використанням 

специфічних прийомів і методів» [357, с 78].  

Нормативно-правове регулювання означеного питання у внутрішніх 

правопорядках держав характеризується диференційованими підходами, які 

матеріалізувались у відповідних положеннях позитивного права [493,с. 5–12]. 

Дослідження підтверджують, що в деяких країнах, наприклад, таких як Бельгія, 
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Франція і Нідерланди, договори, які є обов’язковими для держав, розглядаються 

як частина внутрішньодержавного права (моністичний підхід). Тобто договір 

може бути застосований національними судами. Наприклад, Швеція та Велика 

Британія належить до групи держав, у яких договори, обов’язкові для держави 

в міжнародному праві, але не імплементовані в національну правову систему, 

не є частиною внутрішньодержавного права (дуалістичний підхід).  

Різноманітністю характеризується статус ЄКПЛ у внутрішньому праві в 

контексті конституційних положень. Так, в Австрії ЄКПЛ має конституційний 

статус, а в Нідерландах положення Конвенції мають навіть пріоритет над 

конституційними положеннями. У Румунії конституційні положення, що 

стосуються прав і свобод громадян, тлумачаться та застосовуються відповідно 

до загальної декларації прав людини та іншими договорами, в яких Румунія є 

стороною, тим самим забезпечуючи постійну адаптацію Конституції Румунії до 

ЄКПЛ. У Німеччині ЄКПЛ визначається Конституцією Німеччини, але при 

цьому вона має особливий статус. 

Дослідження у вітчизняній правовій доктрині питання про місце, яке 

займають чинні міжнародні договори в ієрархії нормативних актів України, 

актуалізується головно тим, що серед вчених-правників і досі не вироблено єдиної 

доктринальної позиції щодо його розуміння, у результаті чого воно позначено 

неоднозначністю, невизначеністю та стало одним з найскладніших об’єктів 

пізнання [679, с.141-158]. У такій ситуації розв’язання окресленої проблеми 

набуло особливої гостроти, тим більше, що судова практика при вирішенні 

питання щодо визначення обсягу поняття «чинні міжнародні договори, що є 

частиною національного законодавства України» також відзначалась 

суперечливістю, свідченням чого є недосконалість (некоректність) офіційного 

нормативного тлумачення ст. 9 Конституції України.  

Дослідження правового статусу міжнародних договорів у національному 

праві України й вивчення особливостей входження норм міжнародного права в 

національне право України перебуває у фокусі уваги таких вітчизняних учених-

міжнародників, теоретиків права та фахівців конституційного права, як 
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М. О. Баймуратов, М. В. Буроменський, В. Г. Буткевич, О. В. Буткевич, 

В. А. Василенко, Ю. О. Волошин, Ю. А. Вишневський, О. О. Гріненко, 

В. Н. Денисов, Є. О. Звєрєв, О. В. Київець, В. М. Стешенко, М. І. Козюбра, 

В. П. Кононенко, О. О. Мережко, В. В. Мицик, В. І. Муравйов, Н. М. Раданович, 

В. М. Репецький, М. Д. Савенко, Т. Л. Сироїд, В. М. Стешенко Л. Д. Тимченко, 

О. Я. Трагнюк, В. П. Плавич, С. Є. Федик, Г. О. Христова. 

Зазвичай, більшість держав норми міжнародних договорів застосовують 

до правовідносин внаслідок трансформації, як перетворення норми 

внутрішньодержавного права. Способами здійснення трансформації, 

передбаченими національним законодавством країни, є зокрема, підписання, 

ратифікація, затвердження, прийняття, приєднання до договору. Надання згоди 

держави на обов’язковість для неї міжнародного договору може здійснюватися 

й іншим шляхом, про який домовилися сторони. Тому при застосуванні 

міжнародних договорів слід враховувати застереження, зроблені державами-

учасницями, які здатні суттєво змінити зміст договору. 

Сфера правових відносин, що стосується укладення договорів і набрання 

ними чинності, додержання, застосування і тлумачення договорів, припинення 

і зупинення дії договорів є предметом права міжнародних договорів як частини 

міжнародного права і врегульовується переважно нормами Віденської 

Конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. Ключовим у цьому випадку 

є те, що ця група відносин стосується лише суб’єктів міжнародного права. Інша 

сфера правових відносин стосується безпосередньо розмаїття форм і способів 

врегулювання нормативних колізій у системі взаємодії національного та 

міжнародного права. 

В Україні основні засади дії міжнародного права містяться в нормах 

Конституції, зокрема у ст. 9 Основного Закону України, згідно з якою «чинні 

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

України, є частиною національного законодавства України, а укладення 

міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після 

внесення відповідних змін до Конституції України» [485, с. 298–299].  
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Незважаючи на те, що існування такої декларативної норми-принципу в 

розділі, що визначає загальні засади конституційного ладу України, важливе, 

оскільки визначає вектор діяльності української держави та сприйняття 

загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, однак відсутність чіткої 

визначеності положення ст. 9 Конституції України формує проблему іншого 

характеру – проблему, пов’язану з місцем міжнародних договорів у системі 

джерел українського права, яка постає наріжним каменем іншої важливої 

теоретико-методологічної проблеми – інтерпретації міжнародних договорів 

[436]. На слушну думку О. В. Буткевич, «викликає сумнів формулювання статті 9 

Конституції України про те, що укладені й ратифіковані Верховною Радою 

договори стають «частиною національного законодавства». Вочевидь, вважає 

О. В. Буткевич, «доцільніше говорити про їх входження до правової системи 

України» [375, с. 28]. Такий підхід, зауважує дослідниця, «більш поширений і в 

міжнародно-правовій доктрині» [375, с. 28]. 

Конституційна норма ч. 1 ст. 9 Конституції України про те, що «частиною 

національного законодавства України є чинні міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України», буквально відтворена в 

п. 1 Рішення Конституційного Суду України у справі про тлумачення терміна 

«законодавство» від 9 липня 1998 р. № 12-рп/98. Вітчизняний суд конституційної 

юрисдикції вирішив, що термін «законодавство» потрібно розуміти як «закони 

України, чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, а також постанови Верховної Ради України, Указ 

Президента України, декрети і постанови Кабінету Міністрів України, прийняті у 

межах їх повноважень та відповідно до Конституції і законів України». 

Текстуальний порядок нормативних актів у цьому рішенні свідчить про те, що 

надалі – КСУ все ж поставив міжнародні договори України на друге місце, після 

законів України, але вище, ніж акти, які мають статус підзаконних актів, таких, що 

повинні відповідати законам. 

Ще одним прагненням отримати офіційне роз’яснення того, яке місце в 

ієрархії нормативних актів України займають чинні міжнародні договори, згоду 
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на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, був розгляд на 

пленарному засіданні КСУ справи за конституційним поданням народних 

депутатів України про офіційне тлумачення положення Конституції України, у 

тому числі й положень ст. 9 та 18 цього нормативно-правового акта. 

Заслухавши суддю-доповідача та дослідивши матеріали справи, КСУ встановив 

припинити конституційне провадження по даній справі, мотивуючи таке 

рішення втратою чинності Закону України «Про міжнародні договори України» 

від 1993 р. Свою незгоду з винесеною ухвалою в частині припинення 

конституційного провадження щодо тлумачення ст. 9 та 18 Конституції 

України висловив суддя-доповідач у даній справі В. І. Іващенко, який у 

викладеній та доданій до рішення Суду окремій думці доцільно зауважив, «що 

вищезгадані статті Конституції України за час розгляду справи Конституційним 

Судом України не втратили чинності, а тому «суд міг би дати їх тлумачення» 

[350]. 

Ще однією спробою офіційного тлумачення положень ч. 1 ст. 9 

Конституції України у межах конституційної юрисдикції стало винесення 

Ухвали Великої палати Конституційного Суду України про відмову у відкритті 

конституційного провадження у справі за конституційним поданням 

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини В. В. Лутковської щодо 

тлумачення вищезазначених положень Основного Закону України. Важливо 

зазначити, що вагомими чинниками, що зумовлюють потребу в офіційному 

тлумаченні положень ч. 1 ст. 9 Конституції України, В. В. Лутковська вказала 

на відсутність єдності в правоінтерпретаційному процесі: одні суди України 

при розгляді справ надають пріоритет нормам міжнародного права, а інші – 

нормам національного права. При цьому, якщо одні суди України вважають 

обов’язковими до застосування лише рішення ЄСПЛ у справах щодо України, 

то, на думку інших, слід застосовувати також рішення ЄСПЛ, прийняті щодо 

інших держав. 

За справедливим зауваженням В. В. Лутковської, така позиція не сприяє 

формуванню поваги до національних судів, більше того, «підриває стабільність 
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судової практики, призводить до непрогнозованості висновків суду та 

порушення принципу юридичної визначеності, спричиняє недотримання 

Україною своїх міжнародних зобов’язань щодо гарантій конвенційних прав і 

свобод [348]. Проте, Велика палата Конституційного Суду Україна відмовила у 

відкритті конституційного провадження у справі, мотивуючи це тим, що 

«єдиний орган конституційної юрисдикції не уповноважений перевіряти або 

надавати роз’яснення з приводу правозастосування з метою усунення 

розбіжностей у судовій практиці» [348].  

У межах правозастосовної практики України при вирішенні питань 

щодо загальнообов’язковості міжнародних договорів, визначення їх місця в 

системі актів українського законодавства традиційно керуються положеннями 

ст. 26 Віденської Конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. 

(регламентує принцип сумлінного виконання міжнародних зобов’язань (pacta 

sunt servanda)), ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори України» від 

29. 06. 2004 року (встановлює основні правила дії міжнародних договорів на 

території України), ст. 10 Цивільного Кодексу України (відповідно до вимог 

якої, якщо у чинному міжнародному договорі України, укладеному в 

установленому порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені 

відповідним актом цивільного законодавства, застосовуються правила 

відповідного міжнародного договору України). Конституція України не 

виокремлює спеціальний статус міжнародних договорів, ратифікованих ВРУ. 

Принагідно зазначимо, що навіть у проекті Закону «Про нормативно-правові 

акти» від 21.08.2008 (розглядався протягом 2008-2010 рр. та був відхилений 

29.06.2010), який мав би бути прийнятий відповідно до Конституції України, 

про міжнародні договори серед таких актів мова не йде. 

Виходячи з логічного та системного тлумачення ст. 9 Основного Закону 

держави, можна констатувати встановлення єдиного імперативного обмеження 

на укладення міжнародних договорів – їх несуперечність Конституції України. 

Тобто, законодавець фактично допускав можливість появи нормативної колізії 

у контексті «національне-міжнародне право», «міжнародні договори- 
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нормативно-правові акти України», що породжує припущення щодо часткового 

примату міжнародного права. Більш чітко й однозначно засади функціонування 

міжнародного права в Україні, зокрема в контексті дії міжнародних договорів 

України на території України, визначено в нормах Закону України «Про 

міжнародні договори України. Зі змісту ст. 19 вказаного закону слідує, що 

Україна визнає пріоритет міжнародного права, оскільки, як прописано «чинні 

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

Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у 

порядку, передбаченому для норм національного законодавства» [10]. Відтак, 

при внутрішньому застосуванні жодних особливостей для міжнародних 

договорів не передбачено. Але, згідно з ч. 2 цієї самої статті, констатовано: 

«…якщо міжнародним договором, який набрав чинності в установленому 

порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті 

законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору». 

Таким чином, міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, по суті ієрархічно розташовуються вище 

інших актів законодавства України і мають під собою конституційний статус 

(відповідно до ч. 2 ст. 8 Конституції України, яка має найвищу юридичну силу) 

[10]. 

Разом з тим, керуючись такою нормативною основою, дискусійним 

залишається питання щодо того, чи може Законом України «Про міжнародні 

договори України» бути встановлена імперативна норма про загальний примат 

норм міжнародних договорів над нормами національного законодавства 

України, особливо стосовно національних законів, які регулюють ті самі 

питання, однак залежать від форми надання згоди, а отже, органу державної 

влади, уповноваженого таку згоду надавати.  

Актуалізуючи питання правового статусу міжнародних договорів у 

системі джерел конституційного права України, І. І. Забокрицький зазначає: 

«враховуючи, що саме на міжнародному рівні були розроблені основні 

документи з прав людини, а також створені механізми їх захисту (зокрема, 
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діяльність Європейського суду з прав людини), обов’язковість ратифікації 

таких договорів і надання їм пріоритету над законами України є необхідним. 

Сам факт здійснення ратифікації шляхом прийняття Верховною Радою України 

закону про ратифікацію, по суті, трансформує міжнародний договір у закон 

(яким, однак, наданий вищий ієрархічний статус під час вирішення потенційних 

конфліктів при застосуванні правових норм), а також певною мірою легітимізує 

його прийняття» [421, с. 72].  

Водночас, вищевказана проблематика характеризується складністю, навіть 

неможливістю її остаточного розв’язання. Причина цього криється ось у чому: 

незважаючи на те, що людиноцентризм є на сьогодні домінуючою тенденцією 

розвитку національної правової системи, очевидною стає ситуація, яка вимагає 

об’єктивно аналізувати, а може інколи й відмовитися від необґрунтованого 

приєднання України до нових міжнародних договорів у сфері прав людини, 

втілення яких внаслідок, як об’єктивних, так і суб’єктивних причин є 

неспроможним. До прикладу, станом на початок 2017 р. (за даними Урядового 

уповноваженого у справах ЄСПЛ І. Ю. Ліщини) борг української держави перед 

громадянами-позивачами складає 434 млн євро [351], і найближчим часом його 

виплата під питанням. Очевидно, що «збагачення системи джерел українського 

права новими міжнародними договорами у сфері прав людини, без формування 

повноцінних механізмів реалізації існуючих на сучасному етапі державотворення 

недоцільне» [569, с. 22]. 

У контексті такої парадигми міжнародне право починає діяти в рамках 

національного лише після того, як буде трансформоване в цю систему за 

спеціальною процедурою [428, с. 42]. Процедура в кожної держави різна, але 

зводиться вона, як правило, до включення тексту міжнародного договору до 

акта національного законодавства.  

У правозастосовній практиці України, після надання згоди Верховною 

Радою України, міжнародний договір України стає частиною її національного 

законодавства, набуваючи форми та юридичної чинності закону. У міжнародно-

правовій доктрині дедалі частіше його вважають засобом гальмування розвитку 
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міжнародного права і можливості держав ухилятися від виконання своїх 

міжнародних зобов’язань. Зокрема, на думку М.О. Баймуратова та Алмохаммеда 

Мутана Аббас, «у такій ситуації нівелюється власне функціональний аспект 

чіткого розуміння моменту взяття державою відповідних зобов’язань – прийняття 

норм національного права, необхідних для виконання норм міжнародного права, 

ще не означає фактичного виконання міжнародно-правових зобов’язань. 

Міжнародна практика засвідчує непоодинокі випадки, коли держава, ухваливши 

необхідні для ратифікації міжнародного договору норми національного права, не 

тільки не виконувала своїх зобов’язань за договором, а й порушувала норми свого 

національного права, прийняті для ратифікації такого договору» [357, с. 75].  

Окрім того, в Україні процес ратифікації ускладнений ще й тим, що у 

вітчизняному законодавстві не встановлено його часові межі. На різних етапах 

процесу ратифікації міжнародних договорів України задіяні різні державні 

органи та гілки влади, відтак, за справедливим зауваженням О. В. Буткевич, 

«проходження питання про ратифікацію може бути затягнуте на будь-якому з 

них» [376, с. 292]. Вчена наголошує, що «внаслідок того, що чітких строків для 

ратифікації міжнародного договору законодавством не встановлено, деякі 

договори подаються на ратифікацію не одразу після їх підписання» [376, с. 292]. 

Тому, на думку дослідниці, з метою запобігання ситуаціям, коли сторона пізніше 

відмовляється від договору на підставі того, що його не було ратифіковано, 

«питання про надання згоди на обов’язковість міжнародного договору має 

співвідноситись з існуючими тенденціями в самому міжнародному праві, в якому 

зростає тенденція укладення договорів шляхом їх підписання без подальшої 

ратифікації або іншого виду надання згоди на їх обов’язковість національними 

парламентами» [376, с. 292].  

Отже, якщо у договорі окремо не говориться про необхідність його 

подальшої ратифікації, то кінцевим висловленням згоди держави на його 

обов’язковість має бути підписання [376, с. 292].  

Варто погодитися із пропозицією В. Стешенка стосовно перспектив 

подальших досліджень у цьому напрямі, які дослідник вбачає у теоретичному та 
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практичному обґрунтуванні необхідності закріплення розширювального 

тлумачення поняття «чинні міжнародні договори, що є частиною національного 

законодавства України» у практиці Конституційного Суду України і Верховного 

Суду України [547, с. 292]. 

Виходячи з пропозиції щодо розширювального тлумачення, вважаємо за 

доцільне вдосконалити ч. 1 ст. 9 Конституції у спрямуванні на поширення статусу 

складової національного законодавства на всі чинні міжнародні договори 

незалежно від форми надання згоди на їх обов’язковість для України. В іншому 

разі подальше включення одних міжнародних договорів – згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України – і невключення інших, згода на 

обов’язковість яких надана іншим органом державної влади, до національного 

законодавства й надалі не даватиме гарантії виконання одних та індульгенції на 

невиконання інших міжнародних договорів.  

 

4.2. Практика інтерпретації міжнародних договорів судами 

України 

4.2.1. Механізм застосування Конституційним Судом України 

міжнародних та європейських стандартів і положень міжнародних 

договорів 

 

Об’єктивно вибір співвідношення між національною та міжнародною 

системами є правом для кожної держави. Проте наголосимо: яка б модель не 

була обрана, держава несе зобов’язання за міжнародним правом відповідно до 

статті 26 Віденської конвенції про право міжнародних договорів (Pacta sunt 

servanda), яка передбачає, що «кожен чинний договір обов’язковий для сторін і 

повинен виконуватися ними сумлінно». Стаття 27 Віденської конвенції 

(«Внутрішнє право і дотримання договорів») чітко прописує, що «учасник не 

може посилатися на положення свого внутрішнього права як виправдання для 

невиконання ним договору». Тобто жодні правові норми національного 

законодавства, включаючи конституційне право, не можуть виправдати дію або 
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бездіяльність, які виражаються в порушенні міжнародного права. Це 

міркування є продовженням тези І. І. Лукашука, який наголошував, що за всіх 

умов, у разі визнання договору таким, що суперечить конституції, він зберігає 

свою міжнародно-правову обов’язковість для держави, але всередині країни 

стає практично непридатним [473,с. 273]. 

На держави покладається не тільки обов’язок формального виконання, а й 

отримання конкретного правового результату. Держави вільні у виборі шляхів та 

засобів реалізації своїх міжнародно-правових зобов’язань, але лише за умови, що 

правовий результат буде відповідати цим зобов’язанням. У зв’язку з цим принцип 

субсидіарності об’єктивно необхідний, оскільки передбачає для держав основну 

відповідальність за забезпечення поваги прав людини і основоположних свобод та 

відшкодування передбачуваних договором порушень права людини.  

Не підлягає сумніву, що для того, щоби перетворити ідею субсидіарності в 

реальність, для реалізації відповідних положень про права людини необхідні 

ефективні шляхи і засоби на місцевому рівні. Якщо встановлено факт порушення, 

то повинні бути забезпечені заходи примусового виконання. Принцип вичерпання 

національних засобів правового захисту застосовується як засіб для забезпечення 

повноважень суддів тлумачити міжнародні зобов’язання в галузі прав людини, 

зокрема, щоб уникнути дублювання.  

Додатковим аргументом вищезазначеного міркування слугує ще один 

аспект: міжнародне право прав людини встановлює обов’язки для кожної 

держави-учасниці використовувати всі наявні в її розпорядженні засоби для 

здійснення прав, визнаних у договорі. Отже, однозначною має бути така позиція: 

державні органи (включаючи Конституційний Суд) повинні не тільки 

дотримуватися правових позицій відповідно до ЄКПЛ, а й максимально усунути 

всі перешкоди для їх реалізації у внутрішній правовій системі, які можуть 

унеможливити належний правовий захист заявника. 

Водночас суть проблеми полягає в тому, що норми міжнародного права 

породжені конкретними інтересами держав та інших суб’єктів міжнародних 

відносин. Тому аналіз змісту таких інтересів сторін має здійснюватися у процесі 
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інтерпретації, насамперед, міжнародного договору. Щоби не порушувати норми 

міжнародного права, сумлінно дотримуватися взятих на себе зобов’язань, 

необхідно правильно застосовувати положення міжнародних договорів. 

Важливий внесок у прояснення цих аспектів здійснив ще наприкінці 90-х років 

І. І. Лукашук, який наголошував, що в практиці держав утверджується принцип 

доброзичливого ставлення до міжнародного права, відповідно до якого перевага 

повинна надаватися таким тлумаченню й застосуванню внутрішнього права, які 

відповідають принципам і нормам міжнародного права [474, с. 14].  

Найбільш переконливим аргументом у цьому плані є те, що міжнародне 

право оперує загальнолюдськими категоріями і поняттями, його 

погоджувальний характер зумовлюється необхідністю в процесі інтерпретації 

міжнародних договорів дотримуватися загального інтересу і враховувати 

загальну волю спільноти, виражену у відповідному нормативному акті. При 

цьому ефективна та правильна реалізація договірних норм є головною метою 

процесу інтерпретації, незалежно від суб’єкта, який здійснює 

правоінтерпретаційну діяльність. 

Якщо спробувати сформулювати найбільш загальні питання, які 

виникають як у теоретичних розвідках, так і на практиці, та потребують 

вирішення у процесі інтерпретації міжнародних договорів, то можна виділити 

такі: 1) яке місце і роль відповідної інтерпретації міжнародного договору в 

національній правовій системі? 2) яка природа міжнародного договору, який 

суду належить інтерпретувати? 3) якими можуть бути правові наслідки 

інтерпретації і, як результат, наступне правозастосування? 4) чи потенційно 

можлива критична оцінка наявної інтерпретації національного 

правозастосувача? 5) які вид та спосіб інтерпретації можуть бути застосовані до 

конкретного міжнародного договору?  

Налагодження механізму ефективного застосування положень 

національним органом конституційної юрисдикції міжнародних договорів, 

ратифікованих Україною, правових позицій Європейського суду з прав людини, 

актів і документів міжнародних організацій дозволить більш гармонійно та 
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раціонально побудувати основи діяльності судової влади в Україні, а отже, й 

забезпечити належне застосування положень Конвенції, орієнтацію 

національної судової системи на практику ЄСПЛ. 

Ця теза отримала переконливе підтвердження у думці суддів 

Конституційного Суду України М. Гультая та І. Кияниці про те, що «застосування 

Судом норм Конвенції, правових позицій ЄСПЛ та інших актів є важливим 

чинником впливу міжнародного права на конституційне правосуддя та розвиток 

правової системи України…За предметом правового регулювання цей вплив 

охоплює сферу захисту прав і свобод людини, державний суверенітет, 

територіальну цілісність і єдність держави, правосуддя, боротьбу з корупцією, 

економічні взаємовідносини, питання місцевого самоврядування тощо» [403, с. 

89].  

Акцентуючи увагу на доктринальному аналізі рішень і практики діяльності 

Європейського Суду як ефективної інституції захисту прав людини, О. О. Кочура 

зазначає, що «основні проблеми у застосуванні положень Європейської конвенції 

в діяльності Конституційного Суду України полягають у тому, що багато її 

положень уже втілено в національне законодавство, але КСУ посилається на 

Європейську конвенцію, коли: відсутні інші правові регулятори у рамках 

національного права; національних регуляторів є замало для забезпечення 

всебічного і повного правового регулювання певного питання; національні 

регулятори по-різному регулюють одні й ті ж питання, а тому Конституційний Суд 

України змушений звертатися до Європейської конвенції» [465, с. 289]. 

Актуалізуючи важливу роль у гарантуванні прав і свобод людини 

діяльності КСУ, проф. Савчин М.В. констатує: «Суд конституційної юрисдикції 

здійснює попередній конституційний контроль за нератифікованими 

міжнародними договорами (п. 2 ст. 13 Закону України про «Конституційний Суд 

України» [528, с.35-38]. Оскільки Конституційний Суд України може зазначити, 

які положення міжнародного договору суперечать Конституції України, на 

думку вченого-конституціоналіста, КСУ «може вказати компетентному органу 

держави на конституційні засоби досягнення ним своєї мети під час укладання 

http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=247&lan=ukr
http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=902&lan=ukr
http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=573&lan=ukr
http://www.uapravo.com/hro/text.php?lan=ukr&id=13432&id_book=13429&id_parent=13430&id_vid_res=14
http://www.uapravo.com/hro/text.php?lan=ukr&id=13432&id_book=13429&id_parent=13430&id_vid_res=14
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того або іншого міжнародного договору» [528, с.35-38]. 

У процесі застосування норм міжнародного права як частини 

національного законодавства щодо захисту прав і свобод людини, КСУ України 

виступає гарантом сутнісного змісту прав і свобод людини, закріплених у 

Конституції держави. При цьому його юрисдикція поширюється виключно на ті 

положення міжнародних договорів, які належно імплементовані у внутрішнє 

право України або які за своєю природою самовиконувані.  

Норми міжнародного права є універсальними, оскільки прийняті 

міжнародними організаціями і визнані більшістю держав світу. Тому цілком 

обґрунтовано, що при визначенні конституційної юрисдикції норми міжнародного 

права отримують статус додаткового правового аргументу, які використовує при 

обгрунтуванні своєї правової позиції КСУ. Застосування Судом положень 

міжнародних договорів, міжнародно-правових актів, документів міжнародних 

організацій, положень Конвенції і правових позицій Європейського суду з прав 

людини свідчить про те, що вони є легальними й авторитетними джерелами 

національного права, які Суд використовує для виконання завдань, що стоять 

перед ним [436]. Звернення КСУ до норм міжнародного права за допомогою 

посилання на практику ЄСПЛ і тлумачення його рішень є виправданою формою 

підсилення правового обгрунтування власних рішень. 

Останнім часом поширилася практика застосування КСУ міжнародних 

та європейських стандартів прав людини. Відповідно до цього у вітчизняній 

літературі, предметом дослідження якої є, насамперед, практика Суду щодо 

застосування європейських правозахисних норм (Конвенції і правових позицій 

ЄСПЛ), виокремлюють три підходи до їх використання в діяльності Суду. За 

основу класифікації взято позицію судді КСУ М. Гультая. Зміст першого 

виражається в тому, що КСУ при обґрунтуванні власної правової позиції лише 

згадує про певні європейські та міжнародні стандарти у контексті конкретного 

спору, але не конкретизує їх. Прикладом таких судових актів можна назвати 

Рішення у справі від 01.12.2004 р. № 19-рп/2004 про незалежність суддів як 

складову їхнього статусу. Зокрема, у вищезгаданому рішенні Конституційний 

http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=181&lan=ukr
http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=948&lan=ukr
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Суд України зазначив, що викладений ним підхід щодо забезпечення 

незалежності суддів закріплено в Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод та в низці інших міжнародних документів, а також 

підтверджується практикою ЄСПЛ [313]. 

Іншим випадком актуалізації міжнародних та європейських стандартів 

можна назвати Рішення від 14 листопада 2001 року № 15-рп/2001 у справі щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) підпункту 1 пункту 4 

Положення про паспортну службу органів внутрішніх справ, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України (справа щодо прописки), у якому КСУ 

вказав, що обмеження свободи пересування, вільного вибору місця проживання 

в межах держави та право вільно залишати територію країни визнається і 

міжнародним правом, підтвердивши свою правову позицію посиланням на 

статтю 2 Протоколу № 4 до ЄКПЛ [314]. 

Показовим прикладом досить формального згадування практики ЄСПЛ 

у конституційній практиці є Рішення у справі за конституційним зверненням 

жителів м. Жовті Води від 25 грудня 1997 року № 9-зп, у якому Суд зазначив, 

що ч. 1 ст. 55 Конституції України відповідає зобов’язанням України, які 

виникли, зокрема, у зв’язку з ратифікацією Україною Міжнародного пакту про 

громадянські і політичні права та ЄКПЛ, що, згідно зі ст. 9 Конституції України, 

є частиною національного законодавства України [292].  

Аналізуючи вищезгадані рішення суду конституційної юрисдикції 

України, можна зауважити, що, незважаючи на факт констатації Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод та практики ЄСПЛ, КСУ чітко не 

наводить відповідні положення Конвенції та не вказує на конкретні рішення 

ЄСПЛ з цих питань, які б обґрунтовували й підтверджували його позицію по 

справі. У зв’язку із цим такий підхід стає юридично вразливим і позбавляє 

можливості використання посилання на ЄКПЛ і основоположних свобод та 

практики Страсбурзького Суду. 

Другий підхід до застосування судом конституційної юрисдикції 

України міжнародних та європейських стандартів та інтерпретації 
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європейських правозахисних норм Конвенції і правових позицій ЄСПЛ 

зводиться до такого: Суд для обґрунтування свого рішення посилається на 

конкретні положення міжнародних договорів, Конвенції. У таких рішеннях 

йдеться про посилання КСУ на положення Конвенції та інших міжнародно-

правових договорів, що мають надзвичайно абстрактний характер і охоплюють 

численні випадки (казуси).  

Прикладом такого підходу є Рішення від 14 листопада 2001 року № 12-

рп/2011 у справі за конституційним поданням Служби безпеки України щодо 

неможливості обґрунтування обвинувачення на доказах, одержаних 

незаконним шляхом. КСУ, розглядаючи справу, взяв до уваги практику ЄСПЛ, 

який у своїх рішеннях встановлював наявність порушення ЄКПЛ, коли у 

процесі одержання доказів обмежувались права і свободи, гарантовані 

Конвенцією, зокрема її ст. 6 «Право на справедливий суд», ст. 8 «Право на 

повагу до приватного і сімейного життя». 

Одне з основних завдань Конституційного Суду України – формування 

конституційної доктрини у сфері прав та свобод людини і громадянина. 

Важливим принципом конституційно-правового статусу особи є принцип 

рівності прав людини, який передбачає неможливість встановлення привілеїв 

та обмежень прав і свобод особи з огляду на ознаки, передбачені частиною 

другою статті 24 Конституції України. Так, у Рішенні від 22 вересня 2005 року 

№ 5-рп/2005 у справі про постійне користування земельними ділянками 

Конституційний Суд України наголосив, що з конституційних принципів 

рівності та справедливості випливає вимога визначеності, ясності і 

недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове 

застосування, не виключає необмеженості трактування у правозастосовній 

практиці й неминуче призводить до сваволі [315]. 

В іншому судовому акті – Рішенні від 12 квітня 2012 року № 9-рп/2012, 

КСУ, посилаючись на міжнародні правові акти щодо захисту прав і свобод 

людини та громадянина, передовсім, Міжнародний пакт про громадянські і 

політичні права 1966 р. (статті 14, 26), Конвенцію (стаття 14), Протокол № 12 до 
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Конвенції (стаття 1), ратифіковані Україною, та Загальну декларацію прав людини 

1948 р. (статті 1, 2, 7) зазначив, що рівність та недопустимість дискримінації особи 

є не тільки конституційними принципами правової системи України, але й 

базовими цінностями світової спільноти [345].  

З погляду юридичної техніки, найдосконалішим є третій підхід до 

застосування конвенційних правозахисних положень, у рамках якого КСУ у 

своїх рішеннях звертається не тільки до норм міжнародного права, положень 

ЄКПЛ, а й також до правових позицій ЄСПЛ, сформульованих у його рішеннях. 

Так, одним із перших рішень суду конституційної юрисдикції України, в яких 

наведено конвенційну мотивацію, пов’язану з практикою ЄСПЛ щодо 

застосування відповідних положень Європейської конвенції, стало Рішення від 

10 жовтня 2001 р. № 13-рп/2001 у справі за конституційним поданням 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо 

конституційності Основному закону держави положень ст. 7, 8 Закону України 

«Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України» [303].  

Ґрунтуючись на положеннях ст. 1 Першого протоколу Конвенції, якою 

гарантується право особи на захист власності, «мирне володіння своїм 

майном», Суд вказав, що держава має право «вводити в дію такі закони, які, на 

її думку, є необхідними для здійснення контролю за користуванням майном 

відповідно до загальних інтересів…». Важливо, що КСУ застосував практику 

ЄСПЛ щодо свободи розсуду законодавця здійснювати регулювання окремих 

суспільних сфер на основі принципу пропорційності для забезпечення балансу 

інтересів приватного та публічного характеру, зазначених у справі «Джеймс та 

інші проти Сполученого Королівства» від 21.02.1986 р.: «Не заперечуючи право 

держави встановлювати – у досить широких межах розсуду, відповідно до її 

внутрішньої законодавчої, соціальної економічної політики чи з іншою метою 

– обмеження у користуванні об’єктами права власності з огляду на суспільний 

інтерес, слід мати на увазі, що ці обмеження, однак, не повинні призводити до 

позбавлення можливостей такого користування, тобто до повної їх втрати» 

[303]. 
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На цій основі КСУ визнав неконституційним положення закону, який 

регулює порядок повернення державою знецінених заощаджень громадян у 

колишньому СРСР, через відсутність у ньому «конкретних етапів, термінів 

повернення заощаджень та обсягів бюджетних асигнувань», що «може 

призвести до повної втрати громадянами своїх вкладів, тобто до порушення їх 

конституційного права власності» (абзаци 3, 5, 6 п.5.4 мотивувальної частини). 

Ще одним прикладом широкого застосування європейських 

правозахисних положень стала інтерпретація КСУ права на свободу та особисту 

недоторканість. Зокрема, Європейський суд з прав людини, застосовуючи ст. 5 

Конвенції (право на свободу та особисту недоторканність), обгрунтовує свою 

правову позицію тим, що ст. 5 встановлює позитивний обов’язок держави 

стосовно захисту свободи осіб, які перебувають під її юрисдикцією…держава 

повинна вживати заходів, що забезпечують ефективний захист вразливих осіб 

(п. 102 Рішення у справі «Шторк проти Німеччини» від 16 червня 2005 р.; п. 120 

Рішення у справі «Станєв проти Болгарії» від 17 січня 2012 р.). КСУ у своєму 

Рішенні від 1 червня 2016 року № 2-рп/2016 у справі про судовий контроль за 

госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного закладу, дає таку 

інтерпретацію порядку виконання цього рішення: до моменту законодавчого 

врегулювання питання забезпечення судового контролю за госпіталізацією до 

психіатричного закладу недієздатної особи на прохання або за згодою її опікуна 

за рішенням лікаря-психіатра така госпіталізація можлива лише за рішенням 

суду [347]. 

Важливо наголосити ще на такому аспекті: якщо, відповідно до 

внутрішнього законодавства, Конституційний Суд не може усунути протиріччя 

між Конституцією і міжнародним рішенням, зокрема, рішенням Європейського 

Суду з прав людини, він може бути зобов’язаний просто оголосити це. Однак 

це не припиняє зобов’язання держави виконувати міжнародні рішення. Яка б 

модель відношень між національною і міжнародною системою не була обрана, 

держава має зобов’язання відповідно до статті 26 Віденської конвенції про 

право міжнародних договорів щодо ратифікованих міжнародних угод і 



358 
 

відповідно до статті 27 Віденської конвенції, і держава не може посилатися на 

положення свого внутрішнього права як виправдання невиконання ним 

договору, в тому числі Європейської конвенції з прав людини. Виконання 

міжнародних зобов’язань, що випливають із чинного договору, для відповідної 

держави є обов’язком держави в цілому, тобто всіх державних органів, 

включаючи Конституційний Суд: фактично обов’язок усіх державних органів – 

знайти ефективні рішення для узгодження цих положень договору з 

Конституцією (наприклад, за допомогою тлумачення або навіть зміни 

Конституції). 

Враховуючи зміст вищезгаданих рішень, прийнятих національним 

органом конституційної юрисдикції, можна констатувати, що практика ЄСПЛ є 

важливим джерелом права України, а прийняття КСУ відповідно до 

європейської судової практики своїх рішень сприяє формуванню принципів 

демократичної та правової держави.  

Ведучи мову про запровадження високих стандартів захисту прав 

людини у практиці КСУ, М.В. Савчин звертає увагу на співвідношення і 

конкуренції юрисдикцій в аспекті верховенства Конституції України щодо 

міжнародних договорів. Так, учений зазначає, що оскільки в рішеннях ЄСПЛ 

інтерпретовано та конкретизовано положення ЄКПЛ, то можливі два варіанти 

реалізації європейських стандартів. На переконання проф. М. Савчина, по-

перше, КСУ може надавати більшого значення конституційним гарантіям прав 

людини, оскільки вони можуть виявитися ширшими за конвенційні, а по-друге, 

КСУ, згідно з «принципом дружнього ставлення до міжнародних договорів, 

може надавати міжнародно-конформне тлумачення положення Конституції 

України» [529, с. 34]. 

Застосовуючи міжнародне право у своїй практиці, КСУ орієнтує 

національні суди на інтерпретацію норм законодавства України в системному 

комунікативному діалозі зв’язку з міжнародним правом. Безперечно, що це 

свідчить про відкритість правової системи України, сприяє її інтеграції в 

європейський правовий простір.  
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4.2.2. Місце міжнародних договорів у правоінтерпретаційній  

практиці судів України 

 

Найбільш сутнісним та принциповим у процесі імплементації 

міжнародних договорів є їх тлумачення, від якого практично і залежить оцінка 

ступеня виконання державою своїх зобов’язань за договором. Необхідне 

розуміння того, що при високому ступені абстрактності договірних норм 

тлумачення може бути різним, а іноді навіть протилежним. У тому випадку, 

якщо тлумачення тієї чи іншої договірної норми розходиться з 

конституційними цінностями держави, виникає питання про неможливість 

дотримання зобов’язання про її застосування в тій інтерпретації, яка була дана 

уповноваженим міждержавним органом.  

Істотна особливість проблеми інтерпретації міжнародних договорів 

полягає у тому, що, будучи включеними в національну правову систему України, 

міжнародні договори, зберігаючи статус нормативних правових актів 

міжнародного права, стають нормативними правовими актами, що 

підлягають реалізації (застосуванню) у внутрішньодержавних відносинах 

суб’єктів національного права. Цілком природно й закономірно, що в подібній 

ситуації національному правозастосувачу не уникнути в конкретних випадках 

встановлення правового значення, сенсу і змісту міжнародного договору, який 

має бути застосований, тобто інтерпретація міжнародного договору є об’єктивно 

зумовленим процесом.  

Це значною мірою пояснює, чому застосування норм міжнародних 

договорів часом вимагає не просто правової оцінки конкретної ситуації стосовно 

встановленого в нормі правила поведінки, яку покликані здійснювати судді у 

своїй професійній діяльності, а наявності спеціальних знань у галузі 

міжнародного права як комплексної галузі. Адже загальновідомо, що оскільки 

договірні норми права мають загальний і абстрактний характер, їх зміст не 

завжди зрозумілий. Водночас, як вказує Президент Інституту правової політики, 
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проф. Оніщук М. В., реальні суспільні відносини завжди конкретні й мають ряд 

індивідуальних особливостей [508, с. 99]. Як зауважує проф. Шем-

шученко Ю. С., «у кожному конкретному випадку реалізації норм права слід 

з’ясувати, належить даний випадок до того виду відносин, який законодавець 

передбачив у правовій нормі, чи ні. Крім цього, недоліки законодавчої техніки, 

які зустрічаються в правозастосовній практиці, породжують юридичні колізії, що 

також зумовлює необхідність тлумачення правових норм» [574, с. 6]. 

Залежно від суб’єктів, що тлумачать договірні норми та висновків, яких 

дійшов інтерпретатор у результаті усвідомлення сенсу договірної норми, 

тлумачення норм права може бути офіційним або неофіційним. Судове 

тлумачення як спеціальна форма правоінтерпретаційної діяльності суду має 

свої особливості. Як зазначає С. І. Палешник, судове тлумачення норм права – 

це завжди офіційне тлумачення, що здійснюється суддями. Ще однією 

особливістю якого є те, що «результати такого тлумачення можуть бути 

обов’язковими як для необмеженої кількості випадків (нормативне 

тлумачення), так лише для конкретного судового спору (казуальне тлумачення). 

Іншою особливістю судового тлумачення є спеціальна форма закріплення його 

результатів. У цій ролі виступає мотивуюча частина судового рішення, актів 

судів апеляційної та касаційної інстанції, постанов пленумів вищих судових 

інстанцій» [512, с. 7]. 

Роз’яснення вищих судів, хоч і звернені до нижчих судових органів, 

однак, водночас вони стосуються й інших осіб та органів, які в тій чи іншій 

формі безпосередньо беруть участь у судовій діяльності. Незважаючи на те, що 

такі роз’яснення мають тільки рекомендаційний характер, склалась така 

практика, що касаційні суди можуть скасовувати рішення нижчих судів у разі 

недотримання ними таких рекомендацій. Окрім того, такі роз’яснення 

надаються з питань судової практики на підставі справ, що розглядаються 

судами і є результатом їх узагальнення. У них роз’яснюються питання, які 

викликають сумнів, незрозумілі для судових органів та породжують помилки і 

неправильні рішення. 
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З’ясувавши, в чому полягають особливості тлумачення норм права 

судами, слід зосередити увагу на специфіці тлумачення саме міжнародних 

договорів. Як слушно зауважує І. Ю. Кретова, разом з ускладненням права і 

виконуваних ним завдань, ускладнюється і процес його тлумачення: «Чим 

складніша правова система, чим більше розв’язуваних нею проблем, тим більш 

важкі завдання стоять перед тлумаченням…особливо важкою справою є 

тлумачення норм такої надскладної макросистеми, яку являє собою сучасне 

міжнародне право» [469, с. 47]. Передусім слід підкреслити, що тлумачення 

міжнародного договору має здійснюватися відповідно до основних принципів 

міжнародного права: воно не повинно вести до результатів, що суперечать цим 

принципам, порушувати суверенітет держав, основні права і свободи людини 

[672].  

У проблематиці здійснення тлумачення міжнародних договорів 

національними судами, переконує Є. О. Звєрєв, слід також звернути увагу на те, 

що, як правило, «в кожній державі саме на судову гілку влади покладається 

обов’язок здійснювати юридичне тлумачення найважливіших норм як таке» 

[430, с. 102]. Діяльність спеціального органу конституційної юрисдикції з 

тлумачення є надважливою у правоінтерпретаційному процесі, оскільки його 

«мета – не тільки з’ясувати та роз’яснити зміст норм, які тлумачаться, а й 

усунути недоліки юридичної практики» [483, с. 333–334]. На наше переконання, 

автор цього висловлювання близький до того, щоби визначити особливості 

тлумачення не тільки у буквальному теоретичному сенсі, а набагато ширше – 

саме як інтерпретаційної діяльності в її широкому розумінні. 

З-поміж інших, найважливіші суб’єкти правоінтерпретаційної 

діяльності – національні суди, функцією яких є тлумачення і застосування 

міжнародних договорів у національному праві. Однак, як демонструє 

правоінтерпретаційна практика, існує ряд проблем як об’єктивного, так і 

суб’єктивного характеру, які ускладнюють, а інколи й унеможливлюють 

належне та ефективне тлумачення міжнародних договорів у національному 

праві. Аргументоване пояснення природи та характеру цих проблем 
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запропонував Є. Звєрєв, виділивши як найголовніші з них такі: 

1) сконцентрованість суддів, передовсім, на нормах національного права; 

2) відсутність у суддів (особливо судів першої інстанції) досвіду, а інколи й 

відповідної кваліфікації застосування норм міжнародних договорів; 

3) перевантаженість суддів національних судів справами [430]. Хоча 

національні судді беруть до уваги та застосовують міжнародне і європейське 

право, це не згарантує того, що національне законодавство відповідає 

Рекомендаціям Ради Європи, які розглядаються як «м’яке право» (soft law) 

[134]. 

Ще одна істотна об’єктивна проблема полягає у складності 

співвідношення норм міжнародного та національного права. Як уже 

згадувалося вище, міжнародно-правовий договір має бівалентну природу. З 

одного боку, він є нормативно-правовим актом міжнародного права, створеним 

відповідно до його принципів. З іншого боку, після входження до національної 

системи законодавства міжнародно-правовий договір стає її складовою 

частиною, тому повинен відповідати принципам, передбаченим у національній 

системі права щодо актів національного законодавства. При їх тлумаченні судді 

можуть не враховувати міжнародно-правову природу міжнародного договору, 

а отже здійснити неправильне його тлумачення. 

Консультативна рада європейських суддів у висновку для Комітету 

Міністрів Ради Європи відзначила, що в більшості випадків національне 

законодавство та правові традиції дозволяють судам, коли вони постають перед 

конфліктом наднаціональних положень та положень власного законодавства, 

виносити рішення на користь міжнародної конвенції або договору. Водночас 

існує альтернатива, згідно з якою від національних судів вимагається зупиняти 

провадження та передавати справу на розгляд Конституційного Суду. Окрім 

того, є країни, суди яких зобов’язані застосовувати норми внутрішнього права 

навіть тоді, коли вони суперечать, наприклад, положенням ЄКПЛ [134]. 

Міжнародні договори займають важливе місце в діяльності органу 

конституційної юрисдикції України – КСУ. Відповідно до статті 147 Конституції 
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України, Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної 

юрисдикції, і одне з його головних завдань – є здійснення офіційного тлумачення 

Конституції України. Окрім того, до його функцій належить розгляд актів 

українського законодавства на предмет їх конституційності, а також надання 

висновків щодо відповідності Конституції України міжнародних договорів 

України, які укладаються від імені держави. КСУ зобов’язаний діяти лише на 

правових підставах, в межах законодавчо визначених повноважень й у спосіб, що 

передбачені Конституцією України та законами України (ч. 2 ст. 19 Конституції 

України). Оскільки чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, становлять частину національного 

законодавства (стаття 9 Конституції України), вони обов’язкові також і для КСУ 

при здійсненні  ним своїх повноважень. 

КСУ для обґрунтування своєї позиції часто звертається до положень 

міжнародних договорів у всіх сферах реалізації своїх повноважень (прийнятті 

рішень, наданні висновків і т. ін.). КСУ застосовує положення ЄКПЛ при 

розгляді справ, що стосуються прав і свобод людини і громадянина. Як приклад 

можна навести посилання на конкретні положення Конвенції, зокрема, щодо: 

заборони катування (стаття 3) [297]; права на справедливий суд (стаття 6) [341]; 

права на повагу до приватного і сімейного життя (стаття 8) [342]; свободи 

вираження поглядів (стаття 10) [309]; свободи зібрань та об’єднання (стаття 11) 

[318]; права на ефективний засіб юридичного захисту (стаття 13) [330]; 

заборони дискримінації (стаття 14) [345]; обмеження політичної діяльності 

іноземців (стаття 16) [318]; меж застосування обмежень прав (стаття 18) [334]; 

захисту власності (стаття 1 Першого Протоколу) [346]; свободи пересування 

(стаття 2 Протоколу № 4) [331]; загальної заборони дискримінації (стаття 1 

Протоколу № 12) [345]. 

Аналіз практики КСУ дає підстави стверджувати про недостатню 

ефективність процесу інтеграції міжнародних договорів, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, до національного 

законодавства України. Судді обґрунтовують свої рішення, використовуючи 
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норми міжнародного права, конвенційні норми та рішення ОМП досить 

формально – як додаткові аргументи, без належного цитування й інтерпретації.  

Чимало труднощів спричинені тим, що ні ч. 1 ст. 9 Конституції, ні 

Закон України « Про міжнародні договори України» від 20.07.2014 № 1906-IV 

не говорять про те, яке місце в ієрархії вітчизняного законодавства посідають 

міжнародні договори [10]. Варто наголосити, що має місце нормативна колізія: 

яко ми розуміємо під понятттям «законодавство» всю сукупність нормативно-

правових актів (включаючи Конституцію України), то постає питання про саме 

існування ч. 2 ст. 19 цього закону. Тому що міжнародний договір не може 

визнаватися актом вищої юридичної сили стосовно Основного Закону. 

Варто погодитися із зауваженнями фахівців, які, аналізуючи національну 

судову практику, зауважують, що, «попри позитивну тенденцію щодо збільшення 

звернень до тлумачення міжнародних договорів українськими судами» [430], 

загалом, національні суди не здійснюють інтерпретацію міжнародних договорів 

як таку: як правило, положення міжнародних договорів використовуються для 

обґрунтування правової позиції суду, а в основному – просто для згадування 

міжнародних договорів у своїх рішеннях. Суди не інтерпретують положення 

міжнародних договорів через відсутність належного інтерпретаційного 

інструментарію, а також обґрунтованої в національній доктрині, та перевіреної 

практикою інтерпретаційної методології. 

 

4.3. Інтерпретація положень Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. у національній судовій практиці 

 

4.3.1. Положення ЄКПЛ та рішення ЄСПЛ як джерела 

правоінтерпретаційної діяльності національних судів 

 

Міжнародне право, головною метою якого є захист основних прав та 

свобод людини, співзвучне основним правам, свободам та законним інтересам, 

гарантованим національними конституціями демократичних держав. Яскраво 
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виражена «гуманізація» міжнародного права справляє вагомий вплив на 

національні судові системи. Весь національний правовий порядок піддається 

переосмисленню, як влучно зауважують професор міжнародного права, 

завідувач кафедри Захисту прав людини в ЄС в Університеті Неаполя 

«L'Orientale», запрошений професор в Університеті Сорбонна (Париж) Джузеппе 

Катальді (Giuseppe Cataldi) та професор міжнародного права юридичного 

факультету Неаполітанського університету «Федеріко II», запрошений професор 

в Університеті Сорбонна (Париж) та у «Британському інституті міжнародного та 

порівняльного права», Член Італійської та Американської асоціацій 

міжнародного права (2003–2009), Член Виконавчої Ради Європейської  асоціації 

міжнародного права (з 2012) Массімо Йоване (Massimo Iovane), у світлі захисту 

прав людини, передбачених як конституційним, так і міжнародним правом [609].  

Перспектива захисту прав людини на даному етапі, передовсім, залежить 

від ефективної дії національних механізмів правосуддя, та постійної взаємодії 

міжнародного та національного права у цій сфері. У дослідженнях з 

міжнародного права акцентується на тому, що міжнародні стандарти 

правозахисту безпосередньо можуть застосовуватися у внутрішньому 

законодавстві, і це є найбільш ефективний стандарт – як на міжнародному рівні, 

так і всередині країни, тому що перший завжди переважає над другим [726]. 

Україна проголосила спільні європейські демократичні цінності 

пріоритетом свого соціально-політичного розвитку, стала на шлях поглиблення 

впливу міжнародного права на національне право та юридичну практику. Ця 

тенденція, передусім, помітна у сфері впровадження єдиних європейських 

стандартів прав людини, основу яких складає Конвенція про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950 р. відповідні протоколи до неї, а також 

практика Європейського суду з прав людини [445]. Як переконливо доводить 

проф. Денисов В. Н., «взаємодія міжнародного і внутрішнього права, з 

практичної точки зору, вимагає засвоєння норм міжнародного права в такий 

спосіб, щоб вони могли практично застосовуватися у правовій системі і, 

насамперед, у необхідних випадках національними судами, а сама ідеологія 
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міжнародного права не пов’язує пріоритет міжнародного права з його 

безпосередньою дією, вважаючи такий підхід ірраціональним» [409. с. 34]. 

Ефективним засобом адаптації національної правової системи до 

європейських стандартів правозахисту є, головно, орган конституційної 

юрисдикції. Як було зазначено в cправі Маестрі проти Італії (Maestri v. Italy), 

державні органи (включаючи Конституційний Суд) повинні «дотримуватися 

правових позицій відповідно до ЄКПЛ, а також усунути всі перешкоди в їхній 

внутрішній правовій системі, які можуть перешкодити належному правовому 

захисту заявника» [200, § 47]. Внаслідок обов’язковості рішень 

Конституційного Суду його правові позиції, сформовані на підставі 

юриспруденції Європейського суду з прав людини, сприяють імплементації 

останньої у вітчизняну юридичну практику. При цьому слід вважати, що у 

правовому полі України ЄКПЛ, як доводить О. Вишняков, імплементується 

разом з тим тлумаченням, яке ЄСПЛ надав її положенням. Але, з іншого боку, 

та обставина, що Конвенція в силу ст. 9 Конституції України є частиною 

національного законодавства України, наводить міркування автор, дає 

підґрунтя для можливості тлумачення її норм і принципів КСУ. Дослідник 

приходить до висновку, що, оскільки зобов’язання України поширюються й на 

судову систему України в цілому, в тому числі на КСУ, останній також має 

зобов’язання застосовувати практику ЄСПЛ, в тому числі тлумачення 

Конвенції [385]. 

Застосовуючи практику Страсбурзького Суду, Конституційний Суд 

орієнтує законодавця, суди загальної юрисдикції та інші правозастосовні органи, 

а також приватних осіб на врахування європейських правових принципів та 

цінностей при вдосконаленні національного законодавства, вирішенні юридичних 

справ, відстоюванні власних прав людини і основоположних свобод [664]. 

Тлумачення конвенційних положень ЄКПЛ, як зазначалося у рішенні по cправі 

Крістін Гудвін проти Сполученого Королівства (Christine Goodwin v. United 

Kingdom) ґрунтується на особливому характері Конвенції «як інструменту 

європейського громадського порядку (ordre public) для захисту індивідуальних 
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прав людини» [164, § 74]. 

Обов’язок виконувати рішення ЄСПЛ, прийняті у справі проти держави-

учасниці, означає відповідність висновків суду в цьому рішенні. Проте 

виконання охоплює відновлення порушених прав громадян, але не обмежується 

цим. Державі може також знадобитися, з метою приведення її внутрішньої 

правової системи у відповідність із загальноприйнятими положеннями, як 

зазначено судом у рішенні по cправі Верньє проти Бельгії (Vermeier v. Belgium), 

переглянути своє законодавство, реформувати адміністративну або судову 

практику. Очікування того, що рішення суду може привести до реформи 

національного законодавства, або судової практики, вочевидь випливає з 

прецедентного права ЄСПЛ [240, § 25–26].  

Отже, рішення мають бути виконані так, щоби забезпечити як 

індивідуальні, так і загальні заходи з усунення наслідків порушень, встановлених 

ЄСПЛ, і для запобігання подібним порушенням у майбутньому. З конвенційних 

зобов’язань випливає, що в держави немає вибору – виконувати чи не 

виконувати: цей вибір обмежується тільки засобами виконання. Але не треба 

доводити, що цей вибір держави не абсолютний: держава повинна також 

поважати інші принципи, сформульовані судом у його попередньому рішенні, 

щоби гарантувати, що будь-які реформи на національному рівні будуть 

відповідати вимогам Конвенції. Слід також зазначити, що ЄСПЛ у своїй 

практиці, як правило, обмежує свободу держави у виборі відповідних заходів, 

більше того, визначає індивідуальні заходи або заходи загального характеру, які 

повинні бути здійснені з метою виконання його рішення. 

Як підкреслюється у Висновку № 9 (2006) Консультаивної ради 

європейських суддів, що стосується «ролі, яку відіграє практика Європейського 

суду з прав людини, і у відповідних випадках Суду Європейських Спільнот, 

існують дві тенденції: перша, коли національні суди беруть до уваги рішення 

таких судів навіть у випадках, коли такі рішення необов’язкові. Друга тенденція 

полягає в тому, що такій судовій практиці надається статус прецеденту, який 

національні суди повинні враховувати» [134]. Незважаючи на те, що в Україні на 
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офіційному законодавчому рівні практика ЄСПЛ визнається джерелами права, 

водночас, виникає низка проблем, пов’язаних із наслідками прийнятих ЄСПЛ 

рішень: внесення змін до чинного законодавства та практики його застосування. 

Доводиться констатувати, що на сьогодні не визначено ні механізмів, ані 

процедур використання прецедентів як джерел права. Існує судова практика 

держав, де міжнародно-правові норми застосовуються паралельно з 

національним правом або як принципи, у світлі яких реалізуються норми закону. 

Практика свідчить, що процес такого паралельного застосування норм 

міжнародного права з прав людини та норм національного законодавства 

вітчизняними судами вже розпочався.  

Питання ускладнюється ще й тим, що формулювання більшості 

конвенційних приписів максимально широкі та гнучкі, містять чимало оцінних 

понять, «передбачають широку дискрецію національних правозастосовних 

органів», а отже, вимагають вироблення більш-менш чітких правил їх 

інтерпретації [562, с 3]. На тлі таких проблемних моментів держави повинні 

«зняти» певну напруженість, усунути суперечності між рішеннями ЄСПЛ і 

національними системами. Один із запропонованих інструментів – шлях 

конструктивного діалогу, який довів свою ефективність у багатьох випадках у 

державах-членах Ради Європи. Цей шлях є альтернативою одностороннім 

заходам, які б суперечили ст. 31 ВК ПМД: договір повинен тлумачитися 

добросовісно. 

Зауважимо, що потенційно декларація неможливості примусового 

виконання рішення ЄСПЛ порушує статтю 46 ЄКПЛ, яка містить обов’язок 

держави дотримуватися тлумачення і застосування Конвенції, здійсненого 

судом у справах, висунутих проти неї [3]. Оскільки тлумачення ЄКПЛ, 

відображені в його рішеннях, обов’язкові для держав-учасників, то держава 

повинна їх виконувати: на розсуд держави може бути лише залишена форма 

виконання, хоча навіть ця свобода не необмежена. 

Безумовно, підхід національного офіційного інтерпретатора до 

тлумачення норм Конвенції, що закріплюють права та основні свободи людини, 
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навряд чи може бути обґрунтованим, і як наслідок,ефективним без урахування 

практики ЄСПЛ, наділеного винятковими повноваженнями щодо тлумачення і 

застосування її положень (ст. 32 Конвенції).  

Виникає нагальна необхідність осмислення того, що правильне 

розуміння та інтерпретація норм Конвенції надзвичайно важливі, оскільки 

порушення конвенційних положень може призвести до ухвалення рішень 

ЄСПЛ не на користь особи. Утім, найбільш переконливий в аргументаційному 

плані той факт, що застосування положень ЄКПЛ і практики Страсбурзького 

Суду національними органами та судовими інстанціями дозволяють у 

майбутньому уникати констатації Судом порушення положень Конвенції [588]. 

ЄКПЛ встановлює не лише найбільш вдалу у світі систему норм 

міжнародного права для захисту прав особи, а й одну з найбільш розвинутих 

форм міжнародної юридичної процедури. Розвиваючи цю думку, А. Федорова 

зазначає, що «Європейська конвенція про захист прав людини та 

основоположних свобод є головним елементом системи захисту прав людини 

Європи та спрямована на захист громадянських і політичних прав» [563, с 52–

53]. Авторка наголошує, що «завдяки розширеному еволюційному тлумаченню 

норм Конвенції Європейським судом з прав людини дедалі більше соціальних 

прав підпадає під її захист» [563, с 52–53]. 

Безпосереднє використання положень Конвенції, а також рішень ЄСПЛ 

як її невід’ємної частини в правозастосовній практиці, безсумнівно, сприяє 

розвитку захисту прав особи в Україні [362, с. 53]. Так, актуалізуючи питання 

виконавчого провадження рішень ЄСПЛ  в Україні як гарантії захисту прав 

людини та громадянина, проф. Камінська Н. В. зазначає, що загально-

європейські стандарти закріплені в Конвенції, рішення ЄСПЛ «мають 

слугувати для всіх органів публічної влади та їхніх посадових осіб орієнтирами 

у сфері гарантування прав і свобод людини, стати запорукою дотримання 

цивілізаційного розвитку держави» [434, с. 257].  

Варто взяти до уваги слушне зауваження проф. Сироїд Т. Л., що 

«створення правового підґрунтя у галузі захисту прав і свобод людини – це 
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копітка робота, до якої мають долучатися постійно діючі органи, спеціально 

створені інституції міжнародних регіональних організацій, посадові особи цих 

структур, які є стрижнем співпраці в цій галузі» [539, с. 85]. Дослідниця 

пропонує для поліпшення роботи таких органів та результативності їх 

діяльності зобов’язати держави-учасниці запровадити відповідні програми для 

поширення інформації щодо чинних контрольних органів та їх повноважень, а 

також надання допомоги в оформленні звернень [539, с. 85]. Окрім того, на 

думку проф. Сироїд Т. Л., «незалежним національним структурам має бути 

надано можливість інформувати про стан проблеми чи дотримання державами 

зобов’язань згідно з конвенціями, створювати належні умови для проведення 

моніторингу міжнародними експертами та передбачити важелі впливу 

контрольних органів на держави в разі невиконання положень міжнародних 

регіональних угод у сфері захисту прав людини» [539, с. 85]. 

Сам текст Конвенції доволі лаконічний і містить небагато висловів, що 

прямо вказують на принципи та доктрини, на яких ґрунтується тлумачення й 

застосування гарантованих нею прав і свобод. Їх значення в усій 

різноманітності змістовних проявів розкривається саме у практиці Європей-

ського суду з прав людини (з урахуванням вагомого внеску Європейської 

комісії з прав людини), що зумовлює застосування в європейській 

юриспруденції терміна «конвенційне право» [649]. Практика, вироблена 

Страсбурзьким судом на основі положень Європейської конвенції, все більше і 

більше набуває характеру jus commune (загального права) у сфері прав людини 

тією мірою, якою вона встановлює норми, що мають цінність для ряду країн 

європейського континенту. С. Палешник, розглядаючи тлумачення норм 

Європейської конвенції з прав людини Страсбурзьким судом, вказує на 

еволюційний (динамічний) підхід до тлумачення – встановлення змісту норм 

Конвенції з урахуванням умов і обставин, які існують у процесі інтерпретації, і 

за яких ці норми здійснюються. Автор аргументує свою позицію тим, що у 

Конвенції міститься багато загальних абстрактних формулювань, через що, на 

його думку, Європейський суд змушений використовувати еволюційне 
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тлумачення, адже воно сприяє розширенню прав і свобод людини та 

розширенню обов’язків держав – членів Ради Європи перед особою з метою 

забезпечення найбільш ефективного рівня захисту і відновлення її прав [511, 

с. 242–244]. 

У діяльності ЄСПЛ функція інтерпретації змісту основоположних прав 

та свобод вважається колективною справою, а внесок окремих суддів неминуче 

й слушно оцінюється з урахуванням їхніх знань, їхньої обізнаності у сфері 

права. Важливе когнітивно-гноселологічне значення має той аспект, що 

правоінтерпретаційний процес є закріпленням певного накопиченого 

професійного досвіду, який для наступних суддів слугує не лише надійною 

методологічною опорою, а й спільною концептуально-прикладною відправною 

точкою у подальшому розвитку та застосуванні положень Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод. 

Водночас зміна конкретно-історичних умов приводить до наповнення 

абстрактних за формулюванням норм Конвенції дещо оновленим конкретним 

змістом у кожному випадку їх інтерпретації. Іншими словами, визнання практики 

ЄСПЛ проявляється в тому, що при вирішенні справ Суд схильний у цілому 

дотримуватися підходів, які застосував раніше, якщо не визнає за необхідне їх 

змінити. Зокрема, в мотивувальній частині рішення Суд замість відтворення 

висловлених ним раніше міркувань може послатися на міркування, висловлені в 

попередніх рішеннях. При цьому Суд неодноразово наголошує, що він не 

зв’язаний власними попередніми рішеннями і, дійсно, час від часу змінює свої 

правові позиції.  

Засобами опосередкування впливу нових умов на інтерпретацію тексту 

таких норм виступають світогляд колективного інтерпретатора – ЄСПЛ, який 

чуттєво реагує на зміни різних соціальних ситуацій. Які з цього приводу зауважує 

проф. Волошин Ю. О., «судовий контроль у конкретних випадках порушення 

суб’єктивних прав і свобод покликаний гарантувати їх реальний захист, 

ефективність і доступність до правосуддя для всіх згідно із загальновизнаними 

конституційними європейськими стандартами. При цьому забезпечується також 
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їх гнучке тлумачення, яке відповідає очікуванням сучасного суспільства» [387]. 

Правоінтепретаційні положення, які вже сформульовані, наступне 

покоління обраних суддів розглядає не як готову річ, а як щось таке, що можна 

переформулювати, удосконалити в контексті набутого досвіду й адекватного 

обмірковування – подібно до того, як чинний упродовж певного часу 

законодавчий акт може вдосконалюватися за допомогою поправок, так само 

судді ЄСПЛ віддають належне роботі, виконаній їх попередниками, яка 

полягала не лише у прийнятті рішень, а й в їхній інтерпретації, поясненні та 

обґрунтуванні. За такого погляду рішення Суду стають чимось схожим на 

спільну мову: вони зберігають ті системні елементи права, без яких було б 

неможливим спілкування між поколіннями правників та між правниками різних 

національних правових систем. При цьому, вони не стають нездоланною 

перешкодою для змін, оскільки можуть спрямовувати їхній хід.  

Правоінтерпретаційні положення поступово розробляються на підставі 

реальних справ, яким випадає стати предметом судових процесів, підставою 

прийняття судового рішення. При цьому саме по собі рішення Суду, яке 

ґрунтується на інтерпретації положень Конвенції, не стільки має особливе 

значення при розгляді інших справ; обов’язкове, власне кажучи, не воно, а та 

норма, принцип, на яких воно ґрунтується і доказом яких служить. Ця частина 

рішення, що одержала назву ratio decidendi, характеризує тісний зв’язок 

сформованої у рішенні Суду норми із фактичними обставинами справи. Її 

казуальність дозволяє адекватніше відтворити всі нюанси та особливості певної 

справи. 

Положення ЄКПЛ та рішення ЄСПЛ є важливими джерелами 

правоінтерпретаційної діяльності національних судів. Застосовуючи практику 

ЄСПЛ, Конституційний Суд України, передовсім, орієнтує законодавця, 

національні суди загальної юрисдикції, інші правозастосовні органи, суспільство 

загалом на врахування конвенційних положень, європейських правових 

принципів та цінностей з метою вдосконалення національного законодавства, 

подальшому розвитку пріоритетної галузі захисту прав людини.  
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4.3.2. Застосування положень ЄКПЛ та практики ЄСПЛ в судах України 

 

Ратифікувавши ЄКПЛ, Україна фактично розпочала процес трансформації 

позитивістської парадигми права, що зумовило виникнення як у правовій 

доктрині, так і практиці плюралізму. Водночас такий процес одразу ж викликав 

жваві дискусії довкола проблеми тлумачення змісту закріплених у Конвенції 

вимог [670, с. 39-47].  

Але вістря проблеми полягає у тому, що серед дослідників немає єдності 

на розуміння загального питання про місце рішень ЄСПЛ у внутрішньодержавній 

правовій системі члена Ради Європи. Наприкінці березня 2006 р. набув чинності 

Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини» від 23.02.2006. У ст. 17 вказаного Закону прописано, що 

«суди мають застосовувати при розгляді справ Конвенцію та практику ЄСПЛ як 

джерело права». Воднораз, питання, які саме частини рішень ЄСПЛ можна 

вважати джерелом права, як слушно визнають науковці, є непроясненим. У 

середовищі наукової спільноти простежуються дві позиції стосовно статусу ЄКПЛ 

у правовій системі України. Перша ґрунтується на тому, що висновки, викладені 

у рішеннях ЄСПЛ, мають лише рекомендаційний характер. Друга визнає примат 

норм Конвенції над Конституцією, посилаючись на Віденську конвенцію про 

міжнародні договори 1969 р. Парадоксальність правової ситуації полягає у тому, 

що ЄКПЛ визнається складовою частиною українського законодавства, а 

практика ЄСПЛ, відповідно до ст. 19 Конвенції, є її невід’ємною складовою. 

Тобто, встановлюючи факт незастосування або неналежного застосування 

практики ЄСПЛ, можна вести мову про порушення положень міжнародного 

договору. 

У вітчизняному законодавстві визначено, що в разі наявності колізій між 

нормами національного законодавства України та ЄКПЛ пріоритетному 

застосуванню підлягають саме норми Конвенції як міжнародного договору. На 

користь цієї позиції І. Ільченко, Головний спеціаліст експертно-методичного 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_118
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_118
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відділу Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з 

прав людини, наводить такі аргументи: по-перше, діє міжнародний принцип 

сумлінного виконання державою своїх зобов’язань відповідно до міжнародного 

права, який а) закріплений статтею 8 Конституцією України, б) визначений у 

статті 26 Віденської конвенції «Про право міжнародних договорів» 1969 р. та 

3) визначений у статті 19 Закону України «Про міжнародні договори України» від 

29 червня 2004 р. У вказаному законі прямо зазначено: «...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» [9]; по-друге, при 

обґрунтуванні пріоритетності норм Конвенції необхідно акцентувати увагу на 

частині 3 статті 22 Конституції, згідно з якою «при прийнятті нових законів або 

внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу 

існуючих прав і свобод» [431]. 

Значна частина труднощів є похідною проблемою від того, що на сьогодні 

не сформована єдина судова практика застосування рішень ЄСПЛ як джерела 

права. Саме це зумовило звернення Уповноваженого Верховної Ради з прав 

людини Валерії Лутковської з відповідним поданням до Конституційного Суду 

України. Автор клопотання просила надати офіційне тлумачення положення 

Конституції України в аспекті нагально важливих питань. По-перше, чи є ЄКПЛ 

нормативно правовим актом вищої сили щодо норм національного 

законодавства. І, по-друге, чи являються рішення ЄСПЛ, постановлені у справах 

не проти України, джерелом права в Україні»? Питання так і залишилися 

відкритими, адже Ухвалою Великої палати КСУ від 31 травня 2018 р. заявнику 

Валерії Лутковській було відмовлено у відкритті конституційного провадження 

[348]. 

Питання про застосування прецедентного права в Україні, рішень 

Європейського суду з прав людини у вітчизняній судовій практиці активно 

обговорюється науковцями та практиками. У методичних рекомендаціях 

Міністерства юстиції України для центральних органів виконавчої влади щодо 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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застосування в законотворчій діяльності ЄКПЛ зазначається, що протягом 50 

років ЄСПЛ у своїх рішеннях здійснив детальну інтерпретації кожної статті 

Конвенції. «Ці рішення становлять систему прецедентного права 

Європейського суду» [5]. Для держав-учасниць Конвенції знання і 

використання практики суду, що сформувалися під час застосування її норм, є 

запорукою дотримання міжнародно-правових зобов’язань, які випливають із 

цього акта. Конкретні судові рішення формально обов’язкові тільки для тих 

держав, що виступають відповідачами в конкретних справах. Однак інші країни 

фактично керуються ними при оцінці відповідності внутрішнього правового 

порядку вимогам Конвенції. У ряді випадків ці рішення спонукали держави, які 

не були стороною в певній справі, до вдосконалення свого законодавства і 

правозастосовної практики. Крім того, за трактуванням ЄСПЛ, Конвенція – це 

не вироблений зафіксований раз і назавжди документ, а «живий» договір, який 

підлягає тлумаченню з огляду на ситуацію, що склалася на певний час.  

На основі вищезазначених аргументів в рекомендаціях Міністерства 

юстиції наголошується, що рішення ЄСПЛ можуть використовуватись не тільки 

у правотворчій, але й у правозастосовній діяльності держави. Більше того, 

робиться узагальнюючий висновок, що сама ратифікація Конвенції, а отже, 

визнання її частиною національного законодавства, свідчить про визнання на 

законодавчому рівні існування в державі прецедентного права, оскільки сама 

Конвенція є комплексним та складним правовим механізмом захисту прав 

людини, що включає судову практику Європейського суду [5]. Безперечно, 

важливим є той факт, що навіть опосередковане застосування, коли 

національний суд прямо не посилається на конкретне рішення ЄСПЛ, але 

фактично використовує в своєму рішенні його правові позиції, концепції, 

інтерпретації конвенційних положень щодо прав людини та гарантій цих прав. 

Діапазон змістового наповнення проблеми дії судового прецеденту у 

національній правовій системі України є достатньо широкий, і це 

підтверджується гострими дискусіями серед теоретиків та практиків. Проте 

одним з ключових залишається питання: яким саме джерелом – основним чи 
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додатковим – є практика ЄСПЛ. Очевидно, це питання буде стояти у 

вітчизняній доктрині як конституційного, так і міжнародного права як таке, на 

яке немає однозначної відповіді. Виходячи з особливостей правової системи 

України, варто наголосити, що правовий прецедент в Україні ніколи, очевидно, 

не матиме такого правового статусу серед джерел права, який він має в системі 

англосаксонського права, але, водночас, не можна ігнорувати його потенціалу 

та перспектив у національній правовій системі. Разом із тим, за зауваженням 

М. Антонович, на відміну від інших держав, «в Україні застосування 

прецедентного права залишається проблемним» [353, с. 44].  Спробу 

компромісного бачення пропонує Ю. Попов, який вказує, що рішення ЄСПЛ за 

своєю правовою природою є переконливим прецедентом, але водночас ці 

рішення мають умовний прецедентний характер: ЄСПЛ, вказуючи на 

прецедентний характер своєї практики, вони, як переконує автор, не є зв’язаним 

своїми рішеннями [517, с.49-52]. Дослідник указує, що «у системі 

континентального права відповідним аналогом є так звана доктрина 

jurisprudence constante» [517, с.49-52]. 

Для прояснення цих аспектів О. В. Буткевич виділяє два основні підходи: 

1) визнання такими прецедентами лише рішень у справах проти своєї держави та 

2) визнання прецедентами для національної правозастосовної практики усіх 

рішень ЄСПЛ. На переконання дослідниці, «враховуючи саму природу рішень 

ЄСПЛ, які поєднують норми стосовно конкретної справи із посиланням на 

попередню правову позицію Суду», другий підхід «краще враховує практику 

Суду, адже, визнаючи обов’язковим рішення ЄСПЛ проти себе, держава 

змушена сприймати і застосовувати правові стандарти і принципи, на які 

посилається Суд у цій справі, навіть якщо вони були винесені у попередніх його 

рішеннях стосовно інших держав» [375, с. 18–20].  

Згідно зі ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року, суди 

застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права 

[7]. Як справедливо відзначає О. В. Буткевич, «Україна – одна з небагатьох 
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держав Ради Європи, яка безпосередньо врегулювала практику виконання 

рішень ЄСПЛ окремим Законом» [375, с. 18–20]. Ратифікація Конвенції про 

захист прав людини та основних свобод, визнання на державному рівні 

обов’язковості рішень ЄCПЛ свідчать про те, що судова складова в системі 

джерел вітчизняного права реально об’єктивується в системі правового 

регулювання. Останнє зумовлюється й тим, що в нинішніх реаліях формується 

«образ права», якому далеко не завжди відповідає зміст діючих законів і який 

вимагає судового правового тлумачення, заповнення та, найчастіше, 

виправлення дефектних («застарілих») законів. Очевидно, що не може виникати 

сумніву в необхідності застосування судами України Конвенції та практики 

Європейського суду з метою недопущення порушень Україною своїх 

зобов’язань в подальшому. Але у процесі застосування положень Конвенції та 

практики Європейського суду, виникає низка проблемних питань. Так, 

дискусійними продовжують залишатися деякі положення Закону України 

№ 3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

Суду з прав людини» від 23.02.2006 р. [7]: фахівці зауважують, що його 

положення викликають колізії і мають певні прогалини. Існує нагальна потреба 

(як у доктринальному, так і у практичному вимірах) осмислення двох ключових 

позицій. Перше – яке місце в ієрархії вітчизняного законодавства посідає ЄКПЛ? 

Друге – чи можуть положення, що містяться у рішеннях ЄСПЛ, ухвалених у 

справах, в яких Україна не є відповідачем, вважатися джерелом права України?  

У контексті дискусії О. В. Буткевич справедливо зауважує, що 

«приписуючи вітчизняним судам застосовувати практику ЄСПЛ (ст. 17), Закон 

не тлумачить поняття цієї практики» [375, с. 12]. Вчена обґрунтовано задається 

питанням: «про яку практику йдеться – лише про ту, що стосується України, чи 

усю практику ЄСПЛ, а також про прецедентну (власне рішення у справах) чи усю 

практику ЄСПЛ (до якої належать адміністративні та процесуальні рішення)»? 

[375, с. 11] Ведучи мову про значення рішень ЄСПЛ у правозастосовній практиці 

України, О. В. Буткевич відзначає «не досить коректне тлумачення поняття 

«рішення ЄСПЛ»: під рішенням ЄСПЛ розуміється зазвичай те його рішення у 
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(1) справі проти України, (2) в якому визнано порушення Конвенції, (3) яке 

передбачає справедливу сатисфакцію або дружнє врегулювання (зазначене 

визначення містить ст. 1 Закону України «Про виконання рішень...») [375, с. 11].  

Доводиться констатувати, що стосовно рішень ЄСПЛ ситуація є доволі 

неоднозначною. Адже у зв’язку з набранням чинності вищевказаного Закону 

практика ЄСПЛ набула статусу джерела права та може застосовуватися судами 

України як джерело права при здійсненні правосуддя, проте Закон № 3477-IV не 

містить прямої вказівки про застосування рішень ЄСПЛ у справах саме проти 

України. З іншого боку, у законі також немає заборони використовувати 

посилання на рішення ЄСПЛ, ухвалені у справах проти інших країн.  

Оскільки вітчизняний законодавець не проявляє бажання закріпити 

положення, що всі рішення ЄСПЛ, а не лише остаточні рішення проти України 

(judgments), є джерелом для застосування вітчизняними судами, робить 

аргументовано-невтішний висновок О. Буткевич, це свідчить, що у багатьох 

аспектах вітчизняне законодавство не готове до еволютивного підходу у 

тлумаченні та адаптації до змінних суспільних відносин [375, с. 19].  

Окрім питання визначення чітких процедур застосування практики 

ЄСПЛ у вітчизняній правовій системі, слід відзначити й те, що гармонізувати дію 

норм національного законодавства та положень Конвенції, звести до спільного 

знаменника все розмаїття практики Європейського суду з прав людини часом 

досить складно. Зокрема, на одному із проблемних чинників наголошують 

автори нового проекту Ради Європи [505], зазначаючи, що, безумовно, 

позитивним аспектом є прийняття Верховним Судом з урахуванням 

міжнародних стандартів ряду рішень, які стали дороговказом для судів першої та 

апеляційної інстанцій. Однак автори констатують, що, на жаль, величезний обсяг 

судової практики не віднайшов суттєвого відображення та впливу на формування 

відповідного законодавства та його вдосконалення. Більше того, останнім часом 

намітилася тривожна тенденція невиконання рішень судів [505, с. 20]. І мова йде 

не про виключні випадки. 

Ще одне актуальне і, водночас, дискусійне для вітчизняної доктрини та 
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практики питання слушно порушує А. О. Драгоненко: якими є межі тлумачення 

ЄСПЛ положень ЄКПЛ у вирішенні конкретних справ і якою мірою таке 

тлумачення може сприйматися як обов’язкове судами України. Відповідаючи на 

це питання, автор переконує, що важливий аспект проблеми тлумачення 

пов’язаний із різними варіантами її застосування. Оскільки Європейська 

Конвенція про захист прав людини застосовується як частина правової системи 

України, то має місце тлумачення її положень судами України, але тлумачення 

здійснює і сам ЄСПЛ [411]. При цьому науковець посилається на позицію 

О. В. Колісника (вона, на наше переконання, є більш переконливою), який 

стверджує, що під час здійснення судочинства національні суди мають 

посилатися на висновки Європейського суду як на джерело права і 

дотримуватися притаманної рішенням Європейського суду ідеї справедливості, 

гуманності і втілювати їх у своїх рішеннях [457, с. 47]. Ця думка підтримується 

переконанням, що застосування положень ЄКПЛ та практики ЄСПЛ на рівні 

національного правопорядку визначає необхідність не лише знати практику 

ЄСПЛ, а й орієнтуватися у самій конвенційній системі захисту прав людини, та 

бути обізнаним з основними концепціями і принципами тлумачення ЄКПЛ [388, 

с. 234].  

Доволі формальне згадування, просте перерахування в судовому рішенні 

тих чи інших постанов ЄСПЛ або його окремих позицій без їх аналізу, часто без 

цитування і без релевантного співставлення до конкретних обставин справи, 

встановленим судом, свідчать про недостатньо ефективний, майже абстрактний 

спосіб використання практики ЄСПЛ в національній судовій практиці. 

Доводиться констатувати, що нерідко в судових рішень вітчизняних судів такі 

формальні посилання є швидше створення ілюзії авторитетності, 

аргументованості, переконливості, чи навіть просто «данина моді». Все це є 

суб’єктивною проблемою застосування практики ЄСПЛ у вітчизняному 

судочинстві.  

Але на  сьогодні, на одностайне переконання фахівців, важливою 

об’єктивною проблемою ефективного використання практики ЄСПЛ в 
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національних судах – є мовний бар’єр. Практична відсутність офіційних 

перекладів породжує ще й такі, здавалося б, другорядні питання, які насправді 

досить принципові, як, наприклад, неможливість використання практики ЄСПЛ 

при винесенні рішень більшістю українських суддів або ж випадки 

некваліфікованого тлумачення рішень Європейського суду,  непрофесійного 

перекладу рішень ЄСПЛ, свідоме виривання з контексту судового рішення 

певних фактів, вигідних для тієї чи іншої сторони. Доцільно в не надто віддаленій 

перспективі розв’язати цю проблему двома можливими взаємодіючими 

шляхами: 1) моделюванням ефективного механізму перекладів та публікацій 

судових рішень; 2) створенням належної науково-технічної бази для підвищення 

загального рівня знання англійської мови, передовсім, суддів, адвокатів, загалом 

правників. Стосовно питання доведення змісту рішень Європейського суду до 

відома громадян, то воно також вирішилося б разом із запровадженням 

механізму перекладу й публікацій. 

Нові виклики, що постали у зв’язку з вищевказаними проблемами 

застосування положень ЄКПЛ та рішень ЄСПЛ глибоко досліджується 

вітчизняними авторитетними вченими, як конституціоналістами, так і 

міжнародниками. Так, автори Аналітичного звіту про результати дослідження 

застосування українськими суддями ЄКПЛ та практики ЄСПЛ, проведеного ГО 

«Інституту прикладних гуманітарних досліджень» у грудні 2015 – листопаді 

2017 рр., проф. Буроменський М. В. та проф. Сердюк О. В. у рекомендаційній 

частині стосовно законодавчих змін наголошують на необхідності «перегляду 

постанови пленумів вищих судів щодо застосування міжнародних договорів, де 

в окремих розділах необхідно давати тлумачення значення такого джерела права, 

як рішення міжнародних судів, з чіткими вказівками щодо статусу тих із них, 

юрисдикція яких поширюється на Україну» [371].  

У контексті нашого дослідження на особливу увагу заслуговують, 

зокрема, наступні пропозиції. По-перше, автори визначають, що «одним із 

першочергових завдань Верховного Суду має бути підготовка постанови 

Пленуму про застосування ЄКПЛ та практики ЄСПЛ, що має базуватися на 
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ґрунтовному аналізі недоліків та особливостей практики національних судів», а 

по-друге, має бути здійснена ціла низка організаційних заходів по 

вдосконаленню застосування практики ЄСПЛ у національному судочинстві.  

Серед головних рекомендацій авторитетні фахівці визначають, зокрема, 

необхідність «вироблення Верховним Судом національного стандарту 

оформлення посилання на рішення ЄСПЛ», який має бути оформлено «у 

передбаченій законом про судоустрій нормативній формі й закріплено поточною 

практикою власне Верховного Суду» [371]. Проаналізувавши судові рішення 

вітчизняних судів, автори визначили ряд типових помилок і порушень 

застосування практики ЄСПЛ, як-от: вибірковість застосування практики ЄСПЛ; 

посилання на загальні принципи та тлумачення з ігноруванням передбачених 

ЄСПЛ умов їх застосування; плутанина та нечіткість розуміння правової позиції 

ЄСПЛ: проблема розрізнення ratio decidenti та obiter dictum рішення; 

обґрунтування «надмірного формалізму» посиланням на тлумачення ЄСПЛ; 

посилання на загальні положення та тлумачення ЄСПЛ як заміна аналізу 

фактичних обставин справи; вихід за межі правової позиції ЄСПЛ: помилкове чи 

нерелевантне обставинам тлумачення рішення; застосування рішення ЄСПЛ за 

аналогією; суперечності між наведеною правовою позицією ЄСПЛ та рішенням 

[371].  

Автори також внесли конкретні пропозиції стосовно змісту та методики 

проведення тренінгів для суддів, «мета яких буде мати «методологічний 

характер»: судді мають отримати уявлення про алгоритм застосування ЄКПЛ 

та практики ЄСПЛ»; мають сформувати певні вміння та навички, зокрема, 

аналізувати предмет судового розгляду з точки зору визначення можливості та 

необхідності застосування ЄКПЛ; визначати релевантно практику ЄСПЛ; 

порівнювати практику ЄСПЛ з релевантним українським законодавством та 

встановлювати найбільш доцільне місце цієї практики ЄСПЛ у мотивуванні та 

обґрунтуванні власного рішення (насамперед, мається на увазі основа правової 

позиції, заповнення прогалини національного закону, спосіб тлумачення 

принципу права або певного положення національного закону, додатковий 
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аргумент тощо); правильно оформляти посилання на ЄКПЛ і практику ЄСПЛ та 

їх цитування. 

У вже згадуваному нами вище Висновку № 9 (2006) Консультативної ради 

європейських суддів стосовно ролі національних суддів у забезпеченні ефективного 

застосування норм міжнародного та європейського права вказується, що 

національне право, у тому числі національна судова практика, не тільки мають 

відповідати практиці Європейського суду з прав людини. Коли це доцільно, слід 

відновити розгляд справи після того, як у ході судового процесу ЄСПЛ встановив 

порушення ЄКПЛ, або Протоколів до неї, а таке порушення не може бути розумно 

усунуто або компенсовано жодним іншим способом, окрім як через нове слухання 

справи [134]. 

Отже, на сьогодні у вітчизняній доктрині немає єдності на розуміння 

загального питання про місце рішень ЄСПЛ у в правовій системі України. Як 

наслідок єдина судова вітчизняна практика застосування рішень ЄСПЛ не 

сформована, що ускладнює застосування положень ЄКПЛ та практики ЄСПЛ у 

судах України.  

 

4.3.3. Детермінаційні чинники типових помилок тлумачення 

положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 р. у судовій практиці України 

 

У більшості справ, які щорічно розглядаються Європейським судом з прав 

людини, питання права не підлягає дискусіям. Частіше за все спори стосуються 

фактичного боку справи, оскільки кожна сторона намагається обґрунтувати 

схожість обставин спору, що знаходиться на розгляді, з фактичними обставинами, 

за яких було прийняте відповідне судове рішення. 

Визначити ratio decidendi судового рішення означає встановити, «чи 

містить ця справа відповідь на питання, яке постало у зв’язку з розглядом 

спору» [503, с. 333]. Застосування ratio decidendi можливе тільки в тих випадках, 

коли найбільш важливі фактичні складові розгляданої суперечки чи ситуації не 
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відрізняються від відповідних обставин справи, по якій раніше вже було 

винесене рішення. Більше того, зазначені факти повинні відігравати ключову 

роль в обґрунтуванні прийняття саме такого рішення в минулому. Тому 

вітчизняні суди можуть прийти до висновку про неможливість використання 

прецедентного рішення Європейського суду з прав людини, якщо установлять, 

що відповідні справи відрізняються одна від одної деякими важливими 

фактичними обставинами, навіть якщо за зовнішніми ознаками вони будуть 

здаватися дуже схожими одна на одну. 

Аналізуючи правову природу рішень Європейського суду з прав людини, їх 

юридичну силу, місце в системі джерел права взагалі та в ієрархії джерел права при 

застосуванні українськими суддями Л. Москвич констатує: «джерелом права для 

українських судів виступає не саме рішення Суду, а лише його частина – ratio 

decidendi, що містить правове тлумачення норми Конвенції. Саме невміння 

українських суддів виокремлювати серед численних рішень Суду ті, що належать 

до його сталої практики та містять «ratio decidendi», у яких концентруються 

вироблені Судом доктринальні підходи до тлумачення конвенційних прав і свобод, 

є однією з ключових причин неналежного застосування практики Суду на 

національному рівні» [503, с. 333].  

До того ж специфіка тлумачення положень Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод у вітчизняній судовій практиці нерідко 

ґрунтується на певній ситуативності. Це виявляється в «підпорядкованості» 

принципу динамічного тлумачення, у максимальній детермінованості тлумачення 

конкретно-історичними обставинами на момент реалізації відповідних норм. 

Зокрема, у рішенні КСУ від 16 листопада 2000 p., зіславшись наположення ст. 6 

ЄКПЛ, ст. ст. 2,14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, 

«Основні принципи, що стосуються ролі юристів», прийняті восьмим Конгресом 

ООН з питань попередження злочинності і поводження з правопорушниками 

1990 р. (принципи 1, 19), КСУ витлумачив положення частини першої ст. 59 

Конституції України про те, що «кожен є вільним у виборі захисника своїх прав», 

як конституційне право підозрюваного, обвинуваченого і підсудного при захисті 
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від обвинувачення та особи, яка притягається до адміністративної 

відповідальності, з метою отримання правової допомоги вибирати захисником 

своїх прав особу, яка є фахівцем у галузі права і за законом має право на надання 

правової допомоги особисто або за дорученням юридичної особи [301]. 

Так, в одній із Ухвал колегії суддів судової палати у цивільних справах 

апеляційного суду Луганської області (08.04.2013 р. № 437/1753/13-ц) зазначено: 

«Виходячи з принципу тлумачення судової практики Європейського суду з прав 

людини, судова колегія вважає, що відповідно матеріалів справи має місце 

випадок обмеження права сторони на доступність правосуддя, закріплений ст. 6 

Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, належне виконання 

якого за своєю правовою значимістю більш важливе, ніж не регламентований 

формальним національним процесуальним законодавством обов’язок сторони 

цікавитись провадженням у його справі» [349]. 

В Україні на сьогодні створено достатню нормативно-правову базу для 

належного застосування практики ЄСПЛ та тлумачення положень про права 

людини з урахуванням вироблених цією практикою стандартів та підходів на 

національному рівні [14; 10; 7; 8]. Водночас така законодавча активність не 

відобразилася у ефективному соціальному та правовому результаті. Адже 

практика Суду вкрай рідко застосовується судами загальної юрисдикції при 

тлумаченні прав людини, таке застосування дуже часто носить формальний 

характер. Констатуючи такий порядок, І. Кретова висловлює думку про те, що 

«неоднозначність» законодавчого регулювання на сьогодні практично усунена 

[469, с. 163]. Проте слід визнати, що «відсутність «певних інструкцій» щодо 

застосування практики Суду в умовах нерозвинутої юридичної традиції 

прецедентного права дійсно ускладнює її ефективний вплив на національний 

правопорядок» [469, с. 163]. 

Безперечно, роль судів та інших органів у цих процесах залежить від 

національної правової рамки, тобто від правового статусу та, як наслідок, ролі 

Конвенції в національному правопорядку, й можливостей, які надає національне 

законодавство для застосування міжнародних стандартів прав людини при 
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здійсненні правосуддя. Конвенція справді залишає державам повну свободу 

розсуду в питаннях засобів імплементації її положень, оскільки в міжнародному 

праві держави несуть відповідальність за кінцевий результат імплементації – 

забезпечення прав людини та ефективність їх захисту [505, с. 20].  

У ситуаціях, коли Суд виявляє відсутність європейського консенсусу з 

таких дискусійних питань, до прикладу, як евтаназія [180], медичні і юридичні 

визначення початку життя [146], можливі обмеження свободи сповідувати свою 

релігію або переконання, він заявляє про субсидіарний характер і в питаннях 

спільної політики, відносно до якої в демократичному суспільстві думки можуть 

суттєво відрізнятись, особливу роль відводить національному законодавцю, 

залишаючи державам в цих сферах широкі межі розсуду [219]. Аналізуючи 

рішення у справі С.А.С. проти Франції (S.A.S. v France) В. Сорокун наголошує, що 

Суд зібрав та узагальнив в окремому розділі свого рішення основні принципи, які 

він виводив у власних прецедентах під час багаторічної практики [546, с. 193]. 

Автор коментує складність та неоднозначність рішення у цій справі, і зауважує, 

що правова позиція Суду практично означала створення певного коментаря 

загального характеру, який уклав сам Суд, і на який у майбутньому будуть 

посилатись як на базовий перелік правил і принципів у питанні гарантування 

державами права особи на свободу думки, совісті та релігії [546, с. 193]. 

Є ще один важливий об’єктивний чинник, який породжує низку 

суб’єктивних проблем та загалом ускладнює процес застосування практики 

ЄСПЛ в Україні: практика Європейського суду з прав людини надзвичайно 

об’ємна – більше тисячі рішень на рік. Враховуючи цей факт, для ефективного 

її застосування практику Суду варто систематизувати, наприклад, в Офіційному 

класифікаторі правових позицій Європейського суду з прав людини. Хоча на 

державному рівні вже розпочато офіційну публікацію рішень Суду, що має 

важливе значення, це все ж не замінює зазначеного Офіційного класифікатора. 

Доцільним видається також створення термінологічного словника з 

європейської юстиції, який містив би визначення основних термінів Конвенції 

про захист прав людини, а також понять, які використовуються в рішеннях 
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Європейського суду з прав людини. Крім того, вивчення таких рішень дозволяє 

практичним працівникам більш глибоко проаналізувати правові принципи і 

юридичні аргументи, що були використані у відповідних ситуаціях, і домогтися 

прийняття більш виправданого з правової точки зору рішення в даному 

конкретному випадку. В друкованих збірниках судових рішень, як правило, 

дуже детально викладаються обставини розглянутих судових справ, тобто ці 

збірники подають майже повну версію подій, що сталися до того, як справа 

надійшла до суду. Аналізуючи такі збірники, можна ствердно констатувати, що 

аргументація позиції кожної сторони з посиланням на відповідне рішення 

Європейського суду з прав людини виглядає досить переконливо і часто 

змушує, принаймні подумки, засумніватися у протилежній позиції опонента.  

Щоби підвищити правову здатність національних судів застосувати 

значну практики ЄСПЛ, правові позиції, систематизовану аргументацію, 

розроблені та активно застосовувані доктринальні підходи, при тлумаченні 

положень про права людини у рамках національної праовової системи варто 

звернутися до Висновку № 9 (2006) Консультативної ради європейських суддів 

щодо ролі національних суддів у забезпеченні ефективного застосування 

міжнародного та європейського права, про який мова вже йшла вище. У п. 25 

цього Висновку зазначається, що національні суди є відповідальними за 

підстави та результати застосування норм європейського права – національні 

суди повинні застосувати («пряме застосування»), а також тлумачити 

національне право відповідно до європейських стандартів [134].  

З іншого боку, норми ЄКПЛ є нормами прямої дії, отже практика ЄСПЛ 

суду формується та діє в межах її положень та протоколів до неї, засновані на 

інтерпретації її норм та використовуються у зв’язку з ними. Рішення 

Європейського суду – ніби «тінь» інтерпретованої статті Конвенції, нерозривно 

пов’язаної з нею. Формат Європейської конвенції і механізм, який безпосередньо 

релізує її положення – практика ЄСПЛ – формують певне правове коло – ЄКПЛ 

не може існувати без її інтерпретації Європейським судом, а Європейський суд не 

може діяти без Конвенції. 
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Стосовно українського судочинства, то на практиці із застосуванням 

посилань на рішення ЄСПЛ виникає багато серйозних труднощів. Розглядаючи 

рішення ЄСПЛ як частину національного законодавства, постаємо перед 

проблемою доведення цих рішень згідно вимог Конституції України до відома 

населення. Однією з основних проблем є забезпечення вітчизняних суддів 

опублікованим перекладом повних текстів рішень ЄСПЛ. Згідно зі ст. 18 Закону 

України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини» (з подальшими змінами), суди повинні користуватися 

офіційним перекладом рішення Суду, надрукованим в офіційному виданні, 

або, за відсутності перекладу, – оригінальним текстом. Виконання зазначеної 

функції покладається на державний орган, відповідальний за організаційно-

матеріальне забезпечення суддів. Офіційний переклад та опублікування 

перекладів повних текстів рішень ЄСПЛ Закон України «Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 

23.02.2006 р. покладає на « спеціалізоване у питаннях практики Суду 

юридичне видання, що має поширення у професійному середовищі правників» 

(ч.1 ст.6) [7]. Однак у вітчизняному правовому полі інформація про стан 

забезпечення судів, відповідно й інших правників, офіційними перекладами 

рішень Суду відсутня. Саме це й постає основною причиною неефективності 

та непослідовності в застосуванні українськими судами практики 

Європейського суду з прав людини, інтерпретації її правоположень на власний 

розсуд.  

Для ілюстрації сказаного розглянемо досить типову ситуацію, що мала 

місце при застосуванні та інтерпретації однієї з основоположних європейських 

цінностей, таких як право на власність, тобто «право на мирне володіння своїм 

майном», визначене у ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод. У цій статті, зокрема, йдеться про те, що 

кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, і 

що ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах 

суспільства і на умовах, передбачених законом держави-учасниці і загальними 
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принципами міжнародного права. Розглядаючи справу Промислово-

фінансового консорціуму «Придніпров’я» 01.02.2003 р. Вищий господарський 

суд України виніс Постанову про визнання права власності та зобов’язання 

вчинити певні дії [290]. У цій справі Вищий господарський суд України визнав 

за необхідне підкріпити свою правову позицію та застосувати судову практику 

ЄСПЛ в національному законодавстві як інструмент функціонування ЄКПЛ, 

яка є частиною національного законодавства України. Зокрема, Вищий 

господарський суд України послався на рішення ЄСПЛ від 24.06.2003 р. 

« Стретч проти Об’єднаного Королівства Великобританії і Північної 

Ірландії ». Суть вищезгаданого рішення Суду в тому, що визнання недійсним 

договору, згідно з яким покупець отримав майно від держави, та подальше 

позбавлення його цього майна (на підставі того, що державний орган порушив 

закон при укладенні договору) неприпустиме. 

У цьому процесі зазначене рішення ЄСПЛ як аргумент, 

використовували адвокати одного з відповідачів. Однак Вищий господарський 

суд України не зважив на цей аргумент, вказавши, що «…застосування судами 

першої та апеляційної інстанцій ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод та рішення Європейського суду з прав 

людини від 24.06.2003 р. по справі «Стретч проти Об’єднаного Королівства 

Великобританії і Північної Ірландії» безпідставне, оскільки в цій статті 

Протоколу йдеться про захист прав власності саме власника, а в зазначеному 

рішенні Європейського суду з прав людини вказано про перевищення 

повноважень місцевою адміністрацією при позбавлені громадянина права на 

продовження (пролонгації) договору оренди землі…». 

У лютому 2010 р. Київський апеляційний господарський суд, 

розглядаючи справу про визнання права та переведення прав та обов’язків за 

договором, також застосував вищезазначене рішення ЄСПЛ у справі «Стретч 

проти Об’єднаного Королівства Великобританії і Північної Ірландії» від 

24.06.2003 р. [289] Приймаючи рішення по справі, Київський апеляційний 

господарський суд послався на рішення у справі «Стретч проти Об’єднаного 
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Королівства Великобританії і Північної Ірландії»: аргументація грунтувалася 

на тому, що між позивачем і органом місцевого самоврядування був укладений 

договір оренди з наступним правом його пролонгації. Позивач мав намір та 

спробував скористатися своїм правом (продовження оренди) по закінченні 

встановленого строку оренди, однак орган місцевого самоврядування вказав, 

що попереднє рішення було прийняте з перевищенням повноважень і не надав 

можливості заявникові реалізувати передбачене в договорі оренди земельної 

ділянки його право на продовження цього договору.  

Таким чином, Київський апеляційний господарський суд не взяв до 

уваги, що при розгляді справи «Стретч проти Об’єднаного Королівства 

Великобританії і Північної Ірландії», ЄСПЛ аргументацію виводив з того, що 

передбачене договором оренди право орендаря на продовження цього 

договору належить орендареві. Суд також необгрунтовано протлумачив 

правову позицію ЄСПЛ щодо факту, що майнове право орендаря, передбачене 

договором оренди, є «власністю» у розумінні ст. 1 Протоколу № 1 до ЄКПЛ і 

підлягає застосуванню при здійсненні захисту права власності. 

Аналізуючи все вищезазначене, можна констатувати, що у 

проаналізованих випадках українські суди піддавали різній інтерпретації одне 

й те саме рішення ЄСПЛ, результатом чого стало порушення одного із 

концептуальних принципів – єдності тлумачення та однозначного 

застосування практики ЄСПЛ. 

Після винесення великої кількості рішень проти України в ЄСПЛ, які 

стали логічним наслідком позиції непослідовності при застосуванні 

українськими судами практики ЄСПЛ, інтерпретації її правоположень на 

власний суб’єктивний розсуд, питання коректного тлумачення міжнародних 

договорів нарешті набуло особливої актуальності, і 19 грудня 2014 р. Пленум 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ ухвалив Постанову «Про застосування судами міжнародних договорів 

України при здійсненні правосуддя» [291], згідно з якою судам надано 

роз’яснення для забезпечення правильного й однакового застосування 
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міжнародних договорів. Зокрема, Вищий спеціалізований суд України 

наголосив, що частиною національного законодавства є не тільки 

ратифіковані Верховною Радою міжнародні договори, а й ті, згоду на 

обов’язковість яких надано в іншій формі, за допомогою якої держава виражає 

свою згоду на обов’язковість для неї договору. 

У вищевказаній Постанові також йдеться про те, що неправильне 

застосування судом норм міжнародного права може бути підставою для 

скасування або зміни судового рішення, а рішення міжнародних організацій, 

деяких спеціалізованих органів можуть використовуватися для тлумачення 

таких норм. Прийняття цієї постанови може мати наслідком підвищення рівня 

українського правосуддя, наближення його до європейських правових 

стандартів та надає сторонам спорів додаткові можливості у захисті їх прав 

шляхом більш ефективного застосування міжнародно-правових норм. 

Разом із тим, проф. Тимченко Л. Д. та Кононенко В. П. доречно 

зауважують, що деякі положення зазначеної Постанови досить спірні і 

потребують додаткового вивчення. Як приклад, автори називають зміст 

абзацу 3 про те, що «Під час розгляду конкретної судової справи вирішення 

(подолання) колізії нормою міжнародного договору України і нормою іншого 

законодавчого акта належить до компетенції суду». На думку вчених-

міжнародників вищезгадане «положення суперечить Декларації про 

державний суверенітет України, де урочисто проголошено про пріоритет 

загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами 

внутрішньодержавного права» [555, с. 216].  

Неоднозначною у судовій практиці є ситуація, коли ВСУ 

послуговується тільки частиною практики ЄСПЛ – рішеннями, ухваленими 

проти України. Так, прикладом є Ухвала Верховного Суду України від 

21.04.2016 р. № 6-756ц16. у справі за позовом до публічного акціонерного 

товариства "Банк "Фінанси та Кредит" про повернення депозитного вкладу. Як 

зазначав заявник, рішення Суду у справах «Подбієлські та ППУ Полпуре 

проти Польщі», «Крейц проти Польщі», «ФК Мретебі проти Грузії» мають 
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прецедентний та доктринальний характер для органів державної влади 

України. Але Суд дійшов висновку, що оскільки у наведених справах Україна 

не була стороною, то положення вказаних заявником рішень Суду не мають 

прецедентного характеру. Суд також аргументував своє рішення тим, що 

«доктринальні положення не є джерелом права за українським 

законодавством». Така правова позиція є неоднозначною з огляду хоча б на 

той факт, що ст. 17 вже згадуваного Закону «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» говорить про 

конвенцію та практику ЄСПЛ як джерела права в широкому розумінні, без 

застережень для рішень ЄСПЛ у справах проти інших країн [7]. Отже, 

висновки судів щодо необхідності застосування тільки рішень ЄСПЛ проти 

України з огляду на положення ст. 46 Конвенції, на думку фахівців як 

конституційного, так і міжнародного права, є, як мінімум, суперечливими та, 

як максимум, неправомірними. Адже і ст. 46 ЄКПЛ [3; 458], і ст. 2 Закону «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» [7], встановлює обов’язковість виконання, а не застосування рішень 

ЄСПЛ.  

Не втрачають свої актуальності, але й, на жаль, не є реалізованими 

слушні пропозиції О. В. Буткевич щодо удосконалення національно-

правового механізму реалізації рішень ЄСПЛ, зокрема, про внесення змін до 

Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського Суду з прав людини» [375, с. 25–27]. Найважливішими з них, 

вважаємо, є наступні: усунення із Закону очевидно невиконуваних положень 

щодо експертизи всіх законопроектів на відповідність ЄКПЛ, вирішення 

питання мовних розбіжностей між автентичними текстами ЄКПЛ та рішень 

ЄСПЛ, визначення потенційно можливих для застосування судами України 

рішень ЄСПЛ, як рішень у справах проти України, так і проти інших держав, 

а також рішень як про прийнятність, так і рішень по суті (decision and judgment) 

[375, с. 25–27]. 

Сукупність зазначених моментів приводить до логічного висновку: 
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факторами, що ускладнюють належне застосування практики ЄСПЛ, є, попри 

законодавче закріплення статусу рішень ЄСПЛ як джерела права в Україні, 

відсутність системної та ефективної методології формування і мотивування 

судових рішень з використанням ефективного інтерпретаційного 

інcтрументарію на основі правових позицій ЄСПЛ з використанням посилань 

на конкретні рішення. 

 

Висновки до розділу 4 

  

Ключова роль сучасного міжнародного права в межах світового 

співтовариства визначається ефективною реалізацією основоположного принципу 

– сумлінного виконання міжнародних зобов’язань. Міжнародний договір у 

національній правовій системі наділений спеціальним статусом, тому при його 

тлумаченні слід враховувати як положення про тлумачення національного 

законодавства, так і положення про тлумачення договорів, у першу чергу 

положення статей 31-33 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 

1969 р.  

Разом з тим, керуючись такою нормативною основою, дискусійним 

залишається питання щодо того, чи може Законом України «Про міжнародні 

договори України» бути встановлена імперативна норма про загальний примат 

норм міжнародних договорів над нормами національного законодавства 

України, особливо стосовно національних законів, які регулюють ті самі 

питання, однак залежать від форми надання згоди, а отже, органу державної 

влади, уповноваженого таку згоду надавати.  

За умов процесів інтернаціоналізації та міждержавної інтеграції 

визнання міжнародних договорів у Конституції України частиною 

національного законодавства можна розглядати як «прив’язку» їх до існуючих 

механізмів реалізації основоположних прав людини, але аж ніяк не як відмову 

від визнання обов’язковості через відсутність проведення належного механізму 

імплементації.  
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Водночас, вищевказана проблематика характеризується складністю, навіть 

неможливістю її остаточного розв’язання. Причина цього криється у тому , що, 

незважаючи на те, що домінуючою тенденцією розвитку та вдосконалення 

системи сучасних вітчизняних джерел права є гуманізація та людиноцентризм, 

нині помітна тенденція до відмови від необґрунтованого, а подекуди й 

недалекоглядного приєднання України до нових міжнародних договорів у сфері 

прав людини, реалізація яких на сьогодні внаслідок, як об’єктивних, так і 

суб’єктивних причин не під силу нашій державі. 

Питання місця чинних міжнародних договорів в ієрархії нормативних 

актів України продовжує залишатися, з однієї сторони, найбільш дискусійним 

та обговорюваним, а з другої таким, вирішення якого невиправдано 

відкладається, внаслідок чого виникає та накопичується цілий ряд 

правозастосовних колізій, які негативно відображаються на авторитеті органів 

вітчизняного правосуддя.  

Істотна особливість проблеми інтерпретації міжнародних договорів 

полягає у тому, що, будучи включеними в національну правову систему України, 

міжнародні договори, зберігаючи статус нормативних правових актів міжнарод-

ного права, стають нормативними правовими актами, що підлягають реалізації 

(застосуванню) у внутрішньодержавних відносинах суб’єктів національного 

права. 

Виходячи з пропозиції щодо розширювального тлумачення, вважаємо за 

доцільне вдосконалити ч. 1 ст. 9 Конституції у спрямуванні на поширення статусу 

складової національного законодавства на всі чинні міжнародні договори 

незалежно від форми надання згоди на їх обов’язковість для України. В іншому 

разі подальше включення одних міжнародних договорів – згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України – і невключення інших, згода на 

обов’язковість яких надана іншим органом державної влади, до національного 

законодавства й надалі не даватиме гарантії виконання одних та індульгенції на 

невиконання інших міжнародних договорів.  

Застосовуючи практику ЄСПЛ, КСУ орієнтує вітчизняного законодавця, 



394 
 

суди загальної юрисдикції та інші правозастосовні органи, суспільство в цілому 

на врахування європейських стандартів та цінностей для вдосконалення 

національного законодавства, головно, у сфері захисту прав людини і 

основоположних свобод. Посилання на Конвенцію, й на практику 

Європейського суду з прав людини, що містяться у мотивувальних частинах 

багатьох рішень та висновків Конституційного Суду України, свідчать що 

ЄКПЛ та практика ЄСПЛ стали джерелами правоінтерпретаційної діяльності 

КСУ. Посилаючись на рішення ЄСПЛ, КСУ підсилює свої правові позиції 

авторитетом інтерпретацій, здійснених ЄСПЛ, та водночас засвідчує 

узгодженість правових позицій органів правосуддя національної та 

міжнародних правових систем. 

Факт ратифікації Україною ЄКПЛ є свідченням процесу 

переосимислення панівної позитивістської парадигми права. Конвенція про 

захист прав людини та основоположних свобод та практика Європейського суду 

з прав людини здійснюють вплив не тільки на міжнародні стандарти захисту прав 

людини, але й на формування цих стандартів на національному рівні.  

Проведений аналіз вітчизняної судової практики дозволив 

конкретизувати наступні проблеми, які виявляються у ході інтерпретаційного 

процесу: 1) неоднозначність та часом навіть суперечливість інтерпретацій одних 

і тих самих рішень ЄСПЛ національними судами України; 2) формальність 

посилань вітчизняних судів на положення ЄКПЛ та практику ЄСПЛ; 3) 

нерелевантність застосування практики ЄСПЛ; 4) відсутність у вітчизняних 

суддів досвіду роботи з іншими за формою та змістом документами – рішеннями 

ЄСПЛ.  

Цілком закономірно, що наведені тенденції віддзеркалюють проблеми, 

які виникають в діяльності вітчизняних судів при використанні правових позицій 

ЄСПЛ. ВСУ, слід, опираючись на новітні доктринальні розробки авторитетних 

фахівців міжнародного та конституційного права, по-перше, сформувати чіткі 

концептуальні підходи та виробити струнку методологію інтерпретації практики 

ЄСПЛ, по-друге, розробити чіткі рекомендації для ефективного, релевантного та 
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однозначного застосування положень ЄКПЛ та практики ЄСПЛ вітчизняними 

судами. 

Водночас, до основних проблем, з якими стикаються судді при 

тлумаченні міжнародних договорів у рамках національного права можна 

віднести: 1) мовні розбіжності між автентичними текстами ЄКПЛ та рішень 

ЄСПЛ; 2) відсутність офіційного перекладу на державну мову рішень ЄСПЛ не 

тільки у справах проти України, а й проти інших держав; 3) потенційна 

неможливість здійснення експертизи всіх законопроектів на відповідність 

ЄКПЛ; 4) несформованість системної та ефективної методології інтерпретації 

практики ЄСПЛ та мотивування судових рішень вітчизняними судами; 

5) відсутність належного інтерпретаційного інcтрументарію для використання 

його у процесі застосування практики ЄСПЛ та ряд інших. 

Доцільно в не надто віддаленій перспективі розв’язати цю проблему 

двома можливими взаємодіючими шляхами: 1) моделюванням ефективного 

механізму перекладів та публікацій судових рішень; 2) створенням належної 

науково-технічної бази для підвищення загального рівня знання англійської 

мови, передовсім, суддів, адвокатів, загалом правників. Стосовно питання 

доведення змісту рішень Європейського суду до відома громадян, то воно 

також вирішилося б разом із запровадженням механізму перекладу й 

публікацій. 

Тому ефективного впровадження практики ЄСПЛ, передусім правових 

позицій Суду щодо змісту гарантованих ЄКПЛ, можна досягти тільки за умови 

достатньої підготовки відповідальних осіб держави та постійного підвищення 

їх обізнаності у практиці Суду, адекватного професійного перекладу, а також 

оприлюднення практики ЄСПЛ (у тому числі стосовно інших держав), 

впорядкування та наукової систематизації вказаної практики. 
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ВИСНОВКИ 

 

У результаті проведеного дослідження можна сформулювати наступні 

узагальнення, висновки та пропозиції. 

1. Сучасне міжнародне право стало багатовимірним, співвідношення 

та взаємозв’язок «міжнародних» та «внутрішніх» об'єктів інтерпретації 

істотно змінилися, а правоінтерпретаційна діяльність при збереженні 

традиційних моделей стала здійснюватися у новій міжнародній системі 

координат. У цій системі національне законодавство інтерпретують 

наднаціональні органи з позицій інтегративного розуміння права та його 

цінностей.  

Зазначені тенденції і зміни привносять в міжнародний правопорядок 

новації, масштаб і глибина яких ставлять перед наукою міжнародного права 

цілий ряд концептуальних питань, які потребують різнобічних, 

фундаментальних наукових досліджень. Погоджуючись із принциповою 

неможливістю збагнути весь спектр метафізичного смислу інтерпретаційного 

процесу в міжнародному праві, зауважимо, що це зовсім не означає потребу 

припинити інтелектуальний пошук у зазначеному напрямку. Аналіз та 

осмислення проблем інтерпретації в міжнародному праві як комплексного 

правового явища має стати важливим кроком на шляху підвищення 

ефективності взаємодії доктрини міжнародного права і практики. 

2. Cучасний міжнародний правопорядок, зміст якого зумовлений 

інтересами світового співтовариства, за своєю природою та цілями є 

потенційно динамічним та уособлює найбільш важливі суспільні цінності. 

Інтеграційні процеси, що відбуваються в сучасному світі, ставлять на порядок 

денний актуальні питання, вирішення яких в принципі неможливе без 

узгодженої взаємодії національного та міжнародного права. Cтановлення 

якісно нового міжнародного правопорядку супроводжується активною 

появою нових міжнародних суб’єктів інтерпретації права, які впливають на 

національні правові системи. Ефективність функціонування сучасного 
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міжнародного правовопорядку, передовсім, залежать від функціональної ролі 

інтерпретаційної практики як діяльності по встановленню змісту і форми 

правових явищ, взятої в єдності з накопиченим міжнародними установами та 

організаціями інтерпретаційним досвідом. 

3. Феномен інтерпретації у праві, як у вітчизняній, так і в міжнародній 

доктрині позначений теоретико-концептуальною проблемністю – від його 

предметно-змістової сфери (ідентифікація поняття) і до його суб’єктно-

об’єктної статусності. Діапазон сутнісних ознак інтерпретації надзвичайно 

широкий: цей філософсько-правовий феномен невичерпний унаслідок своєї 

глибокої природи, багатоманітності способів репрезентації та потенційно 

нерозривного зв’язку з практикою. Але, попри значні дослідницькі зусилля, 

скеровані у напрямку виявлення природи та сутності інтерпретації права, 

досить велику кількість напрацювань і наукових розробок з питань 

тлумачення права (переважно в загальній теорії права), існує неузгодженість 

щодо диференціації категорій «інтерпретація» та «тлумачення права», їх 

предмета та об’єкта, функціональної ролі правоінтерпретаційної та 

правотлумачної діяльності. І це аж ніяк не заперечує, не спростовує, а лише 

посилює та актуалізує потребу виявлення субстанційних основ 

правоінтерпретаційної проблематики.  

4. Конкретні розробки питання інтерпретації у міжнародному праві, 

незважаючи на наукову цінність і практичну значущість, до сих пір не мають 

концептуальної єдності. Але багатоманітності концептуальних акцентів, 

дискурсу інтерпретації міжнародного права властива одна спільна риса: кожен 

світоглядно-методологічний акцент визначальною мірою детермінований 

уявленнями про методологію здійснення справедливого міжнародного 

правосуддя, центральним ядром якого є захист прав людини, інтересів 

міжнародної спільноти. Концептуальне протистояння і навіть суперечливість 

поглядів на інтерпретацію завжди були осереддям методологічних дебатів. 

Але багатоманітності акцентів дискурсу інтерпретації міжнародного права 

притаманна одна спільна риса: кожен світоглядний наголос значною мірою 
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детермінований уявленнями про пізнання права, про захист прав людини, про 

справедливе та ефективне міжнародне правосуддя.  

5. Новітні дослідження переконують у тому, що теоретико-

методологічне підгрунтя інтерпретації у вітчизняній доктрині міжнародного 

права все ще залишається у певній мірі критеріально невиразним та навіть 

аргументаційно суперечливим, наукове висвітлення означеної проблематики 

тяжіє до сегментації чи однолінійності об’єкта дослідження, а 

інтерпретаційному дискурсу загалом властива неприпустима кількість 

розбіжностей. Отже, cерцевина розглядуваної проблеми міститься у 

відсутності консенсусу щодо розуміння інтерпретації у міжнародного праві. 

Утім, це зовсім не означає, що діапазон дослідницького інтересу є обмеженим, 

навпаки – він викликає активні дискусії у доктрині міжнародного права.  

Конкретні розробки в галузі інтерпретації міжнародного права, 

незважаючи на наукову цінність і практичну значущість, досі не мають 

концептуальної єдності та не формують цілісної картини використання теорії 

інтерпретації міжнародного права. І це аж ніяк не заперечує, не спростовує, а 

лише посилює та актуалізує потребу виявлення субстанційних елементів 

основ правоінтерпретаційної проблематики. Аналіз та осмислення 

інтерпретації міжнародного права як комплексного правового явища має стати 

кроком на шляху підвищення ефективності взаємодії юридичної науки і 

практики. Очевидно, що для вирішення цього питання потрібні спеціальні 

дослідження та добра воля вітчизняної наукової правової спільноти. 

Сформульовані в результаті дослідження висновки та отримані результати 

свідчать, що дослідження інтерпретації норм міжнародного права закладає 

концептуальне підґрунтя для правового аналізу правоінтерпретаційної 

діяльності у міжнародному праві. 

6. Інтерпретивна модель наукового-правового дослідження в 

міжнародному праві – це модель, яка являє собою пряме осягнення 

міжнародно-правової реальності у процесі пошуку її правильної інтерпретації. 
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В індуктивно-емпіричному підході використовується цільова установка й 

термінологія інтерпретивістського підходу; вони уточнюються у процесі 

емпіричного дослідження. Правоінтерпретаційна діяльність у міжнародному 

праві – це категорія не доктрини, а практики, суб’єктом здійснення якої є 

міжнародні судові та квазісудові установи. Тому кінцева мета інтерпретації у 

праві загалом, і міжнародному праві зокрема не обмежується з’ясуванням змісту 

правових норм. Ключова особливість інтерпретації у міжнародному праві – у 

тому, що вона постає не лише актом пізнання (з’ясування) волі учасників 

(авторів) у їх зовнішній формі – тексті міжнародно-правового акта (договорі, 

статуті, резолюції).  

Інтерпретація у міжнародному праві – це процес надання значення 

міжнародно-правовим текстам (договорам та іншим документам) з метою 

встановлення прав, обов’язків та інших наслідків, які мають відношення до 

правового контексту. Інтерпретація у міжнародному праві є, водночас, і 

гносеологічним, і творчим процесом. З одного боку, інтерпретація спрямована 

на встановлення вже існуючого правового значення міжнародно-правового акта, 

з іншого – процес інтерпретації має творчий вимір.  

7. Iнтерпретація завжди займала чільне місце в міжнародному 

судовому розгляді, однак її роль в останні кілька десятиліть ще більше зросла 

завдяки розширенню діапазону міжнародного права і поширенню органів 

міжнародного правосуддя та зміцнення їх ролі. Новітні дослідження 

красномовно переконують, що виникає нагальна необхідність розглядати 

інтерпретацію норм міжнародного права як бівалентний процес: у широкому 

та вузькому розуміннях. Серцевина розглядуваної проблеми полягає у 

відсутності консенсусу стосовно питання підходів до інтерпретації загалом, та 

міжнародного права, зокрема. Утім, це зовсім не означає, що діапазон 

дослідницького інтересу є обмеженим, навпаки – він викликає активні 

дискусії у доктрині міжнародного права. Очевидно, що настав час для 

новаторських, творчих підходів до інтерпретації в міжнародному праві, які б 

вийшли за рамки традиційних дискусій про тлумачення договорів.  
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8. Важливим завданням правової науки має стати розширення 

усталених у вітчизняній теорії міжнародного права рамок сприйняття 

правотлумачної діяльності у міжнародному праві та дослідження її як 

багатоаспектноно феномену, що інтегрує у собі гносеологічні та 

праксеологічні аспекти. Погоджуючись із принциповою неможливістю 

збагнути весь спектр метафізичного смислу інтерпретаційного процесу в 

міжнародному праві, зауважимо, що це зовсім не означає потребу припинити 

інтелектуальний пошук у зазначеному напрямку. Аналіз та осмислення 

проблем інтерпретації в міжнародному праві як комплексного правового 

явища має стати важливим кроком на шляху підвищення ефективності 

взаємодії доктрини міжнародного права і практики. 

9. Інтерпретація норм міжнародного права у широкому розумінні та 

інтерпретація норм  міжнародного права у вузькому розумінні (тлумачення) 

є різними за своєю правовою матеріальною природою та характером 

явищами, і тому логічно, що процес усунення протиріч, нормативних 

конфліктів та заповнення прогалин у міжнародно-правовому регулюванні 

(здійснюваний органами міжнародного правосуддя) не може бути функцією 

(чи метою) тлумачення, об’єктивно не наділеного такими функціями.  

10. Еволюційний підхід як специфічна форма широкого 

інтерпретивістського підходу у міжнародному праві може бути досить 

ефективним, за умови врахування загальних правил тлумачення, визначених 

у ст. 31–32 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р., де 

зазначено, що держави-учасники Конвенції повинні діяти добросовісно та 

відповідно до спільних намірів сторін договору, тобто на основі консенсусу, 

що склався між сторонами та існуванням механізму обмежень, які 

зберігаються за суверенними державами.  

11. Інтерпретація міжнародного договору – це здійснюваний у 

міжнародному судочинстві процес, метою якого є встановлення істинного 

змісту міжнародного договору через визначення його нормативної сутності 

шляхом надання належного значення суперечливим термінам (положенням), 
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які мають застосовуватися в міжнародному спорі, на основі правил 

тлумачення, передбачених ВК ПМД або розроблених судовою практикою. 

Ключова відмінність інтерпретації міжнародних договорів від інших 

правових інтерпретацій полягає у тому, що правила інтерпретації, які вона 

використовує, передбачені ВК ПМД та розроблені міжнародною 

юриспруденцією. 

12. Правила тлумачення, які визначені ВК ПМД, залишаються 

актуальними й сьогодні, проте, потребують інтерпретації, яка б відповідала 

сучасним реаліям. Інтерпретаційними механізмами усуваються сумніви, які 

виникають у зв’язку з невизначеністю та двозначністю міжнародно-правової 

норми. Інтерпретація міжнародного права у широкому розумінні має на меті 

прояснення справжнього змісту міжнародно-правового документа та, разом з 

тим, його розвиток суб’єктами правоінтерпретаційної діяльності 

(міжнародними судами – МС ООН, ЄСПЛ, міжнародними організаціями, 

квасісудовими організаціями, національними судами). Здійснюючи 

інтерпретацію своїх статутів, міжнародні органи і організації, безумовно, 

впливають і на зміст інших міжнародних норм, але, водночас, не набувають 

статусу правотворчих органів, а їх рішення та висновки носять 

рекомендаційний характер.  

13. Норми jus cogens як об’єкт міжнародно-правового дослідження 

унаслідок своєї специфічної правової природи займають особливе місце в системі 

міжнародного права. Наведені в дослідженні міркування засвідчують 

особливу, якщо не вирішальну, роль у дотриманні jus cogens міжнародних 

та національних судів. Однак основною загрозою самій доктрині jus cogens 

є тенденція суддів бачити ці норми всюди, без належного вивчення того, 

наскільки це поділяється міжнародним співтовариством. 

14. Важливою ознакою трансформацій сучасного міжнародного права 

є неухильно зростаюча роль як суб’єктів інтерпретації міжнародних органів та 

організацій. Останні не тільки відіграють важливу роль у реалізації норм 

міжнародного права, але й беруть участь у їх інтерпретації. Водночас це не дає 
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підстав визнавати за ними статус правотворчого органу. 

15. Акти Венеціанської комісії як результат інтерпретації 

національного права мають рекомендаційно-роз’яснювальний характер, але 

відрізняються рядом нестандартних характеристик і властивостей. Тому 

поглиблене вивчення роботи Венеціанської комісії як суб’єкта інтерпретації 

права актуально з наукової точки зору, у тому числі для модернізації теорії 

інтерпретації права. Венеціанська Комісія не будучи ні правотворчим, ні 

правозастосовним органом, унаслідок специфіки своєї діяльності впливає на 

правотворчість: її місія – здійснення інтерпретації у процесі експертно-

консультативної діяльності. 

16. Стрімкий розвиток практики Апеляційного органу, а також 

зростаючий інтерес держав-членів СОТ до вирішення спорів за допомогою 

механізму вирішення спорів СОТ дають підстави вважати, що тема 

інтерпретації договорів Апеляційним органом СОТ є і буде актуальною й 

надалі. У зв’язку з цим важливим завданням видається вироблення 

комплексних підходів до вивчення практики інтерпретації договорів 

Апеляційним органом СОТ, які зможуть забезпечити своєчасні і повні 

експертно-консультативні висновки та рекомендації учасникам спору. 

17. Важливо відзначити, що нинішнє відродження інтересу до 

інтерпретації звичаєвого права має своє обґрунтоване пояснення. 

Визначення та обсяг міжнародного звичаєвого права завжди були у фокусі 

фахових дискусій. Міжнародне право значною мірою постійно 

трансформується та розширюється, і перед ним постають нові виклики, 

головним із яких є потреба відобразити змінювані реалії міжнародної системи 

шляхом включення нових явищ та суб’єктів у процес підтримки стабільної 

системи. Аналіз новітніх досліджень та міжнародна практика свідчать, що 

концепцію МЗП та взаємозв’язок між двома її елементами, змінив перехід 

від державних цінностей до людських цінностей, а також від ліберальної 

державної системи до системи соціальної держави. 
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18. Інтерпретація міжнародних договорів Міжнародним Судом ООН є 

найавторитетнішим різновидом офіційної інтерпретації. При тлумаченні 

договорів МС ООН спирався на текст договору, звичайне значення термінів і 

в контексті, зважав на об’єкт, мету договору, його призначення, подальшу 

практику та згоду сторін, інколи використовував звичай. МС ООН і ЄСПЛ 

застосовували здебільшого статичний, а відтак дедалі частіше еволюційний 

принципи інтерпретації, демонструючи відкритість і гнучкість, враховуючи 

соціальні зміни та політичні обставини, що знаходило відображення в 

окремих думках суддів. Іноді важливе значення мали підготовчі матеріали 

(travaux préparatoires). Зауважимо, що інтерпретаційний метод, практика, 

методологія МС ООН не залежали від структури договору та кількості сторін. 

Він неодноразово демонстрував можливість зміни сенсу договору завдяки 

подальшій практиці. 

19. Щодо офіційної інтерпретації міжнародних договорів серед 

міжнародних органів правосуддя особливе місце посідають МС ООН на 

глобальному рівні та ЄСПЛ – на регіональному. Кожен із них напрацював 

свої особливі інтерпретаційні правила, методологію зумовлені 

інституційними особливостями, складом, процедурними засадами, 

основними умовами прийняття рішень, виконанням обов’язків суддями та 

врахуванням різних суб’єктивних факторів. Практика використання travaux 

preparatoires після набуття чинності ВК ПМД спонукала до дискусії щодо 

можливості та перспективи їх інтерпретації. МС ООН використовував різні 

засоби інтерпретації, встановлював цілі інтерпретації, планував її етапи та 

пояснював відносини між сторонами на різних стадіях договірного процесу. 

Однако ст. 31 та ст. 32 Віденської конвенції про право договорів не дають 

змоги належним оперувати travaux preparatoires та потребують 

удосконалення.  

20. Практика використання travaux preparatoires переважно потребує 

поєднання кількох підходів до інтерпретації та неабиякої точності, логічності, 

прискіпливості, доречності в плані уважного аналізу та пояснення додаткових 
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матеріалів до текстів договорів. Апеляція до travaux preparatoires, побічним 

результатом чого є суб’єктивність цієї практики, не завжди знаходить 

схвалення учасників обговорення навіть серед суддів МС, які неухильно 

дотримуються порядку правил тлумачення ст. 31.  

Однак чим більша віддаленість від моменту прийняття установчих 

договорів міжнародних організацій і застосовуваних Судом конвенцій, тим 

частіше вимоги часу змушують звертатися до історико-критичного методу, 

еволютивного підходу інтерпретації та знаходити істинне розуміння положень 

договорів його учасниками за допомогою travaux preparatoires, користування 

якими не довільне за вимогами Віденської конвенції. І навіть коли МС ООН 

доводиться тлумачити розроблені третьою стороною двосторонні угоди, які без 

попередніх переговорів та напрацювань підписали незалежні держави внаслідок 

відсутності певного досвіду, він прагне максимально використати будь-яку 

можливість вирішити спірне питання та відновити історичну справедливість 

також за допомогою travaux preparatoires. 

21. Можна погодитися із пропозиціями щодо створення депозитарію 

travaux preparatoires, зобов’язань держав передавати їх до ООН упродовж 

певного терміну, оскільки МС ООН має відігравати визначальну роль і 

здійснювати керівництво в цьому процесі. Сертифікація певних видів travaux 

preparatoires та їх кількісне обмеження викликають сумніви, хоча це дійсно 

ускладнює й подовжує судовий процес. Більшість справ, у яких їх 

використовують, пов’язані із встановленням суверенітету над територіями, 

розмежуванням морських просторів, континентального шельфу, 

випробовуванням ядерної зброї, тобто коли різновиди залучених документів 

передбачити неможливо. 

22. Фундаментальні права людини і основоположні свободи, 

визначені ЄКПЛ та інтерпретовані Європейським судом, становлять ядро як 

міжнародного, так і національного права. Цей аспект слугує додатковим 

аргументом для визнання важливого статусу норм ЄКПЛ та практики ЄСПЛ 

щодо норм національного законодавства. Імплементація ЄКПЛ та практики 
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Європейського суду є визнаним цивілізованим способом вирішення спорів, 

пов’язаних із захистом прав, гарантованих Конвенцією. Положення ЄКПЛ та 

рішення ЄСПЛ є важливими джерелами правоінтерпретаційної діяльності 

національних судів. Безпосереднє використання положень ЄКПЛ, а також 

рішень ЄСПЛ як її невід’ємної частини в правозастосовній практиці, 

безперечно, сприяє розвитку захисту прав особи в Україні. 

23. Напрацьована ЄСПЛ інтерпретаційна методологія передбачає 

використання власних методів, серед яких все більш задіяними стають 

методи консенсусу, ефективності, судового активізму, порівняння, 

інноваційного тлумачення, автономного методу та методики «балансування». 

Вони демонструють необмежені потенційні можливості удосконалення 

тлумачення ЄСПЛ конвенційних норм. Використання вказаних вище 

принципів принцип має неабияке значення для України, де внутрішнє, 

національне законодавство держави ще не зовсім відповідає Конвенції, а у 

випадку його успішної адаптації самим лише фактом свого існування не може 

захистити від порушення права людини. 

24. Інтерпретаційна практика ЄСПЛ сприяє підвищенню ефективності 

та результативності національних органів влади, які застосовують ЄКПЛ, 

особливо в країнах, у правових системах яких діють загалом техніко-

догматичні методи правової нтерпретації та немає ефективних 

напрацьованих навиків використання міжнародної судової практики у 

правозастосовчій національній правовій практиці, судовій зокрема. 

Гносеологічний підхід до розуміння, адекватне висвітлення принципів 

інтерпретації та їх практичне застосування в рішеннях ЄСПЛ дозволяє 

розв’язувати не тільки проблеми судочинства, а й політичного, економічного, 

соціального врегулювання.  

25. Інтерпретаційні принципи формують важливий базис для 

належної реалізації права на справедливий суд на національному рівні. 

Належний та ефективний захист індивідуальних громадянських і політичних 

прав відповідно до зобов’язань, згідно з ЄКПЛ, неможливий без чіткого 
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усвідомлення принципів тлумачення Конвенції, що дозволить враховувати 

нові соціально-економічні та політичні умови, розширити сферу її 

застосування, усунути розбіжності в судовій практиці та як результат – 

зменшити кількість звернень до ЄСПЛ. Без використання інтерпретаційних 

принципів в якості ґрунтовної основи, неможливо забезпечити належне 

практичне застосування права на справедливий суд на рівні національних 

держав-членів. Приклади застосування принципів інтерпретації у справах 

ЄСПЛ, проти України, передовсім, дають можливість виявити потенційні 

можливості розширення сфер застосування Конвенції щодо захисту прав 

людини, а головне – удосконалити національне законодавство та 

правореалізаційну практику.  

26. Сучасне міжнародне право може інтерпретуватись відповідно до 

конкретних обставин справи і тому при своїй постійності повинне 

відповідати новим потребам сучасного міжнародного життя. Ратифікувавши 

ЄКПЛ, Україна цим самим засвідчила початок трансформації панівної 

позитивістської доктрини права, що зумовило формування у правовій теорії 

та практиці необхідного для подальшого розвитку плюралізму. Водночас 

такий процес одразу ж викликав жваві дискусії довкола проблеми тлумачення 

змісту закріплених у Конвенції вимог.  

27. Проведений аналіз вітчизняної судової практики дозволив 

конкретизувати наступні проблеми, які виявляються у ході інтерпретаційного 

процесу, тобто ті, з якими стикаються вітчизняні суди при застосуванні 

положень ЄКПЛ та практики ЄСПЛ: 2) неоднозначність та часом навіть 

суперечливість інтерпретацій одних і тих самих рішень ЄСПЛ національними 

судами України); 3) формальність посилань вітчизняних судів на положення 

ЄКПЛ та практику ЄСПЛ; 4) нерелевантність застосування практики ЄСПЛ; 

5) відсутність у вітчизняних суддів досвіду роботи з іншими за формою та 

змістом документами – рішеннями ЄСПЛ: невміння суддів правильно 

оформляти посилання на ЄКПЛ і практику ЄСПЛ, їх цитувати.  
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28. Цілком закономірно, що наведені тенденції віддзеркалюють 

проблеми, які виникають в діяльності вітчизняних судів при використанні 

правових позицій ЄСПЛ. ВСУ, слід, опираючись на новітні доктринальні 

розробки авторитетних фахівців міжнародного та конституційного права, по-

перше, сформувати чіткі концептуальні підходи та виробити струнку 

методологію інтерпретації практики ЄСПЛ, по-друге, розробити чіткі 

рекомендації для ефективного, релевантного та однозначного застосування 

положень ЄКПЛ та практики ЄСПЛ вітчизняними судами.  

29. Сьогодні Конвенція про захист прав людини та основоположних 

свобод та практика Європейського суду з прав людини здійснюють вплив не 

тільки на міжнародні стандарти захисту прав людини, але й на формування 

цих стандартів на національному рівні. Посилання на Конвенцію, й на 

практику Європейського суду з прав людини, що містяться у мотивувальних 

частинах багатьох рішень та висновків Конституційного Суду України, 

свідчать що ЄКПЛ та практика ЄСПЛ стали джерелами правоінтерпретаційної 

діяльності Конституційного Суду. Посилаючись на рішення ЄСПЛ, КСУ 

підсилює свої правові позиції авторитетом інтерпретацій, здійснених ЄСПЛ, 

та водночас засвідчує узгодженість правових позицій органів правосуддя 

національної та міжнародних правових систем.  

30. Водночас, до основних проблем, з якими стикаються судді при 

тлумаченні міжнародних договорів у рамках національного права можна 

віднести: 1) мовні розбіжності між автентичними текстами ЄКПЛ та рішень 

ЄСПЛ; 2) потенційна неможливість здійснення експертизи всіх законопроектів 

на відповідність ЄКПЛ; 3) несформованість системної та ефективної методології 

інтерпретації практики ЄСПЛ та мотивування судових рішень вітчизняними 

судами; 4) відсутність належного інтерпретаційного інcтрументарію для 

використання його у процесі застосування практики ЄСПЛ та ряд інших. 

31. Сукупність зазначених моментів приводить до логічного висновку: 

факторами, що ускладнюють належне застосування практики ЄСПЛ, є, попри 

законодавче закріплення статусу рішень ЄСПЛ як джерела права в Україні, 
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відсутність системної та ефективної методології формування і мотивування 

судових рішень з використанням ефективного інтерпретаційного інcтрументарію 

на основі правових позицій ЄСПЛ з використанням посилань на конкретні 

рішення. 
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положення частини третьої статті 49 Конституції України «у державних 

і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається 

безоплатно» (справа про безоплатну медичну допомогу) від 29 травня 

2002 року № 10-рп/2002 / Верховна Рада України. 2002. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-02. 

307. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) положень Конституції 

Автономної Республіки Крим та Закону України «Про затвердження 

Конституції Автономної Республіки Крим» (справа про Конституцію 

Автономної Республіки Крим) від 16 січня 2003 року № 1-рп/2003 / 

Верховна Рада України. 2003. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/v001p710-03. 

308. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) положень частини третьої статті 120, 

частини шостої статті 234, частини третьої статті 236 Кримінально-

процесуального кодексу України (справа про розгляд судом окремих 

постанов слідчого і прокурора) від 30 січня 2003 року № 3-рп/2003 / 

Верховна Рада України. 2003. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-03. 

309. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

зверненням громадянина Сердюка Валерія Анатолійовича про офіційне 
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тлумачення положення частини першої статті 7 Цивільного кодексу 

Української РСР (справа про поширення відомостей) від 10 квітня 

2003 року № 8-рп/2003 / Верховна Рада України. 2003. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-03. 

310. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) положення статті 150 

Кримінально-процесуального кодексу України стосовно тяжкості 

злочину (справа про врахування тяжкості злочину при застосуванні 

запобіжного заходу) від 8 липня 2003 року № 14-рп/2003 / Верховна 

Рада України. 2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v014p710-

03. 

311. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Президента України та конституційним поданням 

56 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень 

частин першої, другої, третьої, четвертої статті 118, частини третьої 

статті 133, частин першої, другої, третьої статті 140, частини другої 

статті 141 Конституції України, статті 23, пункту 3 частини першої 

статті 30 Закону України «Про державну службу», статей 12, 79 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 10, 13, 16, 

пункту 2 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про 

столицю України – місто-герой Київ», статей 8, 10 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації», статті 18 Закону України «Про службу 

в органах місцевого самоврядування» (справа про особливості 

здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві) 

від 25 грудня 2003 року № 21-рп/2003 / Верховна Рада України. 2003. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v021p710-03. 

312. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу 
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України (справа про призначення судом більш м'якого покарання) від 

2 листопада 2004 року № 15-рп/2004 / Верховна Рада України. 2004. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04. 

313. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Верховного Суду України про офіційне тлумачення положень 

частин першої, другої статті 126 Конституції України та частини другої 

статті 13 Закону України «Про статус суддів» (справа про незалежність 

суддів як складову їхнього статусу) від 1 грудня 2004 року № 19-рп/2004 

/ Верховна Рада України. 2004. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-04. 

314. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) положень пункту 1.17 статті 1, 

статті 8 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників 

податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (справа 

про податкову заставу) від 24 березня 2005 року № 2-рп/2005 / Верховна 

Рада України. 2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-

05. 

315. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 51 народного депутата України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 

розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України (справа 

про постійне користування земельними ділянками) від 22 вересня 

2005 року № 5-рп/2005 / Верховна Рада України. 2005. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-05. 

316. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними 

поданнями Верховного Суду України та 50 народних депутатів України 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень 

абзаців третього, четвертого пункту 13 розділу XV «Прикінцеві 

положення» Закону України «Про загальнообов'язкове державне 
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пенсійне страхування» та офіційного тлумачення положення частини 

третьої статті 11 Закону України «Про статус суддів» (справа про рівень 

пенсії і щомісячного довічного грошового утримання) від 11 жовтня 

2005 року № 8-рп/2005 / Верховна Рада України. 2005. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-05. 

317. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Вищої ради юстиції про офіційне тлумачення положення 

частини п'ятої статті 20 Закону України «Про судоустрій України» 

(справа про звільнення судді з адміністративної посади) від 16 травня 

2007 року № 1-рп/2007 / Верховна Рада України. 2007. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-07. 

318. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 70 народних депутатів України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) положень частини першої 

статті 10, пункту 3 частини другої, частин п'ятої, шостої статті 11, 

статті 15, частини першої статті 17, статті 24, пункту 3 розділу VI 

«Заключні положення» Закону України «Про політичні партії в Україні» 

(справа про утворення політичних партій в Україні) від 12 червня 

2007 року № 2-рп/2007 / Верховна Рада України. 2007. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-07. 

319. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

зверненням відкритого акціонерного товариства «Кіровоградобленерго» 

про офіційне тлумачення положень частини восьмої статті 5 Закону 

України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 

його банкрутом» (справа щодо кредиторів підприємств комунальної 

форми власності) від 20 червня 2007 року № 5-рп/2007 / Верховна Рада 

України. 2007. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-07. 

320. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) положень статей 29, 36, 
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частини другої статті 56, частини другої статті 62, частини першої статті 

66, пунктів 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 статті 71, статей 

98, 101, 103, 111 Закону України «Про Державний бюджет України на 

2007 рік» (справа про соціальні гарантії громадян) від 9 липня 2007 року 

№ 6-рп/2007 / Верховна Рада України. 2007. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0a6p710-07. 

321. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) положень статті 23 Закону 

України «Про державну службу», статті 18 Закону України «Про службу 

в органах місцевого самоврядування», статті 42 Закону України «Про 

дипломатичну службу» (справа про граничний вік перебування на 

державній службі та на службі в органах місцевого самоврядування) від 

16 жовтня 2007 року № 8-рп/2007 / Верховна Рада України. 2007. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-07. 

322. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 46 народних депутатів України про офіційне тлумачення 

положень пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України у 

контексті положень частини четвертої статті 114, частин другої, третьої 

статті 115 Конституції України (справа про порядок припинення 

повноважень членів Кабінету Міністрів України) від 11 грудня 

2007 року № 12-рп/2007 / Верховна Рада України. 2007. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va12p710-07. 

323. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 60 народних депутатів України про офіційне тлумачення 

положень частини другої статті 14 Закону України «Про 

кінематографію» (справа про розповсюдження іноземних фільмів) від 

20 грудня 2007 року № 13-рп/2007 / Верховна Рада України. 2007. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-07. 
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324. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 51 народного депутата України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) положень абзаців сьомого, 

одинадцятого статті 2, статті 3, пункту 9 статті 4 та розділу VIII 

«Третейське самоврядування» Закону України «Про третейські суди» 

(справа про завдання третейського суду) від 10 січня 2008 року 

№ 1-рп/2008 / Верховна Рада України. 2008. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-08. 

325. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 52 народних депутатів України та за конституційним 

поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) статті 15 Кодексу 

адміністративного судочинства України, статті 7 Цивільного 

процесуального кодексу України (справа про мову судочинства) від 

22 квітня 2008 року № 8-рп/2008 / Верховна Рада України. 2008. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-08. 

326. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положень 

підпункту «б» підпункту 4 пункту 3 статті 7 Закону України «Про 

страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, 

які спричинили втрату працездатності», пункту 1, абзацу третього 

пункту 5, пункту 9, абзаців другого, третього пункту 10, пункту 11 

розділу I Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 

втрату працездатності» (справа про страхові виплати) від 8 жовтня 

2008 року № 20-рп/2008 / Верховна Рада України. 2008. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-08. 
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327. Рішення Конституційного Суду України 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) від 

16 квітня 2009 року № 7-рп/2009 / Верховна Рада України. 2009. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-09. 

328. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Київської міської ради щодо офіційного тлумачення положень 

частин першої, другої статті 141 Конституції України від 4 червня 

2009 року № 13-рп/2009 / Верховна Рада України. 2009. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-09. 

329. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними 

поданнями Вищого господарського суду України щодо офіційного 

тлумачення положень частини першої статті 130 Конституції України 

(справа про фінансове забезпечення діяльності судів) від 11 березня 

2010 року № 7-рп/2010 / Верховна Рада України. 2010. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-10. 

330. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення 

термінів «найвищий судовий орган», «вищий судовий орган», 

«касаційне оскарження», які містяться у статтях 125, 129 Конституції 

України від 11 березня 2010 року № 8-рп/2010 / Верховна Рада України. 

2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-10. 

331. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) абзацу восьмого 

пункту 5 частини першої статті 11 Закону України «Про міліцію» від 
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29 червня 2010 року № 17-рп/2010 / Верховна Рада України. 2010. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-10. 

332. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) положень Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, 

пов'язаних із соціальними виплатами» від 9 вересня 2010 року № 19-

рп/2010 / Верховна Рада України. 2010. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-10. 

333. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Верховного Суду України та за конституційним зверненням 

громадянина Савчука Миколи Миколайовича про офіційне тлумачення 

положень Кримінального кодексу України 1960 року із змінами, 
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ДОДАТОК Б 

 

 

Пропозиції щодо внесення змін  

до ст. 32 Віденської конвенції про право договорів 1969 р.2 

 

 

Запропонована поправка до статті 32: 

1. Міжнародний суд зобов'язаний визначити сертифіковані категорії 

підготовчої роботи, які й будуть являти собою офіційні travaux préparatoires. 

Кількість travaux préparatoires повинна бути обмеженою для того, щоб 

звичайне звернення не призвело до невиправданого навантаження судової 

практики. У той же час, кількість travaux préparatoires повинна дозволити 

сторонам ви разити свої погляди на питання, що стосуються тлумачення 

договору. 

2. Міжнародний суд призначає депозитарій для travaux préparatoires. 

3. Протягом одного року після підписання договору або приєднання до 

нього підписанти повинні зібрати і пред'явити для засвідчення та подальшого 

подання в Організацію Об’єднаних Націй такі підготовчі матеріали, що 

являють собою офіційні travaux préparatoires. 

4. Організація Об’єднаних Націй зобов’язана створювати та 

підтримувати відповідні засоби для досягнення цілей цієї статті під 

керівництвом Міжнародного Суду ООН. 

 

  

                                                
2 Джерело: Martin Ris. Treaty Interpretation and ICJ Recourse to Travaux Préparatoires: Towards a Proposed 

Amendment of Articles 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, р. 133. Boston College 

International and Comparative Law Review Volume 14 1 Issue 1 Article 6 12-1-1991. 

http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr?utm_source=lawdigitalcommons.bc.edu%2Ficlr%2Fvol14%2Fiss1%2F6&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr?utm_source=lawdigitalcommons.bc.edu%2Ficlr%2Fvol14%2Fiss1%2F6&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr/vol14?utm_source=lawdigitalcommons.bc.edu%2Ficlr%2Fvol14%2Fiss1%2F6&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr/vol14/iss1?utm_source=lawdigitalcommons.bc.edu%2Ficlr%2Fvol14%2Fiss1%2F6&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr/vol14/iss1?utm_source=lawdigitalcommons.bc.edu%2Ficlr%2Fvol14%2Fiss1%2F6&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
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ДОДАТОК В 

Перелік вибраних travaux preparatoires до 

Загальної декларації з прав людини 1948 р. (ООН) 

[Джерело:3] 

 

ДОКУМЕНТИ 

 

Том I 

Доповідь Виконавчого комітету Підготовчій комісії ООН. 

Звіт Підготовчої комісії ООН. 

Додатковий перелік питань для включення до порядку денного першої частини першої сесії 

Генеральної Асамблеї. 

Звіт Генеральній Асамблеї щодо додаткового переліку питань, які мають бути включені до 

порядку денного першої частини першої сесії. 

Сьоме пленарне засідання Генеральної Асамблеї 14 січня 1946 року. 

Перше засідання Комітету з питань організації Економічної та соціальної ради, 30 січня 

1946 року. 

Пропозиції щодо повноважень комісій, які мають бути створені Економічно-соціальною 

радою для розгляду Проектом повідомлень Підкомітету, що представляють інтерес до 

Економічної та соціальної ради, що надійшли від неурядових організацій. Проект 

Декларації про права людини та передавальний лист з Куби. 

Проект звіту Комітету з питань організації Економічної та соціальної ради. 

Звіт Комітету з питань організації резолюції 5 (I) Економічної та соціальної ради. 

 Постанова Ради 5 (I) Економічної та соціальної ради про створення Комісії з прав людини 

та Підкомісії з питань статусу жінки проти Панами.  

Тимчасовий порядок денний ядерної комісії з прав людини. 

Перше засідання ядерної комісії, 29 квітня 1946 року. 

Друге засідання ядерної комісії, 30 квітня 1946 року. 

Третє засідання ядерної комісії, 30 квітня 1946 року. 

Шосте засідання ядерної комісії, 6 травня 1946 року. 

Перша підготовча сесія ядерної комісії, 6 травня 1946 року. 

Сьоме засідання ядерної комісії, 8 травня 1946 року. 

Восьме засідання ядерної комісії, 8 травня 1946 року. 

Проект звіту Комісії з прав людини до другої сесії Економічної та соціальної ради. 

Звіт Комісії з прав людини до другої сесії Економічної та соціальної ради. 

Четверте засідання, друга сесія Економічної та соціальної ради, 28 травня 1946 року. 

П’яте засідання, друга сесія Економічної та соціальної ради, 31 травня 1946 року. 

Шосте засідання, друга сесія Економічної та соціальної ради, 31 травня 1946 року. 

Проект постанови Економічної та соціальної ради, Комісії з прав людини. 

Проект постанови щодо звіту Комісії з прав людини. 

Двадцять дев’яте засідання, друга сесія Економічної та соціальної ради, 21 червня 1946 р. 

Постанова 9 (II) Економічної та соціальної ради Комісії з прав людини. 

Звіт Генерального секретаря про роботу Організації. 

Лист Метью Уолла та пана Девіда Дубінського, консультантів, що представляють 

Американську федерацію праці, до пана Тригве Лі. 

                                                
3 The Universal Declaration of Human Rights The travaux préparatoires Volume I October 1946 to November 1947 

William A. Schabas OC MRIA Cambridge University Press The Edinburgh Building, Cambridge CB2 8RU, UK 

Published https://www.cambridge.org/core/terms. https://doi.org/10.1017/CBO9781139600491 on 28 Jan 2019. 

https://doi.org/10.1017/CBO9781139600491


525 
 

Проекти декларацій про основні права і свободи людини та права та обов’язки держав 

(Панама). 

Тимчасовий порядок денний другої частини першої сесії Генеральної Асамблеї. 

Звіт Економічної та соціальної ради Генеральній Асамблеї. 

Заява про найважливіші права людини, представлена делегацією Панами, Зміст 

використання, Документи, підготовлені Секретаріатом щодо проектів декларацій, поданих 

урядом Панами про основні права і свободи людини та проект порядку денного для прав та 

обов'язків держав друга частина першої сесії Генеральної Асамблеї Сорок п'яте пленарне 

засідання Генеральної Асамблеї, 31 жовтня 1946 р. (Statement of Essential Human Rights 

Presented by the Delegation of Panama vi Contents of use, Data Paper Prepared by the Secretariat 

on Draft Declarations Submitted by the Government of Panama on Fundamental Human Rights 

and Freedoms and on the Rights and Duties of States Draft Agenda for the Second Part of the First 

Session of the General Assembly Forty-Fifth Plenary Meeting of the General Assembly, 31 

October 1946) 

Звіт про консультації між Генеральним секретарем та Головою першого та третього 

комітетів щодо пункту 6 додаткового списку. 

Лист представника Чилі до Генерального секретаря від 3 листопада 1946 року. 

Тридцять третє засідання Третього комітету Генеральної Асамблеї, 26 листопада 1946 року. 

Проект звіту щодо Проекту Декларації про основні права та свободи людини. 

Сорок друге засідання Третього комітету Генеральної Асамблеї, 5 грудня 1946 р. Зведений 

Положення Комісії з прав людини та її підкомісій. 

Сорок перше засідання Першого комітету Генеральної Асамблеї, 6 грудня 1946 року 

Додаток до звіту про проект Декларації про права і свободи людини. 

Сорок п’яте засідання Третього комітету Генеральної Асамблеї, 9 грудня 1946 року. 

Звіт першого та третього комітетів. 

П'ятдесят п’яте пленарне засідання Генеральної Асамблеї, 11 грудня 1946 року. 

Проект Декларації про основні права і свободи людини, резолюція Генеральної Асамблеї 

43 (I). 

Проект Декларації міжнародних прав і обов’язків людини, складений Міжамериканським 

юридичним комітетом. 

Робочий документ про Міжнародний законопроект про права. 

Додаток до робочого документу про Міжнародний законопроект про права. 

Текстове порівняння запропонованих проектів міжнародного законопроекту про права. 

Аналіз різних проектів міжнародних законопроектів про права. 

Перше засідання Комісії з прав людини, 27 січня 1947 року. 

Друге засідання Комісії з прав людини, 27 січня 1947 року. 

Пропозиції Сполучених Штатів щодо Міжнародного законопроекту про права. 

Перелік видів прав, що містяться в проектах міжнародних законопроектів про права. 

Сьоме засідання Комісії з прав людини, 31 січня 1947 року. 

Восьме засідання Комісії з прав людини, 31 січня 1947 року. 

Проект резолюції Генеральної Асамблеї, поданий представником Індії. 

Проект Резолюції щодо складу Редакційного комітету Комісії з прав людини, поданий 

представником Інді. 

Проект пропозиції щодо складу проектного комітету Комісії з прав людини, поданий 

представником Союзу Радянських Соціалістичних Республік. 

Дев’яте засідання Комісії з прав людини, 1 лютого 1947 року. 

Десяте засідання Комісії з прав людини, 1 лютого 1947 року. 

Одинадцяте засідання Комісії з прав людини, 3 лютого 1947 року. 

Дванадцяте засідання Комісії з прав людини, 3 лютого 1947 року. 

Тринадцяте засідання Комісії з прав людини, 4 лютого 1947 року. 

Четверте засідання Комісії з прав людини, 4 лютого 1947 року. 

Проект постанови Міжнародного суду з прав людини, поданий представником Австралії. 
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П’ятнадцяте засідання Комісії з прав людини, 5 лютого 1947 року. 

Шістнадцяте засідання Комісії з прав людини, 5 лютого 1947 року. 

Пропозиції Сполучених Штатів щодо Міжнародного законопроекту про права. 

Проект звіту Комісії з прав людини Економічній та соціальній раді. 

Сімнадцяте засідання Комісії з прав людини, 6 лютого 1947 року. 

Вісімнадцяте засідання Комісії з прав людини, 6 лютого 1947 року. 

Двадцяте засідання Комісії з прав людини, 7 лютого 1947 року. 

Звіт Комісії з прав людини Економічній та соціальній раді. 

Дванадцяте засідання Комісії з питань статусу жінки, 18 лютого 1947 року. 

Доповідь Комісії з питань стану жінок Економічній та соціальній раді. 

Лист від 26 лютого 1947 року від Генерального секретаря Світової федерації профспілок 

Луїса Сайланта до Генерального секретаря ООН. 

Лист від 12 березня 1947 р., надісланий Американською федерацією праці Генеральному 

секретарю ООН. 

Шістдесят восьме засідання Економічної та соціальної ради, 14 березня 1947 року. 

Шістдесят дев’яте засідання Економічної та соціальної ради, 14 березня 1947 року. 

Зауваження, представлені делегацією Сполученого Королівства щодо доповіді Комісії з 

питань стану жінок. 

Шосте засідання комітету з соціальних питань Економічної та соціальної ради, 20 березня 

1947 року. 

Восьме засідання комітету з соціальних питань Економічної та соціальної ради, 21 березня 

1947 року. 

Дев’яте засідання комітету з соціальних питань Економічної та соціальної ради, 22 березня 

1947 року. 

Проекти резолюцій з прав людини та Міжнародної конференції зі свободи преси. 

Десяте засідання комітету з соціальних питань Економічної та соціальної ради, 23 березня 

1947 року. 

Постанова 52 (IV) Економічної та соціальної ради, гарантії здійснення та розвитку прав 

профспілок. 

Сімдесят дев’яте засідання Економічної та соціальної ради, 24 березня 1947 року. 

Доповідь Комісії з прав людини. 

Лист Елеонори Рузвельт до голови Економічної та соціальної Ради від 24 березня 1947 року. 

Резолюції щодо звіту Комісії з прав людини, конференції зі свободи інформації та злочину 

геноциду. 

Лист Тоні Сендера до президента Економічної та соціальної ради від 26 березня 1947 року. 

Проект Постанови Економічної та соціальної ради про звіт Комісії про стан жінок. 

Проект резолюції Економічної та соціальної ради про Міжнародний Білль про права. 

Поправка до проекту резолюції щодо звіту Комісії з прав людини, запропонованого 

делегацією Канади. 

Вісімдесят четверте засідання Економічної та соціальної ради, 29 березня 1947 року 

Резолюція 46 (IV) Економічної та соціальної ради щодо Проекту Декларації про основні 

права і свободи людини. 

Резолюція 48 (IV) Економічної та соціальної ради щодо статусу жінки. 

Меморандум про історичну основу Редакційного комітету. 

Проект конвенції про міжнародний законопроект про права (підготовлений відділом прав 

людини). 

Текст листа Лорда Дьюкстона, представника Великобританії з Комісії з прав людини, до 

Генерального секретаря ООН. 

Отримано повідомлення, що вимагає включення певних конкретних положень у 

Міжнародний законопроект про права. 
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План проекту міжнародного Біллю про права. Проект конвенції про міжнародний 

законопроект про права (підготовлений відділом прав людини) Пропозиція, подана 

делегацією Франції до Редакційного комітету Комісії з прав людини. 

Загальні зауваження різних членів Комісії з прав людини щодо форми та змісту 

Міжнародного законопроекту про права. 

Перше засідання Редакційного комітету, 9 червня 1947 року. 

Текстове порівняння Проекту міжнародного законопроекту про права людини, 

представленого делегацією Сполученого Королівства до Редакційного комітету Комісії з 

прав людини, та проекту міжнародного законопроекту про права. Отримані додаткові 

повідомлення вимагають включення певних конкретних положень у Міжнародний 

законопроект про права. 

Міжнародний законопроект про права документально підтверджений. 

Пропозиції Сполучених Штатів щодо перетворень деяких статей у проекті проекту E / CN.4 

/ AC.1 / 3. 

Постанова, прийнята Економічною та соціальною радою 24 березня 1947 року. 

Друге засідання Редакційного комітету, 11 червня 1947 року. 

Третє засідання Редакційного комітету, 11 червня 1947 року. 

Четверте засідання Редакційного комітету, 12 червня 1947 року. 

Пропозиції щодо подання додаткових статей до Міжнародного законопроекту про права, 

поданого Американською федерацією праці. 

Текстове порівняння проекту Конвенції про Міжнародний законопроект про права 

(підготовлений Секретаріатом), Проекту законопроекту Сполученого Королівства та 

пропозицій Сполучених Штатів. 

П’яте засідання Редакційного комітету, 12 червня 1947 року. 

Шосте засідання Редакційного комітету, 13 червня 1947 року. 

Проект міжнародної декларації прав, поданий робочою групою Редакційного комітету 

(Преамбула та статті 1–6). 

Пропозиції, представлені представником Франції щодо статей 7–32 Міжнародної 

декларації прав. 

Сьоме засідання Редакційного комітету, 17 червня 1947 року. 

Восьме засідання Редакційного комітету, 17 червня 1947 року. 

Пропозиції, представлені представником Сполученого Королівства в Редакційному 

комітеті. 

Пропозиції, представлені представником Франції щодо статей 7–32 Міжнародної 

декларації прав. 

Дев’яте засідання Редакційного комітету, 18 червня 1947 року. 

Десяте засідання Редакційного комітету, 18 червня 1947 року. 

Сполучені Штати переглянули пропозиції щодо нових редакцій певних статей у проекті 

проекту (E / CN.4 / AC.1 / 3). 

Пропозиції Сполучених Штатів у зв’язку з проектом Декларації прав людини. 

Меморандум щодо імплементації, підготовлений Секретаріатом на замовлення Комітету. 

Переглянуті пропозиції, представлені представником Франції щодо статей Міжнародної 

декларації прав. 

Дванадцяте засідання Редакційного комітету, 20 червня 1947 року. 

Тринадцяте засідання Редакційного комітету, 20 червня 1947 року. 

Проект звіту Редакційного комітету до Комісії з прав людини. 

Чотирнадцяте засідання Редакційного комітету, 23 червня 1947 року. 

П’ятнадцяте засідання Редакційного комітету, 23 червня 1947 року. 

Шістнадцяте засідання Редакційного комітету, 24 червня 1947 року. 

Сімнадцяте засідання Редакційного комітету, 24 червня 1947 року. 

Вісімнадцяте засідання Редакційного комітету, 25 червня 1947 року. 

Звіт Редакційного комітету до Комісії з прав людини. 
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Розпорядження питань порядку денного та контрольного списку документів, перше 

засідання Редакційної комісії. 

Права профспілок (свобода асоціацій), проект резолюції Економічної та соціальної ради, 

запропонований делегаціями Сполученого Королівства, Нідерландів та США. 

Сто восьме засідання Економічної та соціальної ради, 8 серпня 1947 року. 

Сто дев’яте засідання Економічної та соціальної ради, 8 серпня 1947 року. 

Резолюція 84 (V) Економічної та соціальної ради, права профспілок (свобода асоціацій). 

Проект резолюції, поданий делегацією Домініканської Республіки. 

Проект резолюції, поданий делегацією Франції. 

Аргентинська поправка до проекту резолюції, запропонованого Домініканською 

Республікою. 

Чилі: Поправка до проекту резолюції Домініканської Республіки (A / C.3 / 166) та до 

проекту резолюції Франції (A / C.3 / 167). 

Індія: Поправка до проекту резолюції, запропонованого Францією. 

Франція: Проект резолюції (переглянутий текст). 

Домініканська Республіка: Поправка до переглянутого проекту резолюції, представлена 

Францією. 

Поправки Великобританії до переглянутої резолюції, поданої делегацією Франції (A / C.3 / 

175). 

Аргентина: Поправка до переглянутої резолюції, представлена Францією. 

Діяльність інших органів ООН щодо запобігання дискримінації та захисту меншин. 

Компромісна пропозиція, представлена французькою делегацією. 

Підкомітет 1 Третього комітету, Права профспілок, доповідь Третьому комітету. 

Чехословаччина: Поправки до проекту резолюції, представленого Підкомітетом першим. 

Югославія: Поправки до проекту резолюції, подані Підкомітетом перший. 

Аргентина: Поправка до тексту, представлена Підкомітетом. 

Аргентина: Поправка до тексту, представлена Підкомітетом (переглянутий). 

Права профспілок (свобода асоціацій), Меморандум Відділу прав людини. Проект Хартії 

міжнародних прав та обов’язків з прав людини, до відома Генерального секретаря. 

Права профспілок (свобода асоціацій), резолюція, прийнята Економічною та соціальною 

радою та передана Генеральній Асамблеї Генеральним секретарем. 

Резолюція Генеральної Асамблеї 128 (II), Профспілкові права (свобода асоціацій). 

Запобігання дискримінації та захист меншин, заява Американської федерації праці. 

Перше засідання першої сесії Підкомісії з питань запобігання дискримінації та захисту 

меншин, 24 листопада 1947 р. 

Меморандум від Міжпарламентського союзу. 

Заява щодо можливих шляхів, за якими рекомендації Комісії з прав людини можуть бути 

представлені Генеральній Асамблеї, подана представником Сполученого Королівства з 

Комісії з прав людини. 

Думка пана Борисова (СРСР) щодо статті 6. 

Пропозиція до Декларації прав людини, подана представником Сполучених Штатів у 

Комісії з прав людини. 

Запропоновані зміни до проектів статей про права людини та основні свободи, що містяться 

в Додатку G до звіту Редакційного комітету, поданого представником Сполученого 

Королівства з Комісії з прав людини. 

Третє засідання першої сесії Підкомісії з питань запобігання дискримінації та захисту 

меншин, 26 листопада 1947 р. 

Четверте засідання першої сесії Підкомісії з питань запобігання дискримінації та захисту 

меншин, 26 листопада 1947 р. 

Пояснювальна записка щодо отримання декларації з прав людини, запропонована 

представником США з Комісії з прав людини. 
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П’яте засідання першої сесії Підкомісії з питань запобігання дискримінації та захисту 

меншин, 27 листопада 1947 р. 

Шосте засідання першої сесії Підкомісії з питань запобігання дискримінації та захисту 

меншин, 27 листопада 1947 р. 

Пропозиція щодо доповнення до статті 13, подана паном S.R. Шафак (Іран). 

Сьоме засідання першої сесії Підкомісії з питань запобігання дискримінації та захисту 

меншин, 28 листопада 1947 р. 

Восьме засідання першої сесії Підкомісії з питань запобігання дискримінації та захисту 

меншин, 28 листопада 1947 р. 

Дев’яте засідання першої сесії Підкомісії з питань запобігання дискримінації та захисту 

меншин, 30 листопада 1947 р. 

 

Том ІІ 

Пропозиція міс Елізабет Монро (Великобританія) щодо додаткових матеріалів для 

включення до Міжнародної декларації прав людини. 

Основні права людини як основа відновлення міжнародного права Шарля де Вісшера. 

Заява Підготовчої комісії Міжнародної організації біженців. 

Десяте засідання першої сесії Підкомісії з питань запобігання дискримінації та захисту 

меншин, 1 грудня 1947 року. 

Одинадцяте засідання першої сесії Підкомісії з питань запобігання дискримінації та захисту 

меншин, 1 грудня 1947 року. 

Двадцять третє засідання Комісії з прав людини, 2 грудня 1947 року. 

Пропозиція про нову статтю (бути першою статтею у запропонованій декларації прав). 

Опублікував пан Макнамара (Австралія). 

Двадцять п’яте засідання Комісії з прав людини, 2 грудня 1947 року. 

Переглянута пропозиція, подана делегацією Великобританії. 

Консолідована технічна документація, Бельгійська пропозиція з питань прав людини. 

Двадцять шосте засідання Комісії з прав людини, 3 грудня 1947 року. 

Двадцять сьоме засідання Комісії з прав людини, 3 грудня 1947 року. 

Інформація про діяльність, що стосується прав людини органів Організації Об’єднаних 

Націй. 

Пропозиція радянської делегації щодо пункту 5 Порядку денного. 

Пропозиція, подана делегацією Франції. 

Пропозиція, подана Представництвом Великобританії. 

Двадцять восьме засідання Комісії з прав людини, 4 грудня 1947 року. 

Двадцять дев’яте засідання Комісії з прав людини, 4 грудня 1947 року. 

Прийняті резолюції. 

Перелік повідомлень, отриманих від неурядових організацій у категоріях (b) або (c), 

придатних до консультацій. 

Паралельні уривки текстів Комітету з прав людини та пропозицій Сполучених Штатів. 

Звіт, представлений Комісією з прав людини Підкомісією з питань запобігання 

дискримінації та захисту меншин. 

Тридцяте засідання Комісії з прав людини, 5 грудня 1947 року. 

Перше засідання Робочої групи з декларації прав людини, 5 грудня 1947 року. 

Друге засідання Робочої групи з декларації прав людини, 5 грудня 1947 року. 

Сімнадцяте засідання першої сесії Підкомісії з питань запобігання дискримінації та захисту 

меншин, 6 грудня 1947 року. 

Третє засідання Робочої групи з декларації прав людини, 6 грудня 1947 року. 

Вісімнадцяте засідання першої сесії Підкомісії з питань запобігання дискримінації та 

захисту меншин, 6 грудня 1947 року. 

Підкомісія з питань запобігання дискримінації та захисту меншин, доповідь, представлена 

доповідачем Комісії з прав людини. 
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Четверте засідання Робочої групи з декларації прав людини, 8 грудня 1947 року. 

П’яте засідання Робочої групи з декларації прав людини, 8 грудня 1947 року. 

Шосте засідання Робочої групи з декларації прав людини, 9 грудня 1947 року. 

Сьоме засідання Робочої групи з декларації прав людини, 9 грудня 1947 року. 

Восьме засідання Робочої групи з декларації прав людини, 10 грудня 1947 року 

Дев’яте засідання Робочої групи з декларації прав людини, 10 грудня 1947 року. 

Звіт Робочої групи з Декларації прав людини. 

Тридцять четверте засідання Комісії з прав людини, 12 грудня 1947 року. 

Тридцять п’яте засідання Комісії з прав людини, 12 грудня 1947 року. 

Поправка Бельгії до статті 10 Декларації (E / CN.4 / 57). 

Тридцять шосте засідання Комісії з прав людини, 13 грудня 1947 року. 

Тридцять сьоме засідання Комісії з прав людини, 13 грудня 1947 року. 

Поправка Бельгії до статті 18 Проекту Декларації прав людини. 

Пропозиція ліванської делегації щодо декларації. 

Великобританія Поправки до статей 31 і 33 Проекту Декларації прав людини. 

Поправка до статті 38 Проекту Декларації прав людини, подана представником Індії. 

Поправка до статті 29 Проекту Декларації прав людини, подана представником Білоруської 

РСР. 

Пропозиції, подані Підкомісією з питань запобігання дискримінації та захисту меншин. 

Пропозиція до додаткової статті (39), яку слід внести до Декларації прав людини, поданої 

представником Франції 

Тридцять дев’яте засідання Комісії з прав людини, 15 грудня 1947 року. 

Запропонована резолюція Комісією з прав людини, подана Представництвом США. 

Пропозиції, представлені представником Ліван. 

Поправка до статті 31А Декларації прав людини, поданої представником Лівану. 

Сорокове засідання Комісії з прав людини 16 грудня 1947 року. 

Сорок перше засідання Комісії з прав людини, 16 грудня 1947 року. 

Сорок друге засідання Комісії з прав людини, 16 грудня 1947 року. 

Проект звіту Комісії з прав людини, поданий Економічній та Соціальній раді. 

Проект Міжнародної декларації прав людини. 

Комунікація, адресована Організацією Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та 

культури до голови Комісії з прав людини. 

Звіт Економічній та Соціальній раді про друге засідання Комісії з прав людини. 

Дев’яте засідання Комісії з питань статусу жінки, 9 січня 1948 року. 

Десяте засідання Комісії з питань статусу жінки, 9 січня 1948 року. 

Проект резолюції про шлюб, представлений представниками Індії та Великобританії. 

Проект звіту Комісії про стан жінок до Економічної та соціальної Ради. 

Проекти статей Пакту та декларації прав людини. 

Виправлення підсумкових записів сімнадцятого засідання Комісії з питань стану жінок. 

Запропонований текст до Проекту Декларації прав людини, поданий паном А.Р.К. Маккензі 

(Великобританія). 

Перше засідання ІІ сесії Підкомісії з питань свободи інформації та преси, 19 січня 1948 

року. 

Друге засідання другої сесії Підкомісії з питань свободи інформації та преси, 19 січня 1948 

року. 

Звіт Редакційного комітету про статтю Декларації прав людини. 

Звіт Комітету, призначеного для розробки запропонованої статті для декларації прав 

людини. 

Четверте засідання другої сесії Підкомісії з питань свободи інформації та преси, 20 січня 

1948 року. 

П’яте засідання другої сесії Підкомісії з питань свободи інформації та преси, 21 січня 1948 

року. 
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Проект статті Декларації прав людини, представлений паном Дж. Ломакіним (Союз 

Радянських Соціалістичних Республік). 

Запропонований текст статті про свободу інформації в Міжнародній декларації прав 

людини Двадцять друге засідання другої сесії Підкомісії з питань свободи інформації та 

преси, 2 лютого 1948 року. 

Сто двадцять восьме засідання Економічної та соціальної ради, 5 лютого 1948 року. 

Тридцять третє засідання Соціального комітету Економічної та соціальної ради, 19 лютого 

1948 року. 

Звіт соціального комітету. 

Тридцять дев'яте засідання Соціального комітету Економічної та соціальної ради, 27 

лютого 1948 року. 

Сто п’ятдесят сьоме засідання Економічної та соціальної ради, 1 березня 1948 року. 

Постанова від 1 березня 1948 року. 

Постанова від 3 березня 1948 року. 

Пропозиції, висловлені Комісією щодо статусу жінки. 

Порядок денний Четвертого комітету Конференції з питань свободи інформації та преси. 

Звіт ІІ сесії Підкомісії з питань свободи інформації та преси. 

Пропозиції Сполученого Королівства щодо питань B і C Порядку денного. 

Порядок денний Четвертого комітету Конференції з питань свободи інформації та преси. 

Проект статті 17 Декларації прав людини та статті 17 Міжнародного пакту, поданий 

Делегацією СРСР. 

Французька делегація, поправка до проекту тексту статті 17 Декларації прав людини 

Поправка до статті 17 Пакту та Декларації прав людини, подана делегацією Угорщини. 

Четверте засідання Комітету IV (Закон і механізми, що продовжуються) Конференції 

Організації Об’єднаних Націй з питань свободи інформації та преси, 2 квітня 1948 р. 

Поправка, запропонована делегацією Греції до проектів статей, підготовлених Підкомісією 

з питань свободи інформації та преси для включення до Декларації та Пакту про права 

людини (Пункти E та B). 

П’яте засідання Комітету IV (Закон і механізми, що продовжуються) Конференції 

Організації Об’єднаних Націй з питань свободи інформації та преси, 3 квітня 1948 р. 

Шосте засідання Комітету IV (Закон і допоміжні механізми) Конференції Організації 

Об’єднаних Націй з питань свободи інформації, 5 квітня 1948 року. 

Десяте засідання Комітету IV (Закон і механізми, що продовжуються) Конференції 

Організації Об’єднаних Націй з питань свободи інформації та преси, 7 квітня 1948 р. 

Проект постанови. 

Двадцять четверте засідання Комітету IV (Закон і механізми, що продовжуються) 

Конференції Організації Об’єднаних Націй з питань свободи інформації та преси, 14 квітня 

1948 р. 

Коментарі урядів щодо проекту Міжнародної декларації прав людини, проекту 

Міжнародного пакту про права людини та питання імплементації. 

Коментарі урядів до проекту Міжнародної декларації прав людини, проекту Міжнародного 

пакту про права людини та питання імплементації (Add.1). 

СРСР: Поправка до проекту статті 17 Проекту Декларації та проекту Пакту про права 

людини, розробленого Комітетом IV. 

Заключний акт Конференції ООН з питань свободи інформації. 

Польща: Поправки до Додатку B. 

Десяте засідання Конференції ООН з питань свободи інформації, 20 квітня 1948 року. 

Проект попереднього порядку денного. 

Спілкування, отримане від Бразилії. 

Зауваження урядів щодо проекту Міжнародної декларації прав людини, проекту 

Міжнародного пакту про права людини та питання імплементації (Add.4). 
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Копія резолюції про свободу віросповідання, прийнята Комітетом закордонних місій 

Церкви Шотландії 17 лютого 1948 року. 

Думка Конференції Організації Об'єднаних Націй з питань свободи інформації щодо статей 

17 та 18 Проекту Міжнародної декларації про права людини та статті 17 Проекту 

Міжнародного пакту про повідомлення про права людини, отриманого з Норвегії. 

Спілкування, отримане з Єгипту. 

Збір коментарів урядів щодо проекту Міжнародної декларації про права людини, проекту 

Міжнародного пакту про права людини та питання імплементації. 

Перелік коментарів до проекту Міжнародної декларації про права людини, проекту 

Міжнародного пакту про права людини та питання імплементації, отриманого 

Секретаріатом до 3 травня 1948 року. 

Проект Міжнародної декларації з прав людини (представлена китайською делегацією). 

Двадцяте засідання Редакційного комітету, друга сесія, 3 травня 1948 року. 

Зв'язок, отриманий від Індії. 

Двадцять перше засідання Редакційного комітету, друга сесія, 4 травня 1948 року. 

Проект Міжнародної декларації прав людини з рекомендаціями США. 

Комунікація, отримана від уряду Франції. 

Спілкування, отримане від Сполученого Королівства. 

Виступ пана А.Н. Павлова, представника Союзу Радянських Соціалістичних Республік у 

Редакційному комітеті Комісії з прав людини. 

Попередній звіт з прав людини, Хартії ООН та Міжнародного законопроекту про права 

людини професора Х. Лаутерпахта. 

Тридцять третє засідання Редакційного комітету, друга сесія, 14 травня 1948 року.  

Тридцять четверте засідання Редакційного комітету, друга сесія, 14 травня 1948 року. 

Австралія: Розробка змін до проекту Міжнародної декларації з прав людини (Документ E / 

600). 

Тридцять п’яте засідання Редакційного комітету, друга сесія, 17 травня 1948 року. 

Тридцять шосте засідання Редакційного комітету, друга сесія, 17 травня 1948 року. 

Звіт Редакційного підкомітету, що складається з представників Китаю, Франції та 

Великобританії, про статтю 11 Міжнародної декларації прав людини. 

Тридцять сьоме засідання Редакційного комітету, друга сесія, 18 травня 1948 року. 

Тридцять восьме засідання Редакційного комітету, друга сесія, 18 травня 1948 року. 

Звіт Редакційного підкомітету, що складається з представників Чилі, Китаю, Сполучених 

Штатів Америки, Союзу Радянських Соціалістичних Республік, про статті 5, 6, 7 

Міжнародної декларації з прав людини. 

Тридцять дев’яте засідання Редакційного комітету, друга сесія, 19 травня 1948 року. 

Сорок засідання Редакційного комітету, друга сесія, 19 травня 1948 року. 

Сполучені Штати: Поправка до статті 19 проекту Міжнародної декларації прав людини. 

Сорок перше засідання Редакційного комітету, друга сесія, 20 травня 1948 року. 

Сорок друге засідання Редакційного комітету, друга сесія, 20 травня 1948 року. 

Сорок четверте засідання Редакційного комітету, друга сесія, 21 травня 1948 року. 

Звіт Редакційного комітету до Комісії з прав людини. 

Індія та Великобританія: запропоновані зміни до Проекту Декларації прав людини. 

Поправка Франції до проекту Міжнародної декларації про права людини. 

Проект резолюції, поданий представником Сполученого Королівства. 

Сорок шосте засідання Комісії з прав людини, 24 травня 1948 року. 

Сорок сьоме засідання Комісії з прав людини, 24 травня 1948 року. 

Сорок восьме засідання Комісії з прав людини, 26 травня 1948 року. 

Права профспілок (свобода асоціацій), Меморандум Генерального секретаря. 

Китай: Поправки до проекту Міжнародної декларації прав людини. 

Бельгія: Поправка до статті 13 Проекту Декларації прав людини. 
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Конспект текстів Проекту Декларації прав людини та Проекту Міжнародного пакту про 

права людини, який міститься у звіті другої сесії Редакційного комітету. 

Сорок дев’яте засідання Комісії з прав людини, 27 травня 1948 року. 

П’ятдесяте засідання Комісії з прав людини, 27 травня 1948 року. 

П’ятдесят перше засідання Комісії з прав людини, 28 травня 1948 року. 

П’ятдесят друге засідання Комісії з прав людини, 28 травня 1948 року. 

П’ятдесят третє засідання Комісії з прав людини, 1 червня 1948 року. 

П’ятдесят четверте засідання Комісії з прав людини, 1 червня 1948 року. 

Ліван: Поправка до статті 13 Міжнародної декларації прав людини. 

Перший звіт підкомітету, що складається з представників Китаю, Франції, Індії, 

Великобританії та Югославії щодо статті 8 Проекту Декларації прав людини. 

П’ятдесят п’яте засідання Комісії з прав людини, 2 червня 1948 року. 

П’ятдесят шосте засідання Комісії з прав людини, 2 червня 1948 року. 

Комунікація із Новою Зеландію.  

Ліван: запропонована поправка до статті 16 проекту Міжнародної декларації прав людини. 

Другий звіт підкомітету, що складається з представників Китаю, Франції, Індії, 

Великобританії та Югославії щодо статті 8 проекту Міжнародної декларації з прав людини. 

П’ятдесят сьоме засідання Комісії з прав людини, 3 червня 1948 року. 

П’ятдесят восьме засідання Комісії з прав людини, 3 червня 1948 року. 

Порядок голосування пропозицій та поправки щодо статті 13 Декларації. 

Звіт підкомітету, що складається з Франції, Сполучених Штатів Америки, Великобританії, 

Союзу Радянських Соціалістичних Республік. 

П’ятдесят дев'яте засідання Комісії з прав людини, 4 червня 1948 року. 

Шістдесяте засідання Комісії з прав людини, 4 червня 1948 року. 

Звіт підкомітету, що складається з представників Австралії, Китаю, Франції, Лівану, Індії 

та Великобританії про статтю 2 Проекту Міжнародної декларації з прав людини. 

Звіт підкомітету, що складається з представників Китаю, Франції та Великої Британії щодо 

другого пункту статті 3 проекту Міжнародної декларації з прав людини. 

Звіт підкомітету, що складається з представників Франції, Лівану, Сполученого 

Королівства та Уругваю, про розгляд статті 16 Проекту Міжнародної декларації з прав 

людини та її відношення до статей 17 та 18. 

Шістдесят перше засідання Комісії з прав людини, 7 червня 1948 року. 

Шістдесят друге засідання Комісії з прав людини, 7 червня 1948 року. 

Шістдесят третє засідання Комісії з прав людини, 8 червня 1948 року. 

Шістдесят четверте засідання Комісії з прав людини, 8 червня 1948 року. 

Звіт підкомітету, що складається з представників Австралії, Франції, Індії, Філіппін, Союзу 

Радянських Соціалістичних Республік, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів 

про статтю 23 Декларації прав людини. 

Союз Радянських Соціалістичних Республік: Поправка до тексту статей 17-18 Проекту 

Міжнародної декларації про права людини, запропонованого Конференцією з питань 

свободи інформації. 

Шістдесят п’яте засідання Комісії з прав людини, 9 червня 1948 року. 

Шістдесят шосте засідання Комісії з прав людини, 9 червня 1948 року. 

Сполучені Штати Америки: запропонована альтернатива преамбули проекту Міжнародної 

декларації прав людини. 

Звіт підкомітету, що складається з представників Франції, Лівану, Великобританії, 

Сполучених Штатів Америки та Уругваю, про додаткові статті до проекту Міжнародної 

декларації прав людини. 

Панама: Текст пропозиції для статей 27–28 Проекту Міжнародної декларації з прав людини. 

Американська декларація прав і обов’язків людини. 

Великобританія: проект преамбули до Міжнародної декларації прав людини. 

Шістдесят сьоме засідання Комісії з прав людини, 10 червня 1948 року. 
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Шістдесят восьме засідання Комісії з прав людини, 10 червня 1948 року. 

Франція: Поправка до статті 30 Проекту Міжнародної декларації прав людини. 

Франція: поправка щодо наукових досліджень. 

Звіт підкомітету, що складається з представників Франції, Індії та Великобританії, щодо 

статей 25–26 проекту Міжнародної декларації з прав людини. 

Пропозиції щодо преамбули до проекту Міжнародної декларації про права людини, подані 

Американською федерацією праці. 

Шістдесят дев’яте засідання Комісії з прав людини, 11 червня 1948 року. 

Сімдесяте засідання Комісії з прав людини, 11 червня 1948 року. 

Союз Радянських Соціалістичних Республік: пропозиція статей 25 та 26 проекту 

Міжнародної декларації прав людини. 

Ліван: запропонована преамбула до проекту Міжнародної декларації прав людини. 

Сполучені Штати Америки: Пропозиція до нової статті проекту Міжнародної декларації з 

прав людини. 

Союз Радянських Соціалістичних Республік: Замінник нової статті проекту Міжнародної 

декларації прав людини сімдесят першого засідання Комісії з прав людини 14 червня 1948 р. 

Сімдесят друге засідання Комісії з прав людини, 14 червня 1948 року. 

Сполучені Штати Америки: пропозиція щодо доповнення до статті 19 проекту Міжнародної 

декларації з прав людини. 

Преамбула. 

Союз Радянських Соціалістичних Республік: проект преамбули до Міжнародної декларації 

про Ліван з прав людини: пропозиція щодо доповнення до статті 30. 

Звіт підкомітету, що складається з представників Єгипту, Франції, Великої Британії та 

Союзу Радянських Соціалістичних Республік про повторний розгляд пункту 2 статті 2 

проекту Міжнародної декларації з прав людини. 

Сімдесят третє засідання Комісії з прав людини, 15 червня 1948 року. 

Сімдесят четверте засідання Комісії з прав людини, 15 червня 1948 року. 

Філіппінська поправка до діючої статті Преамбули. 

Китай та США: пропозиція щодо освіти Декларації прав людини. 

Звіт підкомітету, що складається з представників Австралії, Китаю, Філіппін, Сполученого 

Королівства та Сполучених Штатів Америки про пункти 4 та 5 Преамбули щодо проекту 

Міжнародної декларації з прав людини. 

Заява пана Рене Кассіна, представника Франції, щодо реалізації прав людини. 

Звіт Редакційного підкомітету про шостий абзац Преамбули проекту Міжнародної 

декларації з прав людини. 

Сімдесят п’яте засідання Комісії з прав людини, 16 червня 1948 року. 

Сімдесят шосте засідання Комісії з прав людини, 16 червня 1948 року. 

Проект звіту Комісії з прав людини Економічній та Соціальній раді. 

Другий звіт Редакційного підкомітету з Преамбули до проекту Міжнародної декларації 

прав людини. 

Франція-Сполучені Штати Америки: пропозиція про наступне засідання Комісії з прав 

людини. 

Сімдесят сьоме засідання Комісії з прав людини, 17 червня 1948 року. 

Сімдесят восьме засідання Комісії з прав людини, 17 червня 1948 року. 

Проект Міжнародної декларації прав людини. 

Восьме засідання Комісії з прав людини 18 червня 1948 року. 

Вісімдесят перше засідання Комісії з прав людини, 18 червня 1948 року. 

Доповідь третьої сесії Комісії з прав людини. 

Сто вісімдесяте засідання Економічної та соціальної ради, 21 липня 1948 року.  

Записка представника Канади. 

Двісті перше засідання Економічної та соціальної ради, 17 серпня 1948 року. 

Дві сотні та друге засідання Економічної та соціальної ради, 17 серпня 1948 року. 
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Бразилія: Франція: проект резолюції. 

Двісті п’ятнадцяте засідання Економічної та соціальної ради, 25 серпня 1948 року. 

Двісті вісімнадцяте засідання Економічної та соціальної ради, 26 серпня 1948 року. 

Постанова Економічної та соціальної ради від 26 серпня 1948 року. 

 

Том ІІІ 

Звіт Економічної та соціальної ради Генеральній Асамблеї. 

Звіт Економічної та соціальної ради. 

Сто тридцять дев’яте засідання Генеральної Асамблеї, 23  вересня 1948 року 

Сто сорок четверте засідання Генеральної Асамблеї, 27 вересня 1948 року. 

Сто сорок п’яте засідання Генеральної Асамблеї, 27 вересня 1948 року. 

Сто сорок сьоме засідання Генеральної Асамблеї, 28 вересня 1948 року. 

Сто сорок восьме засідання Генеральної Асамблеї, 29 вересня 1948 року. 

Вісімдесят восьме засідання Третього комітету, 30 вересня 1948 року. 

Вісімдесят дев’яте засідання Третього комітету, 30 вересня 1948 року. 

Таблиця співвідношення статей Проекту Міжнародної декларації прав людини та 

Американської декларації прав і обов’язків людини. 

Дев’ятнадцяте засідання Третього комітету, 1 жовтня 1948 року. 

Бразилія: Поправка до другої частини статті 1. 

Куба: Поправка до проекту Декларації. 

Дев’яносто перше засідання Третього комітету, 2 жовтня 1948 року. 

Дев’яносто друге засідання Третього комітету, 2 жовтня 1948 року. 

Домініканська Республіка: Поправки до проекту Декларації прав людини. 

Куба: Поправки до перших дев’яти статей проекту Декларації. 

Куба: Проект плану роботи. 

Нідерланди: Поправка до першого абзацу Преамбули. 

Панама: Поправки до перших дев’яти статей проекту декларації. 

Дев’яносто третє засідання Третього комітету, 4 жовтня 1948 року. 

Принципи міжнародної моралі, прийняті на XXXVII Міжпарламентській конференції. 

Єгипет: Пропозиція. 

Сполучені Штати Америки: Поправки до Проекту Декларації прав людини. 

Дев’яносто четверте засідання Третього комітету, 5 жовтня 1948 року. 

Перу: Поправки до Проекту Декларації. 

Союз Південної Африки: Поправки до Проекту Декларації. 

Болівія: Поправки до Проекту Декларації. 

Гватемала: Поправка до Проекту Декларації. 

Мексика: Поправка до статті 7 Проекту Декларації. 

Внесення змін до Проекту Декларації прав людини. 

Дев’яносто п’яте засідання Третього комітету, 6 жовтня 1948 р. Уругвай: Поправка до 

статті 1 Проекту Декларації. 

Куба: Поправки до статей 10–22 Проекту Декларації. 

Югославія: Поправки до проекту Декларації. 

Бельгія: Поправка до статті 1 Проекту Декларації. 

Ліван: Поправка до статті 1 Проекту Декларації. 

Китай: Поправка до статті 1 Проекту Декларації. 

Ірак: Поправка до статті 1 Проекту Декларації. 

Греція: Поправка до статті 1 Проекту Декларації. 

Філіппіни: Поправка до статті 24 Проекту Декларації. 

Саудівська Аравія: Поправка до статті 14 Проекту Декларації. 

Саудівська Аравія: Поправка до статті 12 Проекту Декларації. 

Еквадор: Поправка до статті 1. 

Переформування змін до статті 1 Проекту декларації. 
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Дев’яносто шосте засідання Третього комітету, 7 жовтня 1948 року. 

Франція: Поправки до Проекту Декларації. 

Дев’яносто сьоме засідання Третього комітету, 8 жовтня 1948 року 

Домініканська Республіка: Поправка до статті 22 Проекту Декларації. 

Нова Зеландія: Поправка до статті 1 Проекту Декларації. 

Венесуела: Поправка до статті 1 Проекту Декларації. 

Саудівська Аравія: Поправка до статті 16 Проекту Декларації. 

Колумбія та Коста-Ріка: Поправка до статті 19 Проекту Декларації. 

Чилі: Поправка до статті 15 Проекту Декларації. 

Данія: Поправка до статті 23 Проекту Декларації. 

Аргентина: Поправки до статей 20, 21, 22, 23 та 24 Проекту Декларації. 

Швеція: Поправки до статей 16, 19 та 21 Проекту Декларації дев’яносто восьмого засідання 

Третього комітету, 9 жовтня 1948 р. 

Сполучене Королівство: Поправки до Преамбули та статті 12 Проекту Декларації Поправки 

до статті 1, наказ, запропонований Головою Саудівської Аравії: Поправка до статті 10 

Проекту Декларації Рекапітуляція змін до статті 2 Проекту Декларації. 

Австралія: Поправки до Преамбули та статті 23 Проекту Декларації. 

Панама: Поправки до статей 10 - 28 Проекту Декларації. 

Туреччина: Поправка до статті 23 Проекту Декларації. 

Дев’яносто дев’яте засідання Третього комітету, 11 жовтня 1948 року. 

Сотенне засідання Третього комітету, 12 жовтня 1948 року. 

Переформування змін до статті 3 Проекту декларації. 

Ліван: Поправки до Проекту декларації. 

Куба: Поправки до статей 23 - 27 Проекту Декларації. 

Ліван: Поправка до Проекту Декларації. 

Нідерланди: Поправка до Проекту Декларації. 

Єгипет: Поправки до проекту декларації. 

Союз Радянських Соціалістичних Республік: Поправка до статті 3 проекту Декларації. 

Мексика: Поправки до статей 3, 6, 7, 14, 23 та 25 Проекту Декларації. 

Нова Зеландія: Поправки до Преамбули та статті 10, 12, 20, 21, 22, 23 та 27 Проекту 

Декларації. 

Уругвай: Поправка до Проекту Декларації. 

Франція: Поправки до Проекту Декларації прав людини. 

Переформування змін до статті 3 Проекту декларації. 

Уругвай: Пропозиція. 

Сто перше засідання Третього комітету, 13 жовтня 1948 року. 

Франція: Поправка до додаткової статті у Декларації про петиції та повідомлення. 

Переформування змін до статті 4 Проекту декларації. 

Переформування змін до статті 5 Проекту декларації. 

Уругвай, Куба, Ліван: Спільна поправка до статті 3 Проекту Декларації. 

Переформування змін до статті 6. 

Переформування змін до статті 7. 

Переформування змін до статті 8. 

Переформування змін до статті 9. 

Сто другого засідання Третього комітету, 14 жовтня 1948 року. 

Франція та Ліван: Французька версія статті 2 Проекту Декларації. 

Ліван: Поправка до СРСР Поправка до статті 3. 

Сто третього засідання Третього комітету, 15 жовтня 1948 року. 

Уругвай, Куба, Ліван: Спільна поправка до статті 3 Проекту Декларації. 

Переформування змін до статті 10 Проекту Декларації. 

Переформування змін до статті 14 Проекту Декларації. 

Переформування змін до статті 11 Проекту Декларації. 
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Переформування змін до статті 12 Проекту Декларації. 

Сто четверте засідання Третього комітету, 16 жовтня 1948 року. 

Швеція: Пропозиція. 

Бельгія: Пропозиція до зміни тексту Спільної поправки до статті 3. 

Переформування змін до статті 13 Проекту Декларації. 

Переформування змін до статті 15 Проекту Декларації. 

Переформування змін до статті 16 Проекту Декларації. 

Сто п’яте засідання Третього комітету, 18 жовтня 1948 року. 

Сто сьоме засідання Третього комітету, 19 жовтня 1948 року. 

Переформування змін до статті 25 Проекту Декларації. 

Сто восьме засідання Третього комітету, 20 жовтня 1948 року. 

Сто дев'яте засідання Третього комітету, 21 жовтня 1948 року. 

Сто десяте засідання Третього комітету, 22 жовтня 1948 року. 

Сто одинадцяте засідання Третього комітету, 23 жовтня 1948 року. 

Переформування змін до статті 17 Проекту Декларації. 

Переформування змін до статті 18 Проекту Декларації. 

Переформування змін до статті 19 Проекту Декларації. 

Переформування змін до статті 20 Проекту Декларації. 

Переформування змін до статті 21 Проекту Декларації. 

Переформування змін до статті 22 Проекту Декларації. 

Переформування змін до статті 23 Проекту Декларації. 

Переформування змін до статті 24 Проекту Декларації. 

Переформування змін до статті 26 Проекту Декларації. 

Переформування змін до статті 27 Проекту Декларації. 

Поправка до статті про заходи щодо імплементації. 

Запропоновані додаткові статті до Проекту Декларації. 

Мексика: Поправка до статті 6 Проекту Декларації. 

Мексика, Чилі, Венесуела: Поправка до статті 6 Проекту Декларації. 

Куба: Додаток до статті 6 Проекту Декларації. 

Сто дванадцяте засідання Третього комітету, 25 жовтня 1948 року. 

Сто тринадцяте засідання Третього комітету, 26 жовтня 1948 року. 

Поправка до статті 6 Проекту Декларації, прийнятого Третім комітетом. 

Панама: Переглянута поправка до статті 7 Проекту Декларації. 

Синтезований текст статті 7, розроблений спільно делегаціями Куби, Еквадору, Франції, 

Мексики, Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Уругваю. 

Сто чотирнадцяте засідання Третього комітету, 27 жовтня 1948 року. 

Додаток до рекапітуляції змін до статті 10. 

Сто п’ятнадцяте засідання Третього комітету, 28 жовтня 1948 року. 

Переформування змін до статті 10 Проекту Декларації. 

Сто шістнадцяте засідання Третього комітету, 29 жовтня 1948 року. 

Сто сімнадцяте засідання Третього комітету, 29 жовтня 1948 року. 

Додаткові статті, запропоновані до Проекту Декларації. 

Великобританія: запропонований компроміс щодо тексту статті 10 Проекту Декларації.  

Текст статей 1 - 9 проекту Декларації, прийнятого Третім комітетом. 

Сто дев’ятнадцяте засідання Третього комітету, 30 жовтня 1948 року. 

Сто двадцяте засідання Третього комітету, 2 листопада 1948 року. 

Текст статей 10 та 11 проекту Декларації, прийнятого Третім комітетом. 

Франція та Бразилія: компромісне формулювання французької поправки до статті 12. 

Сто двадцять першого засідання Третього комітету, 3 листопада 1948 року. 

Сто двадцять друге засідання Третього комітету, 4 листопада 1948 року. 

Бразилія: Поправка до третього абзацу французької поправки 

Сто двадцять третє засідання Третього комітету, 5 листопада 1948 року. 
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Додаткові статті, запропоновані до Проекту Декларації. 

Переформування змін до статті 19 Проекту Декларації. 

Сто двадцять четверте засідання Третього комітету, 6 листопада 1948 року. 

Бельгія: Компромісна поправка до статті 15 Проекту Декларації. 

Сто двадцять п’яте засідання Третього комітету, 8 листопада 1948 року. 

Сто двадцять шосте засідання Третього комітету, 8 листопада 1948 року. 

Текст, прийнятий Комітетом для статей 12-14 Проекту Декларації. 

Саудівська Аравія: Поправка до статті 16 Проекту Декларації. 

Сто двадцять сьоме засідання Третього комітету, 9 листопада 1948 року. 

Сто двадцять восьме засідання Третього комітету, 9 листопада 1948 року. 

Бельгія: Поправка до статті 18. 

Сто двадцять дев’яте засідання Третього комітету, 10 листопада 1948 року. 

Сто тридцяте засідання Третього комітету, 10 листопада 1948 року. 

Текст статей 15-17 Проекту Декларації, прийнятий Комітетом. 

Франція: Поправка до кубинської поправки до статті 18. 

Польща: компромісний текст статті 18. 

Ірак: Поправка до статті 19 Проекту Декларації. 

Сто тридцять перше засідання Третього комітету, 11 листопада 1948 року. 

Сто тридцять друге засідання Третього комітету, 11 листопада 1948 року. 

Франція: Поправка до статті 19 Проекту Декларації. 

Китай: компромісна пропозиція щодо статті 19 Проекту Декларації. 

Сполучене Королівство: Запропоновано пропозицію щодо пункту 3 пропозиції щодо 

компромісного рішення Китаю щодо статті 19. 

Уругвай: Текст, запропонований замінити абзац 3 статті 19 Проекту Декларації. 

Сто тридцять третє засідання Третього комітету, 12 листопада 1948 року. 

Сто тридцять четверте засідання Третього комітету, 12 листопада 1948 року. 

Текст статей 18-20 Проекту Декларації, прийнятий Комітетом. 

Нова Зеландія: Поправки до Преамбули та статей 10, 12, 20, 21, 22, 23 і 27 Проекту 

Декларації. 

Франція: Поправки. 

Чилі: компромісна пропозиція щодо статті 20 Проекту Декларації. 

Сто тридцять сьоме засідання Третього комітету, 15 листопада 1948 року. 

Сто тридцять восьме засідання Третього комітету, 15 листопада 1948 року. 

Куба: Поправка до статті 21 Проекту Декларації. 

Сто тридцять дев'яте засідання Третього комітету, 16 листопада 1948 року. 

Сто сорока засідання Третього комітету, 16 листопада 1948 року. 

Сто сорок перше засідання Третього комітету, 16 листопада 1948 року. 

Стаття 21. 

США: Поправка до статті 22 Проекту Декларації. 

Норвегія: Поправка до статті 22 Проекту Декларації та Поправка Югославії до статті 22. 

Франція: запропоновані зміни до статей 27 та 28. 

Франція: Поправки.  

Сто сорок друге засідання Третього комітету, 17 листопада 1948 року. 

Сто сорок третє засідання Третього комітету, 17 листопада 1948 року. 

Туреччина: Поправка до статті 23 Проекту Декларації. 

Китай: Проект змін до статті 22. 

Австралія: Поправка до статті 22 Проекту Декларації. 

Еквадор: Поправка до статті 22 Проекту Декларації. 

Франція: Поправка до Документу A / C.3 / 347 / Rev.1. 

Еквадор: Поправка до Преамбули. 

Сто сорок четверте засідання Третього комітету, 18 листопада 1948 року. 

Сто сорок п’яте засідання Третього комітету, 18 листопада 1948 року. 
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Австралія, США: Поправка до статті 23 Проекту Декларації. 

Переглянута версія Союзу Радянських Соціалістичних Республік Поправка до статті 23 

Проекту Декларації. 

Великобританія: Поправка до статті 23 Проекту Декларації. 

Франція: Поправка до статті 23 Проекту Декларації. 

Мексика, США: Спільна поправка до статті 23 Проекту Декларації. 

Данія: Додаток. 

Союз Радянських Соціалістичних Республік: компромісна пропозиція щодо пункту 2 статті 

21. 

Сто сорок шосте засідання Третього комітету, 19 листопада 1948 року. 

Сто сорок сьоме засідання Третього комітету, 19 листопада 1948 року. 

Сто сорок восьме засідання Третього комітету, 19 листопада 1948 року. 

Панама: Поправка до статті 24 Проекту Декларації. 

Переформування змін до статті 27 Проекту Декларації. 

Переформування змін до статті 28 Проекту Декларації. 

Додаткові статті, запропоновані до Проекту Декларації. 

Переформування змін до преамбули Проекту Декларації. 

Франція: Поправка до статті 24 Проекту Декларації. 

Філіппінсько-аргентинська спільна поправка: переглянута версія змін до статті 24 Проекту 

Декларації. 

Нова Зеландія: Поправка до статті 24 Проекту Декларації. 

Куба, Франція, Мексика: Спільна поправка до статті 25 Проекту Декларації. 

Сто сорок дев’яте засідання Третього комітету, 20 листопада 1948 року. 

Сто п’ятдесяте засідання Третього комітету, 20 листопада 1948 року. 

Китай: Компромісний текст статті 25 Проекту Декларації. 

Звіт підкомітету 3 Третього комітету, поданий доктором Гаєм Перес Ціснерос (Куба). 

Сто п’ятдесят перше засідання Третього комітету, 22 листопада 1948 року. 

Сто п’ятдесят друге засідання Третього комітету, 22 листопада 1948 року. 

Текст статей 22–26 проекту Декларації, прийнятого Комітетом. 

Сто п’ятдесят третє засідання Третього комітету, 23 листопада 1948 року. 

Ліван: Поправка до статті 20 Проекту Декларації. 

Сто п’ятдесят четверте засідання Третього комітету, 24 листопада 1948 року. 

Сто п’ятдесят п’яте засідання Третього комітету, 24 листопада 1948 року’ 

Сто п’ятдесят шосте засідання Третього комітету, 25 листопада 1948 року. 

Білоруська Радянська Соціалістична Республіка: Поправки до статті 21, подані 

Підкомітетом 3 до Третього комітету. 

Текст статей 27 та 28 проекту Декларації, прийнятого Комітетом. 

Сто п’ятдесят сьоме засідання Третього комітету, 25 листопада 1948 року. 

Сто п’ятдесят восьме засідання Третього комітету, 25 листопада 1948 року. 

Текст статті 21 проекту Декларації, прийнятий Комітетом. 

Сполучене Королівство: Проект резолюції: Додаткова стаття щодо заходів щодо 

імплементації. 

Франція: Поправка до Великобританії: Проект резолюції A / C.3 / 370. 

Сто п’ятдесят дев’яте засідання Третього комітету, 26 листопада 1948 року. 

Сто шістдесяте засідання Третього комітету, 26 листопада 1948 року. 

Проект резолюції щодо статті про заходи щодо імплементації, прийняті Третім комітетом. 

Виправлення Документу E / 800, Союз Радянських Соціалістичних Республік. 

Гаїті: проект резолюції. 

Сто шістдесят перше засідання Третього комітету, 27 листопада 1948 року. 

Сто шістдесят друге засідання Третього комітету, 27 листопада 1948 року. 

Поточний стан дебатів щодо проекту резолюції Сполученого Королівства. 

Куба та Чилі: Поправки до третього абзацу Преамбули. 
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Франція: виправлення поправок до документа A / C.3 / 339. 

Еквадор: Поправка до виправлення преамбули Документу A / C.3 / 351. 

Проект резолюції, прийнятий Третім комітетом щодо трьох пропозицій додаткових статей, 

поданих відповідно Союзом Радянських Соціалістичних Республік, Югославії (стаття B) та 

Данією. 

Аргентина: Проект резолюції щодо статті, що стосується права протистояти актам 

гноблення чи тиранії. 

Чилі: Альтернативний текст додаткової статті, поданий Кубою. 

Сто шістдесят третє засідання Третього комітету, 29 листопада 1948 року. 

Сто шістдесят четверте засідання Третього комітету, 29 листопада 1948 року 

Текст статей 1 - 28 Проекту Декларації та текст додаткової статті, прийнятий Третім 

комітетом. 

Греція: Розробка змін до останнього абзацу Преамбули. 

Проект постанови, запропонований головою. 

Франція: Проект резолюції. 

Куба, Чилі, Франція: Спільна поправка до Преамбули. 

Австралія та Франція: Спільна поправка до Преамбули. 

Союз Радянських Соціалістичних Республік: Поправка до Преамбули. 

Сто шістдесят п’яте засідання Третього комітету, 30 листопада 1948 року. 

Сто шістдесят шосте засідання Третього комітету, 30 листопада 1948 року. 

Сто шістдесят сьоме засідання Третього комітету, 30 листопада 1948 року. 

Текст преамбули проекту Декларації, прийнятого Третім комітетом. 

Сполучене Королівство: запропоновані зміни до статей 4, 5, 6, 10, 14 та 23 Проекту 

Декларації. 

Еквадор: запропоновані домовленості для перших шести статей. 

Куба: Поправка до статті 2. 

Франція: компромісна пропозиція тексту статті 2. 

Куба: Проект плану Декларації прав людини. 

Куба: Поправка до додаткової статті, яка стала пунктом 2 статті 2. 

Куба: Поправка до додаткової статті, яка стала пунктом 2 статті 2. 

Бельгія: Пропозиція до тексту статті 6. 

Текст статей 1 - 10 Проекту Декларації, прийнятий Підкомітетом 4. 

Текст статей 11 - 13 Проекту декларації, прийнятий Підкомітетом 4. 

Куба: Поправка до статті 14. 

Текст, запропонований Китаєм, Великобританією та Сполученими Штатами Америки для 

статті 14. 

Китай: Запропонований повторний проект пункту 1 статті 23. 

Текст статей 15 - 19, прийнятий Підкомітетом 4. 

Куба: Поправка до статті 20. 

Франція: Поправка до статті 20. 

Ліван: Розробка змін до статті 20. 

Китай: Запропоновано перестановку останніх трьох вироків у пункті 1 статті 23 Проекту 

Декларації. 

Куба: Пропозиції щодо порядку статей в Декларації. 

Текст статей 21 - 28 Проекту Декларації, прийнятий Підкомітетом 4. 

Текст статей 21 - 28 Проекту декларації, прийнятий Підкомітетом 4, Виправлення. 

Текст статті 14 Проекту Декларації, прийнятий Підкомітетом 4. 

Текст статті 20 проекту Декларації, прийнятий Підкомітетом 4. 

Текст статей Проекту Декларації, прийнятий Підкомітетом 4. 

Франція: Пропозиція останнього абзацу Преамбули. 

Проект звіту підкомітету 3 Третього комітету. 

Звіт підкомітету 4 Третього комітету. 
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Записка Генерального секретаря. 

Куба: Поправки до французького проекту резолюції. 

Текст преамбули, прийнятий Підкомітетом 4. 

Сто сімдесят четверте засідання Третього комітету, 4 грудня 1948 року. 

Сто сімдесят п’яте засідання Третього комітету, 4 грудня 1948 року. 

Ліван: Компромісна пропозиція щодо пункту 2 статті 2 (A / C.3 / 400). 

Нова Зеландія: проект резолюції. 

Греція: Пропозиція до статті 28. 

Сто сімдесят шосте засідання Третього комітету, 6 грудня 1948 року. 

Сто сімдесят сьоме засідання Третього комітету, 6 грудня 1948 року. 

Сто сімдесят восьме засідання Третього комітету, 6 грудня 1948 року. 

Союз Радянських Соціалістичних Республік: проект резолюції. 

Доповідь Третього комітету Великобританія: Поправка до статті 3 проекту Декларації, 

запропонованого Третім комітетом. 

Сто сімдесят дев’яте засідання Третього комітету, 7 грудня 1948 року. 

Союз Радянських Соціалістичних Республік: Поправки до проекту Декларації, 

запропонованого Третім комітетом (A / 777). 

Союз Радянських Соціалістичних Республік: проект постанови. 

Доповідь п. Б. Рікманса (Бельгія) з групи лінгвістичних експертів Підкомітету 4 

Делегація СРСР: Проект постанови. 

Союз Радянських Соціалістичних Республік: проект постанови. 

Дослівний запис сто і восьмидесятих зборів Генеральної Асамблеї, 9 грудня 1948 року. 

Великобританія: Поправка до статті 3 Проекту Декларації, запропонованого Третім 

Комітетом (A / 777). 

Дослівний запис про сто вісімдесят перших зборів Генеральної Асамблеї, 10 грудня 1948 

року. 

Дослівний запис про сто вісімдесят друге засідання Генеральної Асамблеї, 10 грудня 1948 

року. 

Дослівний запис сто вісімдесят третього засідання Генеральної Асамблеї, 10 грудня 1948 

року. 

Міжнародний законопроект про права людини. 
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ДОДАТОК Г 

Перелік travaux preparatoires до справи Грузія проти Російської 

Федерації (Georgia v. Russian Federation) (МС ООН) [Джерело]4 

 

Додаток 1. Економічна та Соціальна Рада U.N., Проект Міжнародної конвенції про 

ліквідацію всіх форм расової дискримінації, п. E / CN.4 / Sub.2 / L.321 (17 січня 1964 р.). 

Додаток 2. Економічна і соціальна рада U.N., Короткий звіт про 407-е засідання, U.N. 

Doc. E / CN.4 / Sub.2 / SR.407 (5 лютого 1964 р.). 

Економічна і соціальна рада U.N., стислий звіт про 408-е засідання, U.N. Doc. E / 

CN.4 / Sub.2 / SR.408 (5 лютого 1964 р.). 

Економічна і соціальна рада U.N., Резюме 409-го засідання, U.N. Doc. E / CN.4 / Sub.2 

/ SR.409 (7 лютого 1964 р.). 

Економічна і соціальна рада U.N., стислий протокол 410-го засідання, U.N. Doc. E / 

CN.4 / Sub.2 / SR.410 (7 лютого 1964 р.). 

Додаток 3. Економічна і соціальна рада U.N., стислий звіт про 412-е засідання, U.N. 

Doc. E / CN.4 / Sub.2 / SR.412 (5 лютого 1964 року). 

Додаток 4. Економічна та соціальна рада U.N., стислий звіт про 417-е засідання, U.N. 

Doc. E / CN.4 / Sub.2 / SR.417 (5 лютого 1964 р.). 

Додаток 5. Економічна і соціальна рада U.N., стислий звіт про 422-е засідання, U.N. 

Doc. E / CN.4 / Sub.2 / SR.422 (10 лютого 1964 р.). 

Додаток 6. Економічна і соціальна рада U.N., стислий звіт про 425-е засідання, U.N. 

Doc. E / CN.4 / Sub.2 / SR.425 (11 лютого 1964 р.). 

Додаток 7. Економічна і соціальна рада США, Резюме протоколу 427-го засідання, 

U.N. Doc. E / CN.4 / Sub.2 / SR.427 (12 лютого 1964 р.). 

Додаток 8. Економічна і соціальна рада U.N., стислий звіт про 428-е засідання, U.N. 

Doc. E / CN.4 / Sub.2 / SR.428 (12 лютого 1964 року). 

Додаток 9. Економічна та соціальна рада U.N., Короткий звіт про 429-е засідання, 

U.N. Doc. E / CN.4 / Sub.2 / SR.429 (12 лютого 1964 р.). 

Додаток 10. Економічна і соціальна рада ООН, Проект Міжнародної конвенції про 

ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Записка Генерального секретаря, U.N. Doc. E / 

CN.4 / Sub.2 / 234 (29 листопада 1963 року). 

Додаток 11. Економічна і соціальна рада ООН, Доповідь шістнадцятої сесії 

Підкомісії з питань запобігання дискримінації та захисту меншин Комісії з прав людини, 

ООН Док. E / CN.4 / Sub.2 / 241 (11 лютого 1964 року). 

Економічна і соціальна рада ООН, Доповідь про шістнадцяту сесію Підкомісії з 

питань запобігання дискримінації та захисту меншин Комісії з прав людини, Додаток, ООН 

Док. E / CN.4 / Sub.2 / L.345 / Add.4 (30 січня 1964 р.). 

Економічна і соціальна рада ООН, проект Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх 

форм расової дискримінації, п. Кальвокоресі і п. Капоторті: переглянуто проект статті II, 

UN Doc. E / CN.4 / Sub.2 / L.324 / Rev.1 (30 січня 1964 р.). 

                                                
4 Application of the international Convention on the elimination of all forms of racial discrimination Georgia v. 

Russian Federation Written statement of Georgia on preliminary objections. Volume I. 1 April 2010. Р. 262- 

https://www.icj-cij.org/files/case-related/140/16101.pdf 

Application of the international Convention on the elimination of all forms of racial discrimination Georgia v. Russian 

Federation Written statement of Georgia on preliminary objections. Volume ІІ. 1 April 2010. Р. 262- 

https://www.icj-cij.org/files/case-related/140/16101.pdf 

Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Georgia v. 

Russian Federation),Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2011, p. 70. 

https://www.icj-cij.org/files/case-related/140/16101.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/140/16101.pdf
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Проект Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, п. 

Мудаві: пропозиція щодо проекту Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації, запропонована паном Абрамом, U.N. Doc. E / CN.4 / Sub.2 / L.325 (20 січня 

1964 р.). 

Додаток 12. Економічна і соціальна рада США, Проект міжнародної конвенції про 

ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Еквадор, Філіппіни: проект постанови, U.N. E 

/ CN.4 / L.719 (12 березня 1964 року). 

Додаток 13. Економічна і соціальна рада ООН, Проект Міжнародної конвенції про 

ліквідацію всіх форм расової дискримінації, заключні положення, робочий документ, 

підготовлений Генеральним секретарем, U.N. E / CN.4 / L.679 (17 лютого 1964 р.). 

Додаток 14. Економічна і соціальна рада U.N., Короткий звіт про 805-е засідання, 

U.N. Doc. E / CN.4 / SR.805 (8 травня 1964 року). 

Додаток 15. Економічна та соціальна рада U.N., стислий звіт 810-го засідання, U.N. 

Doc. E / CN.4 / SR.810 (15 травня 1964 р.). 

Додаток 16. Економічна і соціальна рада U.N., Комісія з прав людини, Доповідь про 

двадцяту сесію, U.N. Doc. E / CN.4 / 874 (17 лютого - 18 березня 1964 року). 

Додаток 17. Економічна і соціальна рада ООН, Проект Міжнародної конвенції про 

ліквідацію всіх форм расової дискримінації, пропозиції щодо заключних положень, подані 

офіцерами Третього комітету, Док. . A / C.3 / L.1237 (15 жовтня 1965 року). 

Додаток 18. Економічна і соціальна рада ООН, Проект Міжнародної конвенції про 

ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Польща: зміни до пропозицій щодо остаточних 

статей, поданих офіцерами Третій комітет (A / C.3 / L.1237), UN Doc. A / C.3 / L.1272 (1 

листопада 1965 року). 

Додаток 19. Економічна і соціальна рада ООН, Проект міжнародної конвенції про 

ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Гана, Мавританія та Філіппіни: офіцерами 

Третього комітету внесено зміни до пропозицій щодо остаточних статей (A / C.3 / L.1237), 

UN Doc. A / C.3 / L.1313 (30 листопада 1965 року). 

Економічна і соціальна рада ООН, проект міжнародної конвенції про ліквідацію всіх 

форм расової дискримінації, Гана, Мавританія та Філіппіни: поправка до поправок, поданих 

Польщею ( /C.3/L.1272) до пропозицій щодо остаточних статей, поданих офіцерами 

Третього комітету (A / C.3 / L.1237), UN Doc. A / C.3 / L.1314 (30 листопада 1965 року). 

Додаток 20. Генеральна Асамблея ООН, Проект Міжнародної конвенції про 

ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Філіппіни: запропоновані статті, що 

стосуються заходів реалізації, U. A / C.3 / L.1221 (11 жовтня 1965 року). 

Додаток 21. Генеральна Асамблея ООН, Проект Міжнародної конвенції про 

ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Філіппіни: статті, що стосуються заходів 

реалізації, які необхідно додати до положень проекту Міжнародної конвенції про 

ліквідацію всіх форм расової дискримінації, прийнятої Комісією з прав людини (A / C.3 / 

L.1221), UN Doc. A / C.3 / L.1251 (25 жовтня 1965 року). 

Генеральна Асамблея ООН, Проект Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм 

расової дискримінації, Нідерланди: поправки до статей, що стосуються заходів реалізації, 

представлених Філіппінами (A / C). 3 / L1221), UN Doc. A / C.3 / L.1270 (29 жовтня 1965 

року). 

Генеральна Асамблея ООН, Проект Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм 

расової дискримінації, Сполучені Штати Америки: поправки до статей, що стосуються 

заходів реалізації, представлених Філіппінами ( A / C / 3 / L.1221), UN Doc. A / C.3 / L.1271 

(29 жовтня 1965 року). 

Генеральна Асамблея ООН, проект Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм 

расової дискримінації, Польща: зміни до пропозицій щодо остаточних статей, подані 

офіцерами Третього комітету (A /C.3/L.1237), UN Doc. A / C.3 / L.1272 (1 листопада 1965 

року). 
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Генеральна Асамблея, проект Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм 

расової дискримінації, Туніс: поправки до статей, що стосуються заходів реалізації, 

представлених Філіппінами (A / C.3 / L.1221), U.N. Doc. A / C.3 / L.1275 (3 листопада 1965 

року). 

Генеральна Асамблея ООН, Проект Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм 

расової дискримінації, Гана: поправки до статей, що стосуються міри реалізації, 

представлені Філіппінами (A / C) .3 / L.1221), UN Doc. A / C.3 / L.1274 (3 листопада 1965 

року). 

Генеральна Асамблея ООН, Проект Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм 

расової дискримінації, Гана: переглянуті поправки до статей, що стосуються статутів 

імплементації, поданих Філіппінами C.3 / L.1221), UN Doc. A / C.3 / L.1274 / Rev.1 (12 

листопада 19). 

Додаток 22. Генеральна Асамблея ООН, Проект міжнародної конвенції про 

ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Гана: переглянуті поправки до документа A / 

C.3 / L .1221, UN Doc. A / C.3 / L.1274 / Rev.1 (12 листопада 1965 року). 

Додаток 23. Генеральна Асамблея ООН, Проект Міжнародної конвенції про 

ліквідацію всіх форм расової дискримінації, статті, доповнення та зміни, що стосуються 

заходів реалізації, представлених різними Державами-учасницями, Документи ООН. A / 

C.3 / L.1291 - 1319, 1327 (18 листопада – 13 грудня 1965 року). 

Додаток 24. Генеральна Асамблея U.N., Офіційний протокол третього комітету, 

1344-те засідання, U.N. Doc. A / C.3 / SR.1344 (16 листопада 1965 року). 

Додаток 25. Генеральна Асамблея Північноатлантичного альянсу, офіційний 

протокол третього комітету, 1345-те засідання, U.N. Doc. A / C.3 / SR.1345 (17 листопада 

1965 року). 

Додаток 26. Генеральної Асамблеї U.N., офіційний протокол третього комітету, 

1346-те засідання, U.N. Doc. A / C.3 / SR.1346 (17 листопада 1965 року). 

Додаток 27. Генеральна Асамблея Північноатлантичного альянсу, офіційний 

протокол Третього комітету, 1347-ме засідання, U.N. Doc. A / C.3 / SR.1347 (18 листопада 

1965 року). 

Додаток 28. Генеральна Асамблея ООН, офіційний протокол третього комітету, 

1349-те засідання, U.N. Doc. A / C.3 / SR.1349 (19 листопада 1965 року) Додаток 29. 

Генеральної Асамблеї ООН, офіційний протокол Третього комітету, 1350-е засідання, U.N. 

Doc. A / C.3 / SR.1350 (22 листопада 1965 року). 

Додаток 30. Генеральна Асамблея Північноатлантичного альянсу, офіційний 

протокол Третього комітету, 1351-ше засідання, U.N. Doc. A / C.3 / SR.1351 (23 листопада 

1965 року). 

Додаток 31. Генеральної Асамблеї U.N., офіційний протокол Третього комітету, 

1352-ге засідання, U.N. Doc. A / C.3 / SR.1352 (23 листопада 1965 року). 

Додаток 32. Генеральна Асамблея U.N., офіційний протокол Третього комітету, 

1353-тє засідання, U.N. Doc. A / C.3 / SR.1353 (24 листопада 1965 року). 

Додаток 33. Генеральної Асамблеї U.N., офіційний протокол Третього комітету, 

1354-те засідання, U.N. Doc. A / C.3 / SR.1354 (25 листопада 1965 року) Генеральна 

Асамблея Сполученого Королівства, Офіційний протокол Третього комітету, 1355-те 

засідання, U.N. Doc. A / C.3 / SR.1355 (26 листопада 1965 року). 

Додаток 34. Генеральна Асамблея U.N., Офіційний протокол Третього комітету, 

1356-те засідання, U.N. Doc. A / C.3 / SR.1356 (26 листопада 1965 року) Генеральна 

Асамблея Північноатлантичного альянсу, офіційний протокол Третього комітету, 1357-ме 

засідання, U.N. Doc. A / C.3 / SR.1357 (29 листопада 1965 року). 

Додаток 35. Генеральна Асамблея U.N., офіційний протокол Третього комітету, 

1358-ме засідання, U.N. Doc. A / C.3 / SR.1358 (29 листопада 1965 року). 

Додаток 36. Генеральна Асамблея U.N., офіційний протокол Третього комітету, 

1362-ге засідання, U.N. Doc. A / C.3 / SR.1362 (2 грудня 1965 року). 
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Додаток 37. Генеральна Асамблея Північноатлантичного альянсу, офіційний 

протокол Третього комітету, 1363-тє засідання, U.N. Doc. A / C.3 / SR.1363 (2 грудня 1965 

року). 

Генеральна Асамблея Сполучених Штатів Америки, Офіційний протокол Третього 

комітету, 1364-те засідання, U.N. Doc. A / C.3 / SR.1364 (3 грудня 1965 року). 

Додаток 38. Генеральна Асамблея U.N., офіційний протокол Третього комітету, 

1367-е засідання, U.N. Doc. A / C.3 / SR.1367 (7 грудня 1965 року). 

Генеральна Асамблея Сполученого Королівства, Офіційний протокол Третього 

комітету, 1368-ме засідання, U.N. Doc. A / C.3 / SR.1368 (8 грудня 1965 року). 

Додаток 39. Генеральна Асамблея ООН, Офіційний протокол Третього комітету, 

1373-тє засідання, U.N. Doc. A / C.3 / SR.1373 (14 грудня 1965 року). 

Генеральна Асамблея Північноатлантичного альянсу, офіційний протокол Третього 

комітету, 1374-те засідання, U.N. Doc. A / C.3 / SR.1374 (15 грудня 1965 року). 

Додаток 40. Генеральна Асамблея ООН, Проект Міжнародної конвенції про 

ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Доповідь Третього комітету, U.N. A / 6181 (18 

грудня 1965 року). 

 

III ДОКУМЕНТИ Організації Об’єднаних Націй 

 

Додаток 41. Генеральна Асамблея ООН, Звіт Комітету з ліквідації расової 

дискримінації, Додаток № 18, U.N. A / 9618 (1974). 

Додаток 42. Генеральна Асамблея ООН, Доповідь Комітету з ліквідації расової 

дискримінації, Додаток № 18, U.N. Doc. A / 31/18 (1976).  

Додаток 43. Комітет ООН з прав людини, Серджо Еубен Лопес Бургос проти 

Уругваю, повідомлення № R.12 / 52, U.N. Doc. A / 36/40 (1981). 

Додаток 44. Комітет ООН з прав людини, Ліліан Челіберті де Казар’єго проти 

Уругваю, повідомлення № R.56 / 1979, U.N. Doc. CCPR / C / 13 / D / 56/1979 (1981). 

Додаток 45. Рада Безпеки США, Лист від 8 вересня 1992 р. Постійного 

представництва Російської Федерації при ООН Додаток 63 Рада Безпеки США, Лист від 20 

грудня 2000 року Постійного представника Грузії при Організації Об’єднаних Націй на ім’я 

Голови Ради Безпеки, Додаток, U.N. Doc. S / 2000/1221 (20 грудня 2000 р.). 

Додаток 46. Рада Безпеки ООН, Вербальна нота від 25 грудня 1992 року Міністерства 

закордонних справ Грузії Генеральний секретар, Додаток, Док. США S / 25026 (30 грудня 

1992 р.). 

Додаток 47. Генеральна Асамблея ООН, 47 сесія, 89-те пленарне засідання, Пункт 91 

порядку денного, резолюція, прийнята Генеральною Асамблеєю «Етнічні чистки» та расова 

ненависть, Док. A / RES / 47/80 (15 березня 1993 р.). 

Додаток 48. Ради Безпеки ООН, Лист від 20 вересня 1993 р. Постійного представника 

Грузії при ООН Адресовано голові Ради Безпеки, Додаток, США. Док. S / 26472 (20 вересня 

199 р.). 

Додаток 49. Ради Безпеки ООН, Лист від 13 жовтня 1993 р. Постійного представника 

Грузії при ООН. Адресовано голові Ради Безпеки, Додаток, США. Док. S / 26576 (13 жовтня 

1993 р.). 

Додаток 50. Генеральна Асамблея ООН. Звіт Комітету з питань ліквідації расової 

дискримінації, США Док. A / 50/18 (22 вересня 1995 р.). 

Додаток 51. Рада Безпеки ООН, Лист від 15 лютого 1996 р. від Постійного 

представника Грузії при ООН на ім’я Голови Ради Безпеки, Додаток, ООН Док. S / 1996/114 

(15 лютого 1996 р.). 

Додаток 52. Економічна та соціальна рада ООН, Лист від 24 березня 1997 року від 

міністра закордонних справ Грузії, адресованого Голові Комісії з прав людини, Додаток, 

Док. E / CN.4 / 1997/132 (2 квітня 1997 р.). 
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Додаток 53. Рада Безпеки ООН, Лист від 12 січня 1998 р. від Постійного 

представника Грузії при ООН на ім’я Генерального секретаря, Додаток, Док. S / 1998/25 (12 

січня 1998 р.). 

Додаток 54. Рада Безпеки ООН, Лист від 14 квітня 1998 р. від Постійного 

представника Грузії при ООН на ім’я Генерального секретаря, доктора США S / 1998/329 

(15 квітня 1998 р.). 

Додаток 55. Рада Безпеки ООН, Лист від 26 травня 1998 р. від Постійного 

представника Грузії при ООН. Звернувся до голови Ради Безпеки ООН, Док. S / 1998/432 

(26 травня 1998 р.). 

Додаток 56. Рада Безпеки ООН, Лист від Тимчасового повіреного від Постійного 

представництва Грузії при ООН від 16 червня 1998 року, адресований Голові Ради Безпеки, 

Додаток, U.N Док. S / 1998/516 (16 червня 1998 р.). 

Додаток 57. Рада Безпеки ООН, Лист від 17 липня 1998 р. від Постійного 

представника Грузії при ООН на ім’я Голови Ради Безпеки, Додаток, ООН Док. S / 1998/660 

(17 липня 1998 р.). 

Додаток 58. Ради Безпеки ООН, Лист від 23 грудня 1998 р. від Постійного 

представника Грузії при ООН на ім’я Голови Ради Безпеки, Додаток, ООН Док. S / 

1998/1213 (23 грудня 1998 р.). 

Додаток 59. Рада Безпеки ООН, Лист від 20 липня 1999 р. від Постійного 

представника Грузії при ООН на ім’я Голови Ради Безпеки ООН, Док. S / 1999/806 (21 липня 

1999 р.). 

Додаток 60. Ради Безпеки ООН, Лист від 22 липня 1999 р. від Постійного 

представника Грузії при ООН на ім’я Голови Ради Безпеки ООН, Док. S / 1999/814 (22 липня 

1999 р.). 

Додаток 61. Генеральна Асамблея ООН, заходи щодо ліквідації міжнародного 

тероризму, Док. A / 55/179 (26 липня 2000 р.). 

Додаток 62. Рада Безпеки ООН, Лист від 7 грудня 2000 р. від Постійного 

представника Грузії при ООН на ім’я Голови Ради Безпеки, Додаток, ООН. Док. S / 

2000/1163 (7 грудня 2000 р.). 

Додаток 63. Рада Безпеки ООН, Лист від 20 грудня 2000 р. від Постійного 

представника Грузії при ООН на ім’я Голови Ради Безпеки, Додаток, ООН Док. S / 

2000/1221 (20 грудня 2000 р.). 

Додаток 64. Комітет Верховної Ради з питань ліквідації расової дискримінації, 

доповіді, подані державами-учасницями відповідно до статті 9 Конвенції, Початковий звіт 

держав-учасниць у 2000 році, Додаток:Грузія, U.N. CERD / C / 369 / Add.1 (1 лютого 2001 

року). 

Додаток 65. Комітет ООН з ліквідації расової дискримінації, стислий звіт про 1453-

тє засідання, U.N. Doc. CERD / C / SR.1453 (20 березня 2001 року). 

Додаток 66. Комітет ООН з ліквідації расової дискримінації, Заключні зауваження 

Комітету з ліквідації расової дискримінації: Грузія, U.N. CERD / C / 304 / Add.120 (27 квітня 

2001 року).  

Додаток 67. Комітет ООН з ліквідації расової дискримінації, підсумковий звіт про 

1454-те засідання, U.N. Doc. CERD / C / SR.1454 (14 червня 2001 року). 

 Додаток 68. Генеральна Асамблея U.N., Перший комітет, 10-те засідання, U.N. Doc. 

A / C.1 / 57 / PV.10 (10 жовтня 2002 року). 

Додаток 69. Генеральна Асамблея ООН, Перший комітет, 9-те засідання, U.N. Doc. 

A / C.1 / 58 / PV.9 (15 жовтня 2003 р.). 

Додаток 70. Комітет ООН з ліквідації расової дискримінації, Треті періодичні 

доповіді держав-учасниць, подані у 2004 році, Додаток, Грузія, U.N. Doc. CERD / C / 461 / 

Add.1 (8 жовтня 2004 року). 
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Додаток 71. Рада Безпеки США, Лист від 26 січня 2005 року Постійного 

представника Грузії при Організації Об’єднаних Націй на ім’я Голови Ради Безпеки, U.N. 

Doc. S / 2005/45 (26 січня 2005 р.). 

Додаток 72. Комітет ООН з ліквідації расової дискримінації, підсумковий звіт 1706-

го засідання, U.N. Doc. CERD / C / SR.1706 (10 серпня 2005 року) 

Додаток 73. Генеральна Асамблея ООН, Рада Безпеки, ідентичні листи від 23 вересня 

2005 року від Постійного представника Грузії при Організації Об’єднаних Націй на ім’я 

Генерального секретаря та Президента Безпеки Рада, Додаток, Док. A / 60 / 379- S / 2005/606 

(28 вересня 2005 року). 

Додаток 74. Генеральна Асамблея U.N., 7-ме засідання, U.N. Doc. A / C.1 / 60 / PV.7 

(7 жовтня 2005 року). 

Додаток 75. Рада Безпеки США, Лист від 27 жовтня 2005 року від Постійного 

представника Грузії при Організації Об’єднаних Націй на адресу Голови Ради Безпеки, U.N. 

Doc. S / 2005/678 (27 жовтня 2005 року). 

Додаток 76. Генеральна Асамблея Сполученого Королівства, Рада Безпеки, Лист від 

9 листопада 2005 року від Постійного представника Грузії при Організації Об’єднаних 

Націй на ім’я Генерального секретаря, Додаток, U.N. A / 60 / 552- S / 2005/718 (10 листопада 

2005 року). 

Додаток 77. Рада Безпеки ООН, Лист від 18 листопада 2005 р. Постійного 

представника Грузії при Організації Об’єднаних Націй на адресу Голови Ради Безпеки, 

Додаток, Документ ООН. S / 2005/735 (23 листопада 2005 р.). 

Додаток 78. Генеральної Асамблеї США, Лист Постійного представника Грузії при 

Організації Об’єднаних Націй від 16 лютого 2006 року на ім’я Генерального секретаря, 

Додаток, U.N. Doc. A / 60/685 (21 лютого 2006 року). 

Додаток 79. Комітет проти катувань, резюме запису 699-го засідання, U.N. Doc. CAT 

/ C / SR.699 (10 травня 2006 року). 

Додаток 80. Генеральна Асамблея ООН, Лист від 1 червня 2006 року від Постійного 

представника Грузії при Організації Об’єднаних Націй на ім’я Генерального секретаря, 

Додаток, U.N. Doc. A / 60/872 (2 червня 2006 року). 

Додаток 81. Рада Безпеки США, Лист від 19 липня 2006 року Постійного 

представника Російської Федерації при Організації Об’єднаних Націй на ім’я Генерального 

секретаря, Додаток, U.N. Doc. A / 2006/555 (20 липня 2006 року). 

Додаток 82. Генеральна Асамблея ООН, Лист від 24 липня 2006 року Постійного 

представника Грузії при Організації Об’єднаних Націй на ім’я Генерального секретаря, 

Додаток, U.N. Doc. A / 60/954 (25 липня 2006 року). 

Додаток 83. Генеральна Асамблея ООН, Рада Безпеки, ідентичні листи від 11 серпня 

2006 року  Посадового повіреного у справі Постійного представництва Грузії при 

Організації Об’єднаних Націй на ім’я Генерального секретаря та Голови Ради Безпеки, 

Додаток, U.N. Doc. A / 60/976-S / 2006/638 (14 серпня 2006 року). 

Додаток 84. Рада Безпеки ООН, Лист від 4 вересня 2006 року від Постійного 

представника Грузії при Організації Об’єднаних Націй на адресу Голови Ради Безпеки, 

Додаток, ООН Док. S / 2006/709 (5 вересня 2006 року). 

Додаток 85. Комітет з прав людини, Третій періодичний звіт держав-учасниць, 

виданий у 2006 році, U.N. Doc. CCPR / C / GEO / 3 (7 листопада 2006 року). 

Додаток 86. Комітет ООН з ліквідації расової дискримінації, Заключні зауваження 

Комітету з ліквідації расової дискримінації: Грузія, U.N. CERD / C / GEO / CO / 3 (27 березня 

2007 року). 

Додаток 87. Рада Безпеки США, Лист від 5 вересня 2007 року від Постійного 

представника Грузії при Організації Об’єднаних Націй на ім’я Голови Ради Безпеки, 

Додаток, U.N. S / 2007/535 (7 вересня 2007 року). 

Додаток 88. Генеральна Асамблея ООН, 7-ме пленарне засідання, виступ Президента 

Грузії Міхеїла Саакашвілі, U.N. Doc. A / 62 / PV.7 (26 вересня 2007 року). 



548 
 

Додаток 89. Рада Безпеки США, Лист від 3 жовтня 2007 року від Постійного 

представника Грузії при Організації Об’єднаних Націй на ім’я Голови Ради Безпеки, 

Додаток, U.N. Doc. S / 2007/589 (4 жовтня 2007 року). 

Додаток 90. Генеральна Асамблея ООН, Рада Безпеки, ідентичні листи від 25 березня 

2008 року від Постійного представника Грузії при Організації Об’єднаних Націй на ім’я 

Генерального секретаря та Голови Ради Безпеки, Додаток, UN Doc. A / 62 / 765- S / 2008/197 

(26 березня 2008 року). 

Додаток 91. Генеральна Асамблея ООН, Лист від 17 квітня 2008 року від 

Тимчасового повіреного у справах Постійної місії Грузії при Організації Об’єднаних Націй, 

адресований Генеральному секретарю, Додаток, U.N. Doc. A / 62/810 (21 квітня 2008 року). 

Додаток 92. Олена Вапнична, «Рада Безпеки обговорювала ситуацію в Грузії», Радіо 

Організації Об’єднаних Націй (24 квітня 2008 року). 

Додаток 93. Генеральна Асамблея ООН, Лист від 28 квітня 2008 року від Постійного 

представника Грузії до ООН на ім’я Генерального секретаря, Додаток, UN Doc. A / 62/824 

(29 квітня 2008 року). 

Додаток 94. Комітет Верховної Ради з питань ліквідації расової дискримінації, 

заключні зауваження Комітету з ліквідації расової дискримінації – Сполучені Штати 

Америки, U.N. Doc. CERD / C / USA / CO / 6 (8 травня 2008 року). 

Додаток 95. Рада Безпеки США, Лист від 25 липня 2008 року Постійного 

представника Грузії при Організації Об’єднаних Націй на ім’я Голови Ради Безпеки, 

Додаток, Док. S / 2008/497 (29 липня 2008 року). 

Додаток 96. Рада Безпеки США, 5953-тє засідання, U.N. Doc. S / PV.5953 (10 серпня 

2008 року). 

Додаток 97. Генеральна Асамблея ООН, Рада Безпеки Ідентичні листи від 15 серпня 

2008 року від Постійного представника Грузії при Організації Об’єднаних Націй на ім’я 

Генерального секретаря та Голови Ради Безпеки, Додаток, Док. A / 62 / 935- S / 2008/557 (18 

серпня 2008 року). 

Додаток 98. Рада Безпеки США, Тимчасовий протокол 5961-го засідання, U.N. Doc. 

S / PV.5961 (19 серпня 2008 року). 

Додаток 99. Конференція з роззброєння, Лист від 26 серпня 2008 року від Постійного 

представника Грузії, адресованого Генеральному секретарю Конференції з роззброєння, 

передає текст про оновлення поточної ситуації в Грузії , UN Doc. CD / 1850 (9 вересня 2008 

року). 

Додаток 100. Генеральна Асамблея ООН, Рада з прав людини, Доповідь 

представника Генерального секретаря з прав людини, внутрішньо переміщених осіб, 

Вальтер Келін, Додаток, подальша доповідь про місію до Грузії (A / HRC / 10/13 / Add.2), 

UN Doc. A / HRC / 13/21 / Add.3 (14 січня 2009 р.). 

Додаток 101. Комітет Верховної Ради з питань ліквідації расової дискримінації, 

стислий звіт 1914-го засідання, U.N. Doc. CERD / C / SR.1914 (2 березня 2009 року). 

Додаток 102. Генеральна Асамблея ООН, Резолюція 63/307, Статус внутрішньо 

переміщених осіб та біженців з Абхазії, Грузії та Цхінвальського регіону / Південна Осетія, 

Грузія, У. Н. Док. A / RES / 63/307 (30 вересня 2009 року). 

Додаток 103. Комітет з прав людини, Заключні зауваження Комітету з прав людини, 

Російська Федерація, U.N. Doc. CCPR / C / RUS / CO / 6 (24 листопада 2009 року).  

 

ДОКУМЕНТИ МІЖДЕРЖАВНИХ І МУЛЬТИЛАТЕРАЛЬНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

Додаток 104. ОБСЄ, Будапештський документ 1994: До справжнього партнерства в 

новій ері (6 грудня 1994 року). 

Додаток 105. ОБСЄ, Сьоме засідання Ради Міністрів, Рішення про Грузію, МС (7) 

.DEC / 1 (грудень 1998 р.). 
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Додаток 106. ОБСЄ, Заява грузинської делегації про відносини Грузії з Росією. 

Постійна рада, 23 січня 2003 р., PC.DEL / 52/03 ( 24 січня 2003 р.). 

Додаток 107. ОБСЄ, Заява делегації Грузії про ситуацію в Цхінвальському регіоні, 

PC.DEL / 63/03 (30 січня 2003 р.).  

Додаток 108. ОБСЄ, Звіт керівника місії в Грузії Постійній раді, PC.FR/18/03 (13 

червня 2003 року). 

Додаток 109. ОБСЄ, Заява делегації Грузії, PC.DEL / 886/06 (18 вересня 2006 року). 

Додаток 110. Рада Європи, Європейська комісія проти расизму та нетерпимості, 

другий Звіт щодо Грузії, CRI (2007) 2 (13 лютого 2007 року). 

Додаток 111. ОБСЄ, Заява делегації Грузії, FSCPC.DEL / 23/07 (24 травня 2007 року). 

Додаток 112. ОБСЄ, Заява делегації Грузії, PC.DEL / 306/08 (17 квітня 2008 року). 

Додаток 113. ОБСЄ, 709-те пленарне засідання Ради, Додаток 1, Заява делегації 

Грузії, ПК.JOUR / 709 (17 квітня 2008 року).  

Додаток 114. ОБСЄ, Заява делегації Грузії, PC.DEL / 345/08 (30 квітня 2008 року). 

Додаток 115. ОБСЄ, Заява делегації Грузії на спеціальному засіданні постійної ради, 

ПК. DEL / 708/08 (15 серпня 2008 року).  

Додаток 116. ОБСЄ, Постійна рада №772, головування Швеції в Європейському 

Союзі, Заява ЄС щодо Грузії, PC.DEL / 678/09 (3 вересня 2009 року). 

Додаток 117. Рада Європи, Парламентська асамблея, Війна між Грузією та Росією: 

через рік, док. № 12010 (14 вересня 2009 року). 

Додаток 118. Рада Європи, Парламентська асамблея, Комітет з міграції, біженців і 

населення, Війна між Грузією та Росією: рік по тому, док. № 12039 (28 вересня 2009 року) 

287 (Моніторингові документи). 

Додаток 119. Рада Європи, Парламентська асамблея, Резолюція 1683, Війна між 

Грузією та Росією: через рік після (29 вересня 2009 року). 

Додаток 120. Незалежна міжнародна експертна місія щодо конфлікту в Грузії, Звіт, 

Т. I (вересень 2009 року). 

Додаток 121. Незалежна міжнародна експертна місія щодо конфлікту в Грузії, 

доповідь, Т. II (вересень 2009 р.). 

Додаток 122. Моніторингова місія Європейського Союзу в Грузії, прес-реліз, 

«ЄСММ висловлює занепокоєння щодо недавнього інциденту із 16 громадянами Грузії».  

Додаток 123. Моніторингова місія Європейського Союзу в Грузії, прес-реліз, 

«ЄСММ висловлює глибоке занепокоєння щодо затримання чотирьох молодих громадян 

Грузії де-факто владою Південної Осетії» (8 листопада 2009 р.). Грузія (17 грудня 1992 .)  

Додаток 125. Звернення Парламенту Грузії до Організації Об’єднаних Націй, 

Конференція з безпеки та співробітництва в Європі, Міжнародні правозахисні організації 

(1 квітня 1993 року). 

Додаток 126. Указ, виданий парламентом Грузії про необхідні заходи буде 

спрямований на захист життя і забезпечення безпеки мирного населення в зоні збройних 

конфліктів (1 квітня 1993 р.).  

Додаток 127. Указ про відкликання російських військових частин з зони конфлікту 

в Абхазії, виданий Парламентом Грузії (27 квітня 1993 р.). 

Додаток 128. Декларація учасників другого засідання Чотиристоронньої комісії з 

питань добровільного повернення біженців та громадян displaced persons (27 квітня 1994 р.). 

Додаток 129. Заява Парламенту Грузії (12 жовтня 1994 р.). 

Додаток 130. Постанова Парламенту Грузії про заходи щодо врегулювання 

конфліктів в Абхазії (17 квітня 1996 р.). 

Додаток 131. Протокол № 1 Зборів Робоча група СКК щодо вирішення проблем 

біженців та ВПО в результаті грузино-осетинського конфлікту (17-18 квітня 1997 року). 

Додаток 132. Указ, виданий Парламентом Грузії, про подальшу наявність збройних 

сил Російської Федерації розгорнутих в зоні абхазького конфлікту під егідою 

Співдружності Незалежних Держав (30 травня 1997 року). 



550 
 

Додаток 133. Протокол № 1 засідання Спеціального комітету з полегшення 

добровільного повернення біженців та ВПО як результат грузино-осетинського конфлікту 

на місцях їхнього колишнього постійного проживання (21 жовтня 1997 року).  

Додаток 134. Протокол № 2 засідання Спеціального комітету з полегшення 

добровільного повернення біженців та ВПО як результат грузинсько-осетинського 

конфлікту на місцях їхнього колишнього постійного проживання (25 листопада 1997 року).  

Додаток 135. Протокол № 3 засідання Спеціального комітету СКК щодо сприяння 

добровільному поверненню біженців та ВПО як результат грузино-осетинського конфлікту 

на місцях їхнього постійного проживання (7 квітня 1998 року).  

Додаток 136. Заява Парламенту Грузії (27 травня 1998 року). 

Додаток 137. Заява Парламенту Грузії про резолюцію «Необхідність нормалізації 

щодо прикордонного та митного режимів на абхазькому сегменті державного кордону», 

прийнята Державною Думою Росії 24 червня 1998 року (26 червня 1998 року).  

Додаток 138. Протокол № 4 засідання Спеціального комітету з полегшення 

добровільного характеру Повернення біженців та ВПО в результаті грузино-осетинського 

конфлікту на місцях їхнього колишнього постійного місця проживання (30 вересня 1998 

року).  

Додаток 139. Протокол № 5 засідання Спеціального комітету з полегшення 

добровільного повернення біженців та ВПО у результаті грузино-осетинського конфлікту 

на місцях їхнього постійного проживання (17 грудня 1998 року).  

Додаток 140. Протокол № 6 засідання Спеціального комітету СКК про 

співробітництво, добровільне повернення біженців та ВПО в результаті грузино-

осетинського конфлікту на місцях їхнього постійного проживання (30 березня 1999 року).  

Додаток 141. Протокол № 7 засідання Спеціального комітету СКК з питань 

полегшення повернення біженців та ВПО в результаті грузино-осетинського конфлікту на 

місцях колишньої резиденції (22 липня 1999 року).  

Додаток 142. Спільна заява Російської Федерації та Грузії (17 листопада 1999 року). 

Додаток 143. Сценарій переговорів З. Абашидзе, Надзвичайного і Повноважного 

Посла Грузії в Російській Федерації, із заступником Голови Державної Думи Росії 

В. Лукіним (14 вересня 2000 року). 

Додаток 144. Протокол № 8 засідання Спеціального комітету СКК щодо спрощення 

добровільного повернення біженців та ВПО в результаті грузино-осетинського конфлікту 

на місцях їхнього колишнього постійного місця проживання (20-21 квітня 2001 року). 

Додаток 145. Постанова Парламенту Грузії про ситуацію на території Абхазії (11 

жовтня 2001 року).  

Додаток 146. Постанова Парламенту Грузії про ситуацію в Абхазії (20 березня 2002 

року).  

Додаток 147. Сценарій переговорів Надзвичайного і Повноважного Посла Грузії в 

Російській Федерації З. Абашидзе з Міністром закордонних справ Російської Федерації 

І. Івановим (25 квітня 2002 року).  

Додаток 148. Протокол № 9 зборів Спеціального комітету з полегшення 

добровільного повернення біженців та ВПО внаслідок грузинсько-осетинського конфлікту 

на місцях їхнього постійного проживання (14-15 травня 2002 року).  

Додаток 149. Протокол № 10 сесії спеціально створеного комітету (Ad Hoc) СКК для 

сприяння добровільній репатріації біженців та внутрішньо переміщених осіб унаслідок 

грузино-осетинського конфлікту на місцях колишньої резиденції (7 червня 2002 року).  

Додаток 150. Протокол № 11 зборів Спеціального комітету з полегшення 

добровільного повернення біженців та ВПО в результаті грузино-осетинського конфлікту 

на місцях колишньої резиденції (8-9 липня 2002 р.).  

Додаток 151. Спільна заява Секретаря Нації Рада Безпеки Грузії, Т. Джапарідзе та 

секретаря Ради національної безпеки Російської Федерації, В. Рушайло (11 липня 2002 р.). 
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Додаток 152. Протокол № 12 засідання Спеціального комітету з полегшення 

добровільного повернення біженців та ВПО в результаті грузино-осетинського конфлікту 

на місцях колишньої резиденції (18 жовтня 2002 року).  

Додаток 153. Сценарій переговорів делегації парламенту Грузії в Москві 20-23 січня 

[2003] на чолі з пані Н. Бурджанадзе, Головою Верховної Ради Грузії, засідання Ради та 

Державної Думи Російської Федерації (січень 2003 р.) 

Додаток 154. Меморандум засідання Російсько-Грузинської робочої групи з питань 

реабілітації залізничного руху в Сочі — Тбілісі (26 червня 2003 р.).  

Додаток 155. Інформаційна записка, підготовлена Міністерством закордонних справ 

Грузії (20 січня 2004 року). 

Додаток 156. Протокол засідання між державним міністром, Г Хаїндравою та 

заступником міністра закордонних справ Російської Федерації, В. Лошиніним, 27 квітня 

2004 року (27 квітня 2004 року).  

Додаток 157. Інформаційне повідомлення: Про зустріч Посла Грузії в Російській 

Федерації – Валерія Чечелашвілі та першого заступника Міністра закордонних справ 

Російської Федерації – п. В. Лошиніна (21 жовтня 2004 року).  

Додаток 158. Резолюція Парламенту Грузії щодо поточної ситуації у конфліктних 

регіонах на території Грузії та поточних операцій миру (11 жовтня 2005 року). 

Додаток 159. Міністерство закордонних справ, Інформація про смерть мешканця 

Галійського району Данила Цурцумії (5 листопада 2005 р.). 

Додаток 160. Міністерство закордонних справ, Коментар щодо факту викрадення 

мешканця регіону Галі (10 листопада 2005 р.). 

Додаток 161. Міністерство закордонних справ, Заява Міністерства закордонних 

справ Грузії щодо поточних подій в Абхазії, Грузія (14 листопада 2005 року).  

Додаток 162. Міністерство закордонних справ Грузії, Коментар Відділ преси та 

інформації щодо заяв Міністра закордонних справ Російської Федерації (20 січня 2006 

року).  

Додаток 163. Міністерство закордонних справ Грузії, Заява Спеціального 

представника Президента Грузії Іраклія Аласанія у Раді Безпеки ООН (26 січня 2006 року).  

Додаток 164. Міністерство закордонних справ Грузії, коментарі заступника Міністра 

закордонних справ Грузії Мераба Антадзе щодо відповідей Міністра закордонних справ 

Російської Федерації Сергія Лаврова на питання журналістів (19 червня 2006).  

Додаток 165. Міністерство закордонних справ Грузії, Заява Міністерства 

закордонних справ Грузії про ситуацію в Цхінвальському районі / Південній Осетії (14 

липня 2006 року).  

Додаток 166. Міністерство закордонних справ Грузії, Коментарі Департаменту преси 

та інформації про заява Міністерства закордонних справ Російської Федерації щодо 

ситуації в Кодорській ущелині (1 серпня 2006 року).  

Додаток 167. Міністерство закордонних справ Грузії, Коментар Департаменту преси 

та інформації про візит держсекретаря і заступника Міністр закордонних справ Російської 

Федерації Г. Карасіна до Абхазії, Грузія (10 серпня 2006 р.).  

Додаток 168. Міністерство закордонних справ Грузії, Заява Міністерства 

закордонних справ Грузії (4 вересня 2006 р.). 

Додаток 169. Заява Державного міністерства з питань вирішення конфліктів 

(11 вересня 2006 року).  

Додаток 170. Управління Президента Грузії, «Виступ ВО Президента Грузії Міхаїла 

Саакашвілі, на 61-й щорічній Генеральній Асамблеї ООН» (23 вересня 2006 р.). 

Додаток 171. Міністерство закордонних справ Грузії, Заява Іраклія Аласанія, 

Надзвичайного і Повноважного Посла, Постійного представника Грузії в ООН (3 жовтня 

2006 р.). 

Додаток 172. Управління Президента Грузії, прес-реліз, «Зауваження ВО Президента 

Грузії Михайла Саакашвілі до Європейського Парламенту, Страсбург» (14 листопада 2006 р.). 
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Додаток 173. Міністерство закордонних справ Грузії, Відповідь Департаменту преси 

та інформації до інформаційного агентства Грузії щодо заяв, зроблених міністром 

закордонних справ Російської Федерації (22 грудня 2006 року). 

Додаток 174. Управління державного міністерства з питань врегулювання 

конфліктів, Заява державного міністра з питань врегулювання конфліктів (2 березня 2007 

року). 

Додаток 175. Міністерство закордонних справ Грузії, Заява Міністерства 

закордонних справ Грузія (20 вересня 2007 року). 

Додаток 176. Міністерство закордонних справ Грузії, Відповідь відділу преси та 

інформації агентству News Georgia щодо заяви, зробленої Департаментом інформації та 

преси Міністерства закордонних справ Росії про завершення виведення російських 

військових баз з території Грузії (22 листопада 2007 р.).  

Додаток 177. Міністерство закордонних справ Грузії, Заява Міністерства 

закордонних справ Грузії (19 квітня 2008 року). 

Додаток 178. Офіс Президента Грузії, Виступ: «Президент Грузії Михайло 

Саакашвілі зробив спеціальну заяву» (21 квітня 2008 року).  

Додаток 179. Грузія, прес-реліз, «Президент Грузії зустрівся з представниками країн 

ЄС» (12 травня 2008 року). 

Додаток 180. Міністерство закордонних справ Грузії, Стенограма брифінгу Міністра 

закордонних справ Грузії Еки Ткешелашвілі (21 травня 2008 р.). 

Додаток 181. Офіс Президента Грузії, Брифінг преси: «Президент Грузії Михайло 

Саакашвілі провів прес-конференцію» (28 червня 2008 року).  

Додаток 182. Міністерство закордонних справ Грузії, коментар відділу преси та 

інформації Міністерства Закордонних справ Грузії (17 липня 2008 року). 

Додаток 183. Офіс Президента Грузії, Прес-реліз, «Указ Президента України про 

декларування стану війни та повномасштабної мобілізації» (9 серпня 2008 року).  

Додаток 184. Канцелярія Президента Грузії, Брифінг преси, «Президент Грузії 

Михайло Саакашвілі зустрівся з іноземними журналістами» (9 серпня 2008 року). 

Додаток 185. Міністерство закордонних справ Грузії, Заява Міністерства 

закордонних справ Грузії (11 серпня 2008 року).  

Додаток 186. Канцелярія Президента Грузії, Брифінг преси, «Президент Грузії 

Михайло Саакашвілі провів прес-конференцію з приводу ситуації в Південній Осетії» (12 

серпня 2008 року).  

Додаток 187. Міністерство закордонних справ Російської Федерації, Стенограма 

зауважень та відповіді на запитання ЗМІ Міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова 

на спільній прес-конференції після зустрічі з головою ОБСЄ та Міністром закордонних 

справ Фінляндії Олександром Стубом, Москва, 12 серпня 2008 року (12 серпня 2008 року). 

Додаток 188. Президент Республіки Абхазія, Прес-реліз, «Повернення біженців за 

планом Грузії може призвести до нових конфліктів і кровопролиття – Сергій Шамба» (11 

вересня 2009 р.). 

Додаток 189. Президент Республіки Абхазія, Прес-реліз, «Сергій Шамба: Позиція 

Абхазії щодо питання про допуск спостерігачів ЄС до території республіки незмінна» 

(30 вересня 2009 року). 

Додаток 190. Міністерство закордонних справ Російської Федерації, Стенограма 

заяви та відповіді на питання ЗМІ Сергія Лаврова, Міністра закордонних справ Російської 

Федерації, на спільній прес-конференції з підсумками переговорів і з Сергієм Шамбою, 

Міністром закордонних справ Абхазії, Москва, 24 грудня 2009 року (24 грудня 2009 року).  

Додаток 191. Президент Республіки Абхазія, Прес-реліз, «Абхазія не поверне всіх 

грузинських біженців – Багапш» (16 лютого 2010 року). 

Додаток 192. Президент Республіки Абхазія, Прес-реліз, «Росія та Абхазія підписали 

угоду про спільну російську військову базу на Абхазькій території» (17 лютого 2010 року).  
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Додаток 193. Служба захисту прав внутрішньо переміщених осіб з Абхазії, при 

Верховній раді Росії, Абхазія, звіт (вересень 2009 - лютий 2010 р.) (12 березня 2010 р.). 

 

ДОПОВІДІ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Додаток 194. Міжнародна кризова група, Абхазія: поглиблення залежності, звіт 

Європи № 202 (26 лютого 2010 р.). 

Додаток 195. Звіт навчального ресурсного центру Алі (березень 2010 р.). 

 

АКАДЕМІЧНІ СТАТТІ 

Додаток 196. Крістофер Грінвуд, «Юрисдикція, конфлікт між НАТО і Косово» в 

Патріку Каппсі, Малькольм Еванс і Стратос Констадінідіс (ред.), стверджуюється, що 

юрисдикція: міжнародні та європейські правові Перспективи (2003).  

Додаток 197. Томас Бюргенталь, «МС, права людини та екстериторіальна 

юрисдикція» в С. Брейтенмозер та ін. (ред.), Права людини, Демократія та верховенство 

права: Liber Amicorum Luzius Wildhaber (2007).  

 

НОВИНИ, СТАТТІ 

Додаток 198. «Запитайте президента Грузії», BBC News (25 лютого 2004 року).  

Додаток 199. «Державний міністр: Грузія в «конфлікт низької інтенсивності»», The 

Messenger  (11 липня 2008).  

Додаток 200. «Грузія накладає воєнний стан як насильство продовжується», – 

повідомляє РІА «Новости» (9 серпня 2008 року).  

Додаток 201. «Російський ведмідь відправляється на яремну частину Заходу», Mail 

on Sunday (Лондон) (10 серпня 2008 року). 

Додаток 202. «Саакашвілі звинуватив Росію в плані етнічних чисток», EuroNews (11 

серпня 2008 року).  

Додаток 203. «Грузія звинувачує Росію в етнічних чистках», UPI (11 серпня 2008 

року).  

Додаток 204. «Саакашвілі: Росія здійснює «етнічні чистки» в Абхазії», Deutsche 

Press-Agentur (11 серпня 2008).  

Додаток 205. «Президент Буш засуджує російське вторгнення до Грузії», CNN (11 
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