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Сишшковіі M.H. Декларации как щниини крива в романогерманской правовой системе
В докладе проанализированы научные проЦиемы, снизанные с определением декларации как источника ираиа и романо-германской
правовой системе, а также с использованием отого акта в нормотворческой и правоприменительной деятельности. Определено, что
декларацию следует рассматривать в материальном, формальном и
эмпирическом смысле, доказано и обосновано её принадлежность
к источникам права романо-германской правовой семьи. На основании анализа признаков декларации, доказано, что в Европейском
правовом пространстве действуют акты, которым свойственны
черты исследуемого источника права, но, при этом, они именуются
иначе. Указанные акты определены акты декларативно-рекомендационного характера. Также в докладе исследованы перспективы развития декларации как источника права в романо-германской правовой системе, определены и исследованы проблемы, связанные с её
реализацией, сформулированы собственные предложения касаемо
усовершенствования действенности деклараций и актов декларационно-рекомендательного характера в условиях глобализации права и
становления Европейского правового пространства.
Sannikova M.V. Declaration as a sourse of law in roman-germanic
legal system
Scientific problems of determining the declaration as a source of law in
the Roman-Germanic legal system analyzed in the report. It is proved that
the declaration must be considered in the material, formal and empirical
aspects, proved and proved that it belongs to the sources of law the RomanGermanic legal family. Based on analysis of characteristics declaration
proved that in the European judicial area are acts that show the features
of the investigated sources of law, but, at the same time, they are named
differently. These acts are defined acts of declarative-rekomendatsionnogo
character. The report also examined the prospects of development of the
Declaration as a source of law in the Roman-Germanic legal system have
been identified and investigated the problems of its implementation, the
author makes proposals to improve the scope of the declarations and acts
of declaration-advisory nature in the context of globalization of law and
the establishment of the European legal spacc.
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1. Теоретико-правові аспекти визначення декларації
я к джерела права в романо-германській правовій системі
Вирішення питань, які стосуються поняття форми права та його
співвідношення з поняттям джерела права, залежить від вирішення
проблем праворозуміння і визначення власне самого поняття права1. Як справедливо зазначає Д.О. Керімов, вивчення джерел права
відіграє надзвичайно важливе теоретичне і практичне значення не
лише тому, що організовує і виражає сутність і зміст права, але
також і тому, що від їх особливостей залежить значна кількість
факторів правового життя: загальнообов'язковість, нормативність,
юридична сила правових актів, методи і способи правового регулювання суспільних відносин і Т.Д.2 В зв'язку з цим проблема розуміння джерел права в сучасних умовах розвитку правової науки
набуває нового змісту і актуальності. Не дивлячись те, що зазначена правова категорія є однією із фундаментальних в теорії права,
її не можливо абсолютизувати і звести до одного визначення. Це
пов'язано як з великою кількістю наукових течій, що трактують це
поняття по-різному, так і з різнорідністю правових систем світу, в
яких склалися свої традиції щодо розуміння та застосування джерел права.
Виходячи з наведеного вище, у цьому дослідженні розглядатиметься не весь масив правових систем світу, а безпосередньо правові системи романо-германської правової сім'ї, в яких одним із
недостатньо досліджених виступає таке джерело права, як декларація. Надзвичайно важливим для цього дослідження є з'ясування
загального поняття та ознак джерел права в правових системах романо-германської правової сім'ї, що дасть змогу проаналізувати
І М І С Т та юридичну природу декларації як джерела права, визначити її поняття та місце в системі сучасних джерел права.
На сьогодні декларація є не достатньо дослідженою в правовій думці, хоча використовується більшістю правовими систе' Марченко M.H. Форма права: проблемы понятия и значение [Текст] /
М.Н. Марченко // Вестник Московского университета. - Серия 11 «Право».

-2002.-№ 1.-С. 3.
:

Керимов Д.А. Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права [Текст] і Д.А. Керимов // М„ 2000. - С. 113.
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м 1 М И в тому числі і в Україні. Тому визначення цього поняття
^ з'ясування правової природи декларації дасть змогу не лише
певною Г р о ю удосконалити сучасне бачення джерел права а и
Г к п и є шляхи для більш обґрунтованого та ефективного п використання для впливу на суспільні відносини на тепер,шньому ета-

С.ІД л « . - заявляю, проголошую) має
пек лька з н ї , е н ь Великий юридичний енциклопедичнии слов,
чик дає такі тлумачення поняття «декларація» (з французько,
declaration - заява; з латині dechratio - оголошення, п р о г о л о ш у
) О у к о н с т и т у ц і й н о м у праві назва політико-правових актів
\ має метою надати їм урочистого характеру, підкреслити їх
ІбТи Є в 0 М :Ги Н ве Д значенн У я Р Д ля долі
.
ттрклаоація про державний суверенітет РРФСІ, деклара
Г п Р а в и " о б С - ї и н Д и Г р о м а д я н и н а РРФСР). Специфічною
- - і о ю декларації як нормативно-правового акта є загальний , не^ Г е т а и й характер її положень, що вимагає додаткового зако; 7 в Г о Регулювання, 2) в міжнародному праві урочистий акт,
^ Ф о р м у л ю є узгоджені сторонами загальні принципи , цілі.
'
аоація визнається відправним документом конституційної
д е ™ Невипадково в епоху буржуазно-демократичних
Ж
які закладали засади нового правопорядку, отрим а л и нацмен вання «декларація». Так, вперше ; н а " р ^ н " '
континенті у Декларації прав Вірджини 1776 р. оЬґрун
^
r
S
Ä
Відділення від метрополії та утворення
- В , декларація - це, по-перше, заява
- • п імені держави, уряду, партії, організації; урочисте проголошеная о с н о в н и й
а також документ, в якому вони викла- L Î По-друге митна декларація - заява, яка надається митниці
таи перевезенні через кордон цінностей чи товарів із зазначенням
SbKOCTi, вартості тощо. По-третє, поштова декларація
1
документ що додається до грошових і цшниа ; пакетів
У п р а в л я ю т ь с я за кордон, і такий, в якому зазначається вм.ст ,
f

н а з в

п о ш т о в и й

'
з а

. Д е к л а р « в Вирджинии , 7 7 6 г.
p e c y ^ - ^ c m ^ ассамблея / Режим доступу. ^ / c o n ^ t « f f l t a . b k « ^ c o « f l 0 1 l / U l 7 7 6 . h t m l

і. 57.05.2011).
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парі к п. шчираіикміого. І Іо-четверте, податкова декларація - заява
ш пик ішіиіміка податній про її доходи, наявне майно тощо 1 . ПредMt uiM цього дослідження виступає декларація у першому значенні, іоіно офіційний документ, який зазвичай визнається джерелом
пряна.
Як зазначалося вище, визначення поняття декларації як джерела права в романо-германській правовій системі неможлива без
розуміння поняття джерела права, яке належить до недостатньо
розроблених у теорії права. На сьогодні не лише немає загальновизнаного визначення цього поняття, але й навіть спірним є сам
зміст, який вкладається в поняття «джерело права» 2 .
Варто зауважити, що теоретичне підґрунтя дослідження склали
праці дореволюційних, радянських, сучасних українських і російських учених. Зокрема, у дореволюційний період проблеми теорії
джерел права досліджували М.М. Коркунов, Г.Ф. Шершеневич.
У радянський та пострадянський періоди серед російських дослідників окремі аспекти сутності, змісту та класифікації джерел права
вивчали М.Г. Александров, С.С. Алексеев, М.И. Байтін, C.JI. Зіве,
Д.А. Керімов. С.Ф. Кечек'ян, Є.А. Лукашкова, B.C. Нерсесянц,
Ф.М. Решетніков, Ю.О. Тихомиров, О.Ф. Шебанов, P.O. Халфіна
та ін. На сучасному етапі розвитку юридичної науки проблемам
вивчення джерел права присвячені праці таких російських вчених:
C.B. Бошно, І.Ю. Богдановської, Т.В. Гурова, М.М. Марченка та
ін. Серед зарубіжних досліджень зазначених проблем слід назвати
роботи В. Бернхема, Ж.-Л. Бержеля, Р. Кроса, Д. Рене та ін. Проблемам вивчення джерел права присвячені роботи таких вітчизняних дореволюційних вчених: С.С, Дністрянський, О.О. Жилін,
Б.О. Кістяківський, К.О. Неволін, Ф.В. Тарановський, М.Ю. Чижов. Суттєвий внесок в розвиток теорії джерел права зробили
сучасні вітчизняні вчені, серед них: JT.A. Луць, О.Г. Мурашин,
П.М. Рабінович, В.М. Селиванов, Р.Б. Тополевський, Ю.С. Шемшученко та ін. На особливу увагу заслуговують монографії
С.Л. Зівса, Н.М. Пархоменко, М.М. Марченка та інших.
1

Словарь иностранных слов [текст]. - 18-е изд., стер. - M. : Рус. яз., 1989.
- С . 154.
2
Зивс, С.Л. Источники права [текст] : монография / С Л. Зивс. - M.: Наука,
1981.-241 с.
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Колосальний вклад згаданий вчених в розвиток юридичної
науки та теорії джерел права зокрема важко переоцінити. Разом
з тим, сучасний динамічний розвиток суспільних відносин, процеси глобалізації в праві і т.д. спричинили те, що окремі положення теорії джерел права значно застаріли, багато теоретичних
висновків потребують уточнення та подальшого розвитку. Така
ситуація певним чином пов'язана з тим, що протягом тривалого часу підхід радянських вчених до питання про джерела права
відрізнявся трьома особливостями. Це, по-перше, визнана на сьогодні його недооцінка. Достатньо сказати, що за тридцять п'ять
повоєнних років (1946-1981) було опубліковано декілька загальнотеоретичних праць з даної проблеми і незначна кількість досліджень джерел права в окремих правових системах, в галузях
права. Варто зазначити, що згадані наукові праці пронизані пануючою на той час політичною ідеологією, що в сучасних умовах
створює перешкоди для ґрунтовного використання їх наукових
результатів.
Визнаючи єдність форми і змісту в праві, радянські вчені нерідко віддавали пріоритет дослідженню його соціально-класових
аспектів. Це пояснювалося другою рисою підходу, що склалася у
вивченні даної проблеми, як і права в цілому, з позиції протиборства двох систем. Закономірності розвитку джерел права виводилися із діаметрально протилежної класової сутності буржуазного і
соціалістичного права.
Третьою ж особливістю підходу до питання джерел права виявилася його обмеженість і непослідовність. Дослідження зазначених проблем велося, як правило, в рамках проблематики радянського права, розуміння якого було надмірно заідеологізованим та
однобічним. Стосовно правових систем інших держав, визнавалася множинність джерел права, що склалася в ході історичного
розвитку. Пріоритетною правовою доктриною радянського періоду був юридичний позитивізм. У літературі в тій або іншій формі
неодноразово підкреслювалося, що в соціалістичному суспільстві
нормативний юридичний акт є єдиним способом зведення державної волі в закон - актом нормотворчості, юридичним джерелом
права, що нормативні акти, які видаються державою, є єдиними
носіями, формами буття юридичних норм. Тому поняття «система
9
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джерел права» зазвичай замінювалася поняттям «система законодавства» 1 .
Важливою складовою теоретичного дослідження джерел права в правових системах романо-германської правової сім'ї є визначення поняття «джерело права», що, в свою чергу, дасть змогу
з'ясувати його ознаки, суттєві риси, завдяки чому дослідити місце
та роль декларації в романо-германкьій правовій системі.
Значення правових понять походить із їх властивості відображати найбільш важливі сторони об'єктів та явищ дійсності. Поняття розкриваються за допомогою визначень (дефініцій), що являє
логічну операцію, завдяки якій ілюструється їх зміст. Результатом
визначення поняття є текстова конструкція. Розкривається зміст
поняття шляхом перерахування найважливіших ознак. Обсяг поняття утворює сукупність предметів (об'єктів), що володіють його
ознаками. Зміст й обсяг поняття тісно пов'язані між собою. Чітко
зафіксований зміст веде до чіткого уявлення про обсяг і навпаки 2 .
Фундаментальність поняття «джерело права», у тому числі і в
правових системах романо-германської правової сім'ї, зобов'язує
розпочати його аналіз за допомогою засобів, способів і методів,
розроблених навіть не юридичною наукою, а логікою. Наукові
надбання вчених у цій галузі знань є безцінними для теорії права та теорії джерел права зокрема. Проблемі визначення поняття
присвячено низка наукових праць'. Незважаючи на незначний
' Алексеев, С.С. : в 2-х т. T. 1 [текст] / C.C. Алексеев. - M., 1982.
- С. 208,
:
Власенко. H.A. Правовые понятия и нормотворчество [Элекгронный рее\ рс). - режим доступа: http: // wwvv.korobofF.spb.ru.
Див: Ивин. A.A. Логика: ученик для гуманитарных факультетов [текст] /
A.A. Ивин. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. - 232 е.: Логика в юридической теории и
практике [тексті / Грядовой Д.И., Малахов В.П., Пылев С.С. - М„ 1997. - 212 е.;
Жерёбкип. В.Е. Логический анализ понятий права [текст] / В.Е. Жерёбкин. - К. :
«Вища школа». 1976. - 150 е.; Иванов, Е.А. Логика: Учебник [текст] / Е.А. Иванов. - М. : Издательство БЕК, 1996 - 309 е.; Малахов, В.П. Нормативная логика
в правовом мышлении [текст] / В.П. Малахов. - М. : Юрист. 1990. - 486 е.; Логика: Учебник для юридических ВУЗов [текст] / Кириллов В.И.. Старчснко A.A.
- М. : Юристь. 1995. - 256 с: Логіка. Підручник для студентів юридичного фаху
І текст j • Під чаг. ред. проф. В.Д. Титова. — X., 2004: Тофтул, M.Г. Логіка [текст] /
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як джерела права в романо-германській
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правовій

систем,

плюралізм у деяких аспектах визначення поняття, у
логіці сформувався визнаний, сталий підхід до аналізу та розум.ннГтерміну «поняття», який уявляється за доцільне застосувати у
» дозволяє правильно визначити його
та зміст Поняття - результат мислення, що відображає певну
О д н о р і д н и х предметів або явищ дійсності >
них суттєвих ознаках. Під ознакою розуміється те, що характери
у Т Г б р — й предмет або явище, у чому В О Н О виявляється
? сприймається- ознаки розкривають властивості, якості та взаєм о Г н о щ е Т н я в і д п о в і д н и х явищ. При цьому необхідно зазначити,
Щ О "
неможливо відобразити вс, ознаки. По-перше, тому,
що L дуже багато, а по-друге, що існують такі ознаки одного явища Г п л е н і даним поняттям, що не збігатимуться з ознаками інших явищ які охоплюються тим самим поняттям.
П о н я т т я
відображає такі ознаки множини, які, по-перше, характерні " о ж н о ш елемента множини, по-друге, розкривають сут^
ність Z l o елемента та всієї множини загалом, , по-третє, у своїй
сукупності відмежовують дану множину в,я будь-якої Ш О Ь Так
ознаки називаються суттєвими. Додаткові суттєві ознаки, що ха
™ т ь
інші відносини Відображуваних явищ, можуть бути
підставою для виокремлення різновидів даного явища .
Д
Обсяг поняття «джерело права» - це певна с у к у п н . с т ь правових
явищ ЩО володіють ознаками, які утворюють зміст даного понятХ
о
під кількості представлених у понятті явищ чи предм е т і поняття «джерело права» може бути визначене як загальне,

Обсяг

часткове або одиничне.
«Джерело права» є загальним поняттям, що включає в себе всю
множину джерел права. Як часткові поняття можна розглядати по" Ї Г д о п а д у яких входить частина множини в.дображуваних
™ л права, об'єднаних ознакою, не властивою всім джерелам
^ряГя Нагтикпад, декларація та акти декларативно-рекомендацшМ Г Тофтул. - к . : Академія, 2006. - 400 с.; Жеребкш. В.Є. Логіка [текст] /
З Є Жеребкін. - К. : Знання, 2006. - 255 с , , Хомеико. І.В. Л о ш а [текст] /
1

В Хоменко. - К. : Абрис, 2004. - 256 с. та ш.
. Теракошв, A.A. Юридическая логика: Учеб.

A.A. Теракопов. - М. : ОМЕГА, 2006. - С. 26-28.

Пособие

[текст] /

Декларація як джерело права в /юмпно мурманській правовій системі

ного характеру мають специфічний порядок укладення, більшість
їх приписів складають спеціалізовані норми права і т.д., тому їх
можна вважати частковим поняттям стосовно загального поняття
«джерело права». Одиничним поняттям можна назвати конкретну
декларацію або конкретний акт декларативно-рекомендаційного
характеру.
Як зазначалось, для визначення поняття застосовується логічна
операція розкриття його змісту. Так, залежно від змісту, джерела
права варто поділяти на конкретні (оскільки джерело права розглядається як цілісне поняття) або абстрактні (коли йдеться про
систему джерел права, і це є виявом співвідношення властивостей
окремих видів джерел). Крім того, якщо розглядати систему джерел права як сукупність окремих видів джерел, то, базуючись на
вироблених логікою наукових конструкціях 1 , можна охарактеризувати їх як сукупність підпорядкованих понять (наприклад, ієрархія декларацій та актів декларативно-рекомендаційного характеру
в системі джерел права конкретної системи права).
Мета визначення поняття «джерело права» вбачається перш за
все в тому, щоб відрізнити його від інших правових явищ шляхом зазначення найзагальніших, суттєвих, головних, характерних,
специфічних ознак. Залежно від того, яку відмінну ознаку покладено в основу, поняття джерела права відповідно до концепцій,
розроблених логікою 2 , може бути предметним, генетичним чи
функціональним. Предметне визначення вказує на ознаку, що характеризує його сутність і зміст. Наприклад: декларація - політико-правовий акт, який прийнятий компетентним органом держави
або уповноваженим суб'єктом, містить приписи загального характеру і постійної дії, які розраховані на багаторазове застосування,
та створюють підстави для подальшого правового регулювання
суспільних відносин.
Генетичне визначення свідчить про походження джерела права. Таким чином, використовуючи зазначену характеристику визначення, запропоновану наукою логікою, можна стверджувати,
1

Див.: Жерёбкин. В.Е. Логический анализ понятий права [текст] /
В.Е. Жерёбкин. - К. : «Вища школа», 1976. - 150 с.
2
Див. Жоль, К.К. Вступ до сучасної логіки [текст] / К.К. Жоль. - К. : Либідь,
2002,- 152 с.
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Бержель. Жан-Луи Обшая теория права [текст] / Жан-Луи Бержель.
Nota Bene, 2000. - С. 97.
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Оъорона ttpooa а романо-германській

правовій системі

(нищ иииі сучасних правових систем романо-германської правот и і'їм "і
V цьому кої 11 ексті актуальним і сьогодні є вислів С.Ф.Кечек'яна
про іо. що п о п и т і «джерело права» належить до незрозумілих
\ іеорії прала, оскільки немає не тільки загальновизнаного його
иіппачеііпи, спірним с саме значення, в якому використовуються слова «джерело права», а сам цей термін є не більш ніж образом. який має, насамперед, допомогти розумінню, ніж надати
розуміння того, що ним визначається. Водночас термін «джерело
права» давно утвердився у юридичній науці та практиці романо-германських правових систем, увійшов до наукового вжитку.
Автори, використовуючи його, пам'ятають, що під ним вони мають на увазі не силу, яка надає праву загальнообов'язкового значення, а лише форму, способи вираження права. Тому цей термін
має умовний характер. Специфічні способи або форми вираження державної волі, за допомогою яких ця воля стає правом, і є
джерелами права 1 .
Підтримав цю позицію Л.С. Галесник. На думку вченого, те, що
в юридичній науці називають джерелами права, насправді є лише
формами, засобами закріплення і вираження юридичних норм2.
Усі зазначені дослідники вживають при цьому словосполучення
«форма вираження» або «спосіб закріплення».
І Ф ПІершеневич, ототожнюючи джерела права і форми
права, вважає, що під назвою перших традиційно розуміють
термін, який використовується для «згладжування» відмінностей
між термінами різних історичних періодів. До того ж термін
«джерело права» має самостійне значення для дослідження
правоутворення. як основа права, а також форма вираження
позитивного права. Непридатність терміна «джерело права»
пояснюється його багатозначністю. Під цією назвою розуміють
сили, що створюють право, матеріали, покладені в основу
1

Кечекьян. С.Ф. О понятии источника права [текст] / С.Ф. Кечекьян// Ученые .«тиски: Груды юридического факультета. Ученые записки МГУ. - 1946.
Вын 116: Кн. 2 - С .4-25.
I алесник. Л.С. Нормы права и практика коммунистического строительства I гекст| / Л.С. Галесник // Волр. общей теории советского права. - М . , 1960.
- С. 8.
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будь-якого законодавства, історичні пам'ятки, засоби пізнання
діючого права 1 . Згодом автор зауважує, що під назвою джерел
права слід розуміти форми вираження позитивного права, що
характерно для всіх романо-германських правових систем.
Такому критерію відповідають лише звичаєве право і закон,
але не відповідають наука права та судова практика. Цей
критерій дає змогу відокремити джерела - форми «в технічному
розумінні» - від інших понять, що також позначаються словом
«джерело» (правотворчі сили, історичні пам'ятки, матеріали,
покладені в основу закону) 2 .
Прибічники ототожнення понять «форма права» та «джерело
права», зокрема С.Ф. Кечек'ян, М.М. Коркунов, В.М. Хвостов,
переконані, що джерело права - це ті форми, в яких виникають і
набувають обов'язкової сили юридичні норми 3 .
Саме вживання терміна «джерело права» в аспекті юридично
формалізованого виразу як документального носія правових
норм дає підстави ототожнювати його з поняттям «форма
права». Відповідно до цього, форма права розкривається в
системі офіційно встановлених юридичних документів, що
містять у собі нормативно виражену державну волю у формі, у
тому числі, декларацій та актів декларативно-рекомендаційного
характеру.
Проте вибір між «джерелом» і «формою» права може набувати
і цілком категоріального значення. У разі тотожності - «форма
(джерело) права» - розуміння джерел права може розглядатися
в різних аспектах: матеріальному, ідеологічному, формальноюридичному тощо 4 . Тобто дехто з дослідників займає позицію
узагальнюючого
характеру,
об'єднуючи і поняття
«форма
права» і «джерело права», вони виокремлюють джерело права в
' Див. Шершеневич, Г.Ф. Общая теория права: в 2-х т. Т. 1 [текст] /
Г.Ф. Шершеневич. - М. : Изд. бр. Башмаковых, 1911. - 698 с.
2
Шершеневич, Г.Ф. Общее учение о праве и государстве: лекции [текст] /
— М.: Моск. об-во нар. ун-тов, 1911. - С. 98.
3
Хвостов. В.М. Общая теория права: элементарный очерк. - 6-е изд., испр. и
доп. [текст] / В.М. Хвостов. - С.-Пб.: Н. П. Карбасников, 1914. - С. 85.
4
Форма (источник) права как категория в теории права [текст] / Калинин
А.Ю. Комаров С.А. // Правоведение. - 2000. - № 6. - С. 3.
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Декларація

як

джерело права в романо-германській

правовій системі

матеріальному розумінні (фактори, що зумовлюють зміст права)
та джерело права у формальному розумінні (правові акти)'.
М.В. Баглай вважає, що коли джерела права розглядають
як форму правових актів, то зазвичай використовують термін
«джерело права в юридичному розумінні». Думка автора уявляється
обґрунтованою, оскільки таким чином це поняття відмежовується
від поняття «джерело права в матеріальному розумінні», під яким
розуміють матеріальні джерела формування права, тобто умови
життя людей та суспільства. Ця категорія була введена в юридичну
науку марксистським історичним матеріалізмом для того, щоб
виявити «надідеалістичну» природу права, матеріалістичний
детермінізм його розвитку 2 .
На думку H.JT. Гранат, у теорії права поняття «джерело права»
розглядається в широкому й вузькому розуміннях. У першому
випадку - це причини та умови правотворення або генезису
(походження) права; у другому - це спосіб закріплення та існування
норм права або те джерело, з якого можна черпати норми права.
Водночас існує два протилежних підходи до широкого розуміння
джерел права - матеріальний та ідеологічний. Другий аспект
прийнято називати формально-юридичним. Вживання терміна
«форма права» поряд із поняттям «джерело права» свідчить про
багатоманітність вияву їх сутності. Тому можливе використання
кожного з понять, але з'ясувавши попередньо їх зміст 3 .
У формальному розумінні джерело права - це форма, завдяки
якій правова норма набуває загальнообов'язкового значення 4 . Питання про те, що є джерелом права у формальному розумінні, вирішується залежно від відповіді на запитання, у чому полягають підстави обов'язковості норм права, які саме форми надають нормам
1
Конституционное право России: Учебник. - 2-е изд., nepeраб. и доп. [текст] / Козлова Е.И., Кутафин O.E. - М. : Юристь, 2001.
- С. 18.
2
Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации: учеб. для
юрид. вузов и ф-тов [текст] / М.В. Баглай . - M . : Инфра, 1998. - С. 18.
3
Гранат, Н.Л. Источники права [текст] / H.JT. Гранат. - М. : Юрист, 1998.
- № 9 . - С . 6-12.
4
Шебанов, А.Ф. Форма советского права [текст] / А.Ф. Шебанов. - М.:
«Юридическая литтература» , 1968. - С. 39.
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тавового характеру 1 . Таким чином, формальне розуміння терміна
джерело права» в романо-германській правовій сім'ї зливається з
;»рмою через правотворчу діяльність уповноважених суб'єктів.
Іншими словами, змістова сторона зовнішньої форми права ві.бражає, яким чином створюються, визнаються та об'єктивуються
..гальнообов'язкові правила поведінки. Якщо розглядати цей аспект форми права стосовно реалізації прав та свобод громадян,
жонання ними обов'язків, то вона виступає носієм діючих норм
є фактичним та юридичним джерелом права, [снує принципова
юність актів правотворчості та форм вираження права, їх поедания в юридичних джерелах 2 . Так, якщо розглядати ці підходи до
*ззуміння джерела права стосовно реалізації прав і свобод людии і громадянина, то рівень розвитку суспільства, розуміння необхідності закріплення та захисту прав і свобод, розумітиметься як
джерело права в матеріальному розумінні, а Загальна декларація
трав людини, прийнята і проголошена резолюцією 217 А (Iii) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року - джерело права
у формальному розумінні. Предметом цього дослідження є декларації і акти декларативно-рекомендаційного характеру саме у формальному розумінні.
О.В. Родіонова ж справедливо вважає, що ототожнення понять «джерело права» і «форма права» є хибними. У науці не має
бути тотожних термінів, що визначають одне й те саме поняття.
Це свідчить про те, що в науці існує прогалина, яку треба усунути. Замість того, щоб розглядати джерело права в «широкому»
розумінні, обумовлюючи, що в цьому випадку маються на увазі
соціальні фактори, умови і сам правотворчий орган, та джерело
права у «вузькому» розумінні (формально-логічному), маючи на
увазі конкретні результати формалізації, конкретні форми права
(конкретна декларація), можливо, є сенс у першому випадку ввести термін «джерело права», а в другому - «форма права». Під джерелом права автор пропонує розуміти не всі соціальні фактори,
1

Кечекьян, С.Ф. О понятии источника права [тексті / С.Ф. Кечекьян // Ученые записки Моск. гос. ун-та. - Вып. I I 6. - Кн. 2. - M.. 1946.
- С. 7-8.
2
Алексеев С.С. Теория права [текст] / С.С. Алексеев. - М.: БЕК, 1994.
- С . 83.
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а пише ираіюстворюючі, що надають нормам поведінки статусу
норм позитивного права, а під формами права - види формалізації
правових норм. Однозначність термінологічного тлумачення має
ііс лише теоретичне, а й серйозне практичне значення 1 .
Отже, поняття «джерело права» в правових системах романо-германської правової сім'ї має принаймні два аспекти: ]) це зовнішня
форма встановлення, форма вираження права; 2) аспект конститутивний - надання нормі правової якості. Джерело права є зовнішньою
формою об'єктивації правової норми. Причому тільки об'єктивована
в певній формі норма стає загальнообов'язковою, її реалізація забезпечується відповідними засобами державного примусу.
З іншого боку, аналіз проблеми дає змогу стверджувати, що
поняття «джерело права» - це історично зумовлені економічні, соціально-політичні, культурологічні і юридичні фактори суспільного розвитку, які об'єктивуються при правотворенні та зводяться
до конкретного юридичного образу 2 . Таким юридичним образом
можна назвати і декларацію.
Категорія «джерело права» не може ототожнюватися з категорією «форми права», яка орієнтована на теоретичне пізнання не
лише форм зовнішнього вираження правових норм, а й інших ознак,
що характеризують зовнішні зв'язки правових явищ. У юридичній
літературі форми права вивчаються в різних аспектах, у кожному
s яких виокремлюються певні ознаки, що характеризують не лише
нп\ і рішімо, а й зовнішню форми права. Важливим у вивченні категорії «джерело права» в романо-германській правовій системі є
виявлення форм зовнішнього вияву норм, що в сукупності створюють галузі права. При цьому слід вказати на багатоманітність
форм для внутрішньої організації змісту права і форм зовнішнього
вираження норм права в актах державних органів. Таким чином,
можна стверджувати про дискусійність ототожнення категорій
«форма права» і «джерело права». Водночас розмежування понять
«форма права» та «джерело права» вибудуване на однобічному розумінні цих понять. Слід пам'ятати, що правові терміни не завжди
' Источники (формы) права: Межвуз. сб. науч. тр. [текст] / Отв. ред.
Е.Il. Поцелуев. - Иваново: Иванов, гос. ун-т, 2003. - С. 9.
2
Музиченко П. Нове бачення проблеми джерел права [текст] /
II. Музиченко // Юрид. в і сн. - 1998. - № 3 . - С. 108-115.
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" гаються з буквальним значенням слів, часто наука та практика
•надають у них різний зміст. Так відбулося з терміном «джерело
глва», в який наука вдихнула глибший зміст, ніж просто витік
: : о початок) чого-небудь: крім власне матеріального змісту, це
, "эвосполучення набуло також юридичного значення форми його
гаження 1 .
Разом з тим, не дивлячись на велику кількість концепцій, котрі
:зснюють значення поняття «джерело права» в правових систе-X романо-германської правової сім'ї, як уже згадувалося вище,
:жна виділити основні з них: джерело права в матеріальному
:зумінні та джерело права в формальному розумінні. До них в
дальшому приєдналося і третє розуміння поняття «джерело пра- >. а саме: розуміння під джерелом права джерела пізнання права,
~;5то пам'ятки, документа тощо, в яких відобразилось право тієї
и іншої епохи. Також інколи під джерелом права розуміють «пра1 "творчий авторитет», тобто ту організацію, яка створює право 2 .
Що ж стосується декларації, то, враховуючи зазначені вище
::ідходи до розуміння джерела права романо-германської правової
системи, можна дати декілька її визначень. Так, в матеріальному
розумінні декларація — це урочиста заява, звернення, ствердження
(констатація) правомочного суб'єкта, що проголошує принципи,
засади подальшої нормотворчої діяльності в певній сфері життя
суспільства або визначальні, фундаментальні основоположні підходи до формування та здійснення того чи іншого напряму політики держави. Декларація в формальному розумінні - це одна із
зовнішніх форм вираження права. Більш детальний аналіз зазначеного розуміння декларації буде проведено у наступних розділах.
Таким чином, на нашу думку, декларація, будучи своєрідним
втіленням матеріальних умов життя суспільства, рівня розвитку
його правової культури і т.д., обумовлює зміст законодавчих актів,
які розробляються на її основі та приймаються на її підставі, а також складає підґрунтя формування та реалізації державної політи1

Линник, Л.И. К вопросу об источниках избирательного процесса как
самостоятельной отрасли права [текст] / Л.И. Линник // Право и политика. - 2002.
- № 1. - С. 6.
2
Кечекьян, С. Ф. О понятии источника права / С. Ф. Кечекьяп // Ученые
записки. - И з д - е МГУ. 1946.-Вып. 116.-С. 15.
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кн у певній сфері. Норми цих актів мають відповідати проголошеним у декларації принципам. Цей механізм можна проілюструвати
як на рівні міжнародних, так і внутрішньодержавних відносин.
Так, міжнародна спільнота, розуміючи необхідність міжнародно-правового регулювання певного виду суспільних відносин
або піднесення захисту окремих суспільних відносин на найвищий - міжнародний - рівень, об'єктивує їх у формі декларації.
А держави-учасниці, які до неї приєдналися, зобов'язані імплементувати її норми до національного законодавства, завдяки чому
вони остають основою подальшого правового регулювання.
Що ж стосується внутрішньодержавного механізму держав романо-германської правової сім'ї, то, як правило, усі нормативноправові акти, що приймаються у сфері, яка вже стала предметом
регулювання тієї чи іншої декларації, відповідають її положенням
і не можуть їй суперечити. Набрання ж чинності тими нормативними актами, положення яких суперечать засадам та принципам,
проголошеним декларацією, має бути можливим лише за умови
внесення змін до відповідної декларації на умовах і в порядку,
встановленому законодавством. Значимість наведеного пріоритету норм декларації над іншими нормативно-правовими актами,
що мають спільний із нею предмет регулювання, є особливо актуальним для правової системи нашої держави, в якій зазначений
механізм, нажаль, поки не знайшов свого відображення у законодавстві. Наведену тезу можна проілюструвати на Декларації «Про
Засади державної політики України в галузі прав людини», затвердженої Постановою Верховної Ради України від 17 червня 1999 р.1
Відповідно до наведеного акту, держава взяла на себе зобов'язання,
зокрема, забезпечити верховенство права і основних свобод людини; привести законодавство України у відповідність з універсальними стандартами прав людини Організації Об'єднаних Націй
та Ради Європи; реформувати адміністративне та адміністративно-процесуальне законодавство; недопущення звуження змісту та
обсягу існуючих прав і основних свобод людини, проголошених
Конституцією; забезпечення кодифікації законодавства про со1

Про засади державної політики України в галузі прав людини: редакція від
17.06.1999 [електронний ресурс] / Постанова Верховної Ради України. - режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/shovv/757-l4.
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ціальний захист і т.д. Значення виконання вказаних зобов'язань,
взятих на себе державою у вказаному акті, важко переоцінити,
що ще раз підтверджує необхідність запропонованого у цьому дослідженні законодавчого закріплення відповідності положенням,
проголошеним декларацією, всіх нормативно-правових актів, що
приймаються для врегулювання відносин у відповідній сфері.
Декларація як джерело пізнання права - надбання правової думки, яке досить часто однозначно є пам'яткою історії права, завдяки
якій можна оцінити рівень розвитку суспільства на певному етапі
та певним чином прогнозувати подальші зміни в законодавчому
регулюванні суспільних відносин.
Так, Загальна декларація прав людини, прийнята Генеральною
Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р.1, на основі положень Уставу
ООН 2 , присвячених необхідності розвитку співробітництва між
народами, загальної поваги й дотримання прав і основних свобод
людини, проголосила найважливіші права особистості: рівність
всіх людей без якої-небудь дискримінації, право на життя, волю
й особисту недоторканність, на недоторканність честі, репутації й
житла, на захист своїх прав судом. Декларація проголосила також
громадянські й політичні права й свободи (право притулку, свободу совісті й релігійних переконань і ін.), соціально-економічні
права (право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі н
сприятливі умови праці й на захист від безробіття, на рівну оплату
за рівну працю й т.д.). Проголошеними правами і свободами, відповідно до цього документу, володіє кожна людина, не залежно
від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших
переконань, національності або соціального походження, майнового, станового або іншого положення.
На сьогодні норми Загальної декларації прав людини імплементовані повністю або частково до систем законодавства державучасниць, на її основі та для її належного виконання прийнято ряд
актів декларативного характеру, а також конституційного та по1

Всеобщая декларация прав человека: редакция от 10.12.1948 [электронный
ресурс], - режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
2
Устав Организации Объединённых Наций и Устав Международного Суда:
редакция от 16.09.2005 [электронный ресрс]. - режим доступа: http://zakonl.rada.
gov.ua/laws/show/995_010.
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точного законодавства. Крім того, за допомогою Загальної декларації прав людини ООН і міжнародному співтовариству вдалося
змінити ставлення до прав людини майже в усьому світі. Хоча,
на жаль, доводиться констатувати, що й на сьогодні зустрічаються
політичні режими, що нехтують правами людини доволі зухвало і
відверто, що спричинило, наприклад, так звану «арабську весну»
- серія масових вуличних протестів, революцій та внутрішніх військових конфліктів у низці арабських країн, що розпочалися наприкінці 2010 року в Тунісі й досі тривають у деяких країнах.
Повертаючись до Загальної декларації прав людини, варто зазначити, що світова спільнота прийшла до розуміння необхідності
визнання, дотримання і захисту прав людини через трагічні сторінки світової історії й передусім через жахіття другої світової війни.
Саме Грунтуючись на основі Декларації та відштовхнувшись від
неї вдалося здійснити суттєві зрушення у сфері захисту прав людини, що є надзвичайно важливим для розвитку демократії та соціуму взагалі.
Окрім важливого нормативного значення, Загальна декларація
прав людини є визначною правовою, історичною пам'яткою, яка
користується беззаперечним авторитетом міжнародної спільноти.
Більше того, Декларація за підсумками 2009 року визнана документом, який найчастіше запитувався у міжнародній пошуковій
системі «Google», що свідчить про підвищений інтерес до нею і з
боку пересічних громадян.
Таким чином, предметом даного дослідження є декларація у такому енциклопедичному її розумінні, як офіційний документ, який
зазвичай визнається джерелом права у правових системах романогерманської правової сім'ї. Специфіка зазначеного поняття полягає у тому, що воно має в юриспруденції категоріальний статус
і становить досить широку систему знань, що розвивається. Дослідження декларації як джерела права романо-германської правової системи є неможливим без з'ясування юридичної сутності
власне правової категорії «джерело права». Фундаментальність
останньої зумовлює її аналіз за допомогою засобів, способів і методів, розроблених навіть не юридичною наукою, а логікою. Так,
залежно від того, яку відмінну ознаку покладено в основу, поняття
декларації як джерела права відповідно до концепцій, розроблених
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логікою, може бути предметним, генетичним чи функціональним.
За допомогою предметного визначення декларацію можна охарактеризувати як політико-правовий акт, який прийнятий компетентним органом держави або уповноваженим суб'єктом, містить
приписи загального характеру постійної дії, котрі розраховані на
багаторазове застосування, та створюють підстави та визначають
напрямки подальшого правового регулювання суспільних відно~
син. Використовуючи генетичне визначення, можна стверджувати,
що декларація - джерело права, що виражене в об'єктивованому
документі, містить найбільш загальні засади та принципи регулювання найважливіших сфер суспільного життя. Відповідно до функціонального визначення Декларація про державний суверенітет
України - це основоположний установчий політико-правовий акт,
що закріплює основи, вихідні положення конституційного, економічного та соціального ладу, прав і свобод людини та громадянина, статусу держави у міжнародних відносинах.
Враховуючи наукові підходи до розуміння джерела права, декларацію варто визначати таким чином: в матеріальному розумінні декларація - це урочиста заява, звернення, ствердження (констатація) правомочного суб'єкта, що проголошує принципи, засади
подальшої нормотворчої діяльності в певній сфері життя суспільства або визначальні, фундаментальні підходи до формування та
здійснення того чи іншого напряму політики держави; декларація
в формальному розумінні - це одна із зовнішніх форм вираження
права; декларація як джерело пізнання права - надбання правової
думки, яке досить часто однозначно є пам'яткою історії права, завдяки якій можна оцінити рівень розвитку суспільства на певному
етапі та певним чином прогнозувати подальші зміни в законодавчому регулюванні суспільних відносин.
Аналізуючи запропоновані вище визначення декларації, можна
зробити висновок про неможливість абсолютизації цього поняття.
Тільки раціональне врахування всіх наведених рис дає можливість
адекватно і різнобічно дослідити такий складний правовий феномен, який становить декларація як джерело права. Разом з тим,
запропоновані визначення можуть стати важливим інструментом,
засобом для з'ясування її сутності, ролі та значення в системі джерел сучасного права.
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2. Декларація в романо-германській правовій системі:
загальні ознаки та власні специфічні риси
Визначаючи поняття «джерело права», дослідники ґрунтуються на одній або декількох його ознаках. Зокрема, C.B. Бошно розглядає форму права як оболонку, в якій існує право, яка є
способом об'єктивації і дозволяє виокремлювати джерела права
як першопричини від власне права. Як правило, в юридичній літературі виділяються істотні ознаки такої форми права, що сприяє
з'ясуванню сутності права, зокрема: обов'язковість, нормативність, визначеність, стабільність, загальновідомість, державна підтримка, легальність 1 .
На думку I.E. Фарбера та В.О. Ржевського, важливими є такі
ознаки форми, в якій об'єктивується джерело права: по-перше,
визначеність, здатність ясно формулювати права та обов'язки
можливих учасників можливих
правовідносин;
по-друге,
загальнообов'язковість, охоронювана можливістю державного
примусу тих, хто ухилятиметься від її приписів; і, по-третє, загальновідомість адресатам юридичної норми (отже, повинен бути
особливий порядок публікації актів та введення їх у дію) 2 .
М.Н. Разумович виділяє такі ознаки джерел права; правотворча
значимість; зміст у вигляді юридично оформленої державної волі;
державна обов'язковість і гарантованість; особлива юридична
форма; встановлення основ правового регулювання у певних сферах суспільного життя 3 .
Констатуючи відсутність єдиного підходу до визначення ознак
джерел права в правових системах романо-регманської правової
сім'ї, загальними та найсуттєвішими з них необхідно вважати такі:
джерело права є офіційною формою вираження і закріплення волі
суб'єктів правотворчості, серед яких суспільство, народ, держава
в особі органів державної влади; має особливий порядок виник1

Бошно C.B. Форма права: теоретико-правовое исследование [текст] : дис.
... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / C.B. Бошно. - М., 2005. -С. 64-65.
2
Вопросы теории советского конституционного права [текст] / Фарбер И.Е.,
Ржевский В.А. - Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1967. - С. 70.
3
Разумович H.H. Источники и форма права [текст] / H.H. Разумович // Советское государство и право. - 1988. - № 3 . - С. 20-27.
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нсиня; обов'язковість і гарантованість державою; формальність;
нормативність; юридична сила; ієрархія; системність змісту; етапі иьність; дія в часі, просторі й щодо кола осіб.
Діяльність суб'єктів правотворчості в романо-германській праної) і й системі є необхідною основою інституціалізації права, що
полягає у свідомо-вольовому формуванні змісту правових приинсів та наданні їм юридичної сили, що відбувається в тому випадку, коли вона виражена не в будь-якій, а лише в певній формі,
її кою і є декларація. Отже, якщо воля суб'єктів правотворчості є
чжерелом права, то джерело права - декларація - становить форму,
що надає цій волі юридично обов'язкової сили. Поняття волі є визначальним для форм і джерел права. Воля у цьому контексті - це
оажання мати певний вид суспільних відносин, зазначений у відповідній нормі; воля - бажання суспільства (або його частини) - явіис собою джерело права, і воля-наказ - це оформлене у відповідну
ілгальнообов'язкову форму те ж правило. При цьому, варто акценIVвати увагу на тому, що специфікою декларації як джерела права
і ге, що її положення є обов'язковими передусім для законодавця,
нкий зобов'язується їх втілити у життя.
Наприклад, бажання міжнародної спільноти створити умови
чия вільного і відкритого волевиявлення оформилось у Декларпцію принципів міжнародного спостереження за виборами від
і 1.03.2006 р.1 Таким чином, Декларація виступає як джерело, що
визначає межі та спрямованість правового регулювання, характер
норм якого визначає особливості їх застосування. Таке твердження свідчить про можливість визнання одного й того самого явища
і джерелом, і формою одночасно. Це так зване прирівнювання термінів у разі визнання їх самостійності.
І Іравотворча значимість джерел права романо-германської
правової системи визначається тим, що вони або створюються
V процесі спеціальної правотворчої діяльності, або їх практичне
шачення виражається у встановленні норм права, створених в
особливому порядку. У першому випадку джерела права у формі
чекларацій проходять особливу процедуру розроблення і при1

Декларація принципів міжнародного спостереження за виборами: редакція
під 31.03.2006 [електронний ресурс]. - режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/
l.iws/show/884 001.
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йняття, наділяються при цьому офіційною юридичною силою,
похідною від компетенції суб'єктів правотворчості. Правотворча
робота тут здійснюється цілеспрямовано, особливими органами
та в особливому порядку, обов'язковим елементом якого є ратифікація декларації та імплементація її положень у національне
законодавство.
Основні параметри ознак і властивостей джерел права правових
систем романо-германської правової сім'ї в загальному вигляді зумовлені повноваженнями суб'єктів правотворчості, що їх створюють та визначені в нормах права. Коло суспільних відносин, що
становлять предмет відання відповідного суб'єкта правотворчості
в будь-якій сфері суспільного життя, звичайно достатньо окреслене в нормах права й досить стабільне 1 .
Декларації, санкціоновані державою, досить різні, що відображає можливість участі у процесах правотворення, крім держави,
інших суб'єктів (в тому числі наддержавних об'єднань), а також
тенденцію спонтанної нормотворчості, зумовленої потребами
суспільного життя. Це гнучка та соціально-чутлива система правового регулювання, якій властиво швидко відповідати на зміни
в суспільних потребах. Вони відображають похідний характер державної волі, що виражається у вигляді офіційного затвердження
норм або актів, розроблених недержавними суб'єктами (декларації громадських організацій, міждержавні декларації), чи у вигляді так званої мовчазної згоди2. Значення ратифікації декларацій,
створених суб'єктами, які не мають правотворчих повноважень
(мова йде в першу чергу про декларації в галузі міжнародного права), полягає в тому, що внаслідок цього відбувається включення
до правового поля конкретної держави, тобто надання юридичної
сили правилам поведінки, які до цього не мали властивостей державної обов'язковості 3 .
1

Научные основы типологиитнормативно-правовых актов в СССР [текст] /
Поленина C.B.. Сильченко Н.В. / отв. ред. Халфина P.O. - М. : Наука, 1987.
- С . 34-35.
2
Разумович H.H. Источники и форма права [текст] / H.H. Разумович // Советское государство и право. 1988. - № 3. - С. 20-27.
3
Разумович, H.H. Источники и форма права [текст] / H.H. Разумович // Советское государство и право, 1988. - № 3. - С. 21-22.
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Як приклад, можна навести правову систему нашої держави.
Відповідно до ч. 1 ст. З Закону України «Про міжнародні договори
України» від 29 червня 2004 р.1 визначено коло правомочних на
підписання міжнародних актів суб'єктів. Так, Президентом України або за його дорученням - від імені України; Кабінетом Міністрів
України або за його дорученням - від імені Уряду України; міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади,
державними органами - від імені міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, державних органів.
Наступною загальною ознакою джерела права романо-германської правової системи виступає обов'язковість та гарантованість. Декларація - це джерело права, що володіє властивостями
триваючої в часі обов'язковості до виконання і є підставою для
іастосування засобів державного примусу або міжнародно-правоиих санкцій щодо виконання обов'язків або захисту суб'єктивних
прав. Обов'язковість джерела права означає необхідність узгодження власної поведінки із правовими приписами та залежить від
його змісту: зобов'язання щодо виконання певних дій, рекоменцації дотримуватись певної поведінки, можливості використання
певного припису для задоволення власних потреб. Реалізація змісіу форм права гарантується вказівкою про можливість застосування державного примусу 2 .
Джерела права містять у собі дозволи, заборони, обов'язки,
недотримання яких призводить до «включення» механізму правоохоронної діяльності. Водночас застосування норм права відиувається із зазначенням конкретного джерела права, конкретних
і і а гей, що були порушені. Це надає законності й легітимності заI і осуванню державного примусу. Так, зокрема, при зверненні до
( 'иропейського суду з прав людини, заявник, окрім підтвердження
юго, що всі національні засоби захисту прав вичерпані, повинен
потрушувати, яке право, передбачене конкретною нормою того чи
іншого ратифікованого міжнародного акту, було порушено.
1

Закон України «Про міжнародні договори України» : редакція від 29.06.2004
|> іі'ктронний ресурс]. - режим доступу: http://zakon3.ra.da.gov.ua/laws/show/
1406-15.
!
Бошно, C.B. Форма права: теоретико-правовое исследование [текст] : дис.
і-ра юрид. наук : 12.00.01 / C.B. Бошно. - М„ 2005. - С. 70.
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Обов'язковість до виконання приписів декларації як джерела
права в романо-германській правовій системі означає незаперечність правових приписів щодо їх здійснення з боку всіх суб'єктів
права. Гарантією цього виступають переважно судові та інші
державні органи та наднаціональні об'єднання з можливістю застосування примусу. Якщо мова йде про декларацію як частину
національного законодавства, то правомочностями щодо застосування примусу володіє держава в особі уповноважених органів.
Так, відповідно до ст. 15 Закону України «Про міжнародні договори України»1 чинні міжнародні договори України підлягають сумлінному дотриманню Україною відповідно до норм міжнародного
права. Згідно з принципом сумлінного дотримання міжнародних
договорів Україна виступає за те, щоб й інші сторони міжнародних договорів України неухильно виконували свої зобов'язання за
цими договорами. А в ст. 16 визначено, що міністерства та інші
центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, інші органи державної влади, до відання яких
віднесені питання, що регулюються міжнародними договорами
України, забезпечують дотримання і виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України, стежать за здійсненням прав, які випливають з таких договорів для України, і за виконанням іншими сторонами міжнародних договорів України їхніх
»оПон'язань. Зазначені органи державної влади, а також відповідні
підирш м с т а , установи та організації надають Міністерству закордонних справ України інформацію, що стосується виконання
міжнародних договорів України.
Якщо ж правотворчими суб'єктами декларації виступають міжнародні організації чи наднаціональні об'єднання, то гарантією
виконання її приписів є можливість застосування міжнародно-правових санкцій: економічних, політичних тощо. При цьому примус
не можна ототожнювати із свавіллям. Якщо законодавство послідовно й чітко виражає ідеї справедливості та свободи, то державний примус щодо дотримання юридичних норм буде виправданим
та справедливим, якщо ж ні, то він перетворюється на сваволю.
1

Закон України «Про міжнародні договори України» : редакція від 29.06.2004
[електронний ресурс]. - режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/Iaws/show/
1906-15.
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І [е відбувається в державах із тоталітарним режимом 1 . Крім того,
ісржавний примус є легальним засобом забезпечення юридичних
норм, а не сваволею влади, оскільки здійснюється уповноваженими суб'єктами в межах їх повноважень. Саме джерела права
становлять основу режиму законності та правопорядку в державі,
с грижень її правової системи.
Нормативність джерел права в правових системах романо-германській правовій сім'ї полягає в тому, що їх змістом є система
офіційно визнаних і чинних у певній державі юридичних норм.
І (я ознака джерел права пояснює співвідношення сутності змісту
й форми права. Сутність джерел права полягає в обумовленості їх
змісту соціально-економічними та політичними відносинами, детермінованими державною волею.
Для визнання нормативності кожному джерелу права необхідно
щонайменше дві ознаки: компетентність, тобто видання акта з кола
питань, регулювання яких віднесено до відання даного суб'єкта
правотворчості; ієрархічний зв'язок з іншими елементами структури в системі джерел права, що знаходить вираження у відсутності суперечностей його приписів Конституції та іншим джерелам права, що мають вищу юридичну силу. В сучасній юридичній
думці прийнято вважати, що джерела права, прийняті суб'єктами
правотворчості в результаті правотворчої діяльності, спрямовані
на встановлення нових норм права, зміну або скасування діючих,
є нормативними.
Нормативність - ключова ознака, що є підставою для визнання
явища джерелом права. Нормативним потенціалом є такі властивості джерел права, які відповідають загальній меті нормативного регулювання - упорядкуванню суспільних відносин, внесенню
одноманітності та стабільності у соціальне життя шляхом встановлення загальних правил 2 . Нормативність джерела права виявляється в тому, що її положення: розраховані на невизначений вид
суспільних відносин, тобто в них закріплюються типові для біль1

Бабаев, В.К. Общая теория права: курс лекций [текст] / B.K. Бабаев - Нижний Новгород: Изд-во Нижегор. ВШ МВД РФ, 1993. - С. 126.
2
Мазуров, A.B. Указ Президента Российской Федерации как источник права: проблемы теории и практики: [текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 /
A.B. Мазуров. - М„ 1999. - С. 22.
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шості осіб правила поведінки; діють невизначену кількість разів, а
реалізація правил, що в них містяться, у конкретних правовідносинах не зупиняє їх дію; поширюють свою дію на будь-яких осіб, які
вступають або можуть вступати у правовідносини на тій підставі,
що володіють, як правило, загальними ознаками 1 . Зазначені прояви
нормативності як однієї з визначальних рис джерела права притаманні і декларації. Так, в декларації закріплюються найбільш головні, найбільш значущі правила поведінки, які поширюються зазвичай на найбільш широке коло осіб, що є наслідком предмету їх
регулювання - засади державного ладу, міжнаціональне співробітництво у тій чи іншій сфері і т.д. Декларації, як правило, діють
протягом тривалого часу, що також пояснюється загаданим предметом їх регулювання, і, що показово, зазвичай або не зазнають
змін чи доповнень або такі зміни відбуваються надзвичайно рідко.
Коло суб'єктів, на яке поширюються декларації, складають як особи (найбільш часто використовується словосполучення «людина і
громадянин») - фізичні та юридичні, так і посадові особи органів
публічної влади, власне самі органи публічної влади, держави та
їх об'єднання.
Нормативність приписів декларації подібна до такої ж властивості конституційних норм, яка зумовлена тим, що зазначені
норми акумулюють, узагальнюють найбільш важливі, соціально
значущі явища і вводять їх у межі прийнятих державою нормаінніи'. Особливість прояву нормативності декларації полягає у
тому, що вона, зазвичай, складається із спеціалізованих норм
права: норм-принципів, норм-констатацій, норм-цілей, норм-засад і т.д.
Загальність права, на думку C.B. Бошно, відображаючись у певних формах, у тому числі і в декларації, набуває соціальної цінності
й може дорівнювати масштабам свободи. Право виступає мірилом
поведінки різних осіб. Якщо будь-який припис адресовано вузькому колу осіб, він не може бути правом. Неперсоніфікованість ' Бошно, C.B. Форма права: теоретико-правовое исследование [текст] : дис.
... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / C.B. Бошно. - М„ 2005. - С. 70.
2
Див: Конституційне право України [текст] : підруч. для студ. вищ. навч.
закл. / за ред. 10.M. Тодики, B.C. Журавського. - К . : Видавничий дім «Ін Юре»,
2002.-553 с.
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перманентна властивість права, вона береться за основу розуміння
ішастивості нормативності права 1 .
Особливість декларації як джерела права романо-германської
правової системи, полягає в тому, що її дія не зупиняється фактом
її реалізації. Весь період часу, поки вона існує, вона породжує одні
її ті самі правові наслідки, ґрунтується на авторитеті уповноважених суб'єктів правотворчості та державному примусі. Зокрема,
саме на цій підставі базується відмінність нормативних актів-джерел права від ненормативних, шдиэщуальних, звернених до конкретних суб'єктів (вирок суду, наказ директора).
Таким чином, можна виділити такі ознаки нормативності декларації, як: неконкретність адресата; можливість неодноразового зас госування; збереження дії припису незалежно від його виконання.
1[і властивості дозволяють відмежовувати джерела права від індивічуальних актів і всі вони є характерними рисами декларації.
Не менш важливою ознакою джерела права є формальність.
Категорія форми для розуміння природи джерел права є визначальною. Проблема вибору зовнішньої форми права є актуальною,
оскільки від неї залежить його юридична сила, місце у правовій
системі, співвідношення з іншими нормативними приписами,
ефективність регулювання суспільних відносин.
Формальний вияв - це конкретне, чітке оформлення правових
приписів, вираження їхньої зовнішньої форми із вказівкою на відповідні права, обов'язки, наслідки невиконання.
Поняття «вираження» та «закріплення» мають різне змістове
навантаження. Поняття «вираження» вживається для позначення результатів правотворчої діяльності уповноважених органів
державної влади у вигляді санкціонування правил поведінки, що
не мають юридичного змісту. Ідеться про звичаї, прецеденти, доктрини тощо. Право на перших щаблях розвитку народів набуває
іншої, доступнішої для розуміння людей форми. Ця форма поляI ає у чуттєвих, сприйнятих для всіх образах, у фізичних, реальних
інаках2. Наприклад, узагальнені передові досягнення юридичної
1

Бошно, C.B. Форма права: теоретико-правовое исследование [текст] : дис.
. д-ра юрид. наук : 12.00.01 / C.B. Бошно. - М„ 2005. - С. 69-70.
2
Карасевич, П.Л. Гражданское обычное право Франции в историческом его
развитии [текст] / П.Л. Карасевич. - М. : Тип. А.И. Мамонтова, 1875. - С. 70-71.
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науки, правова доктрина у вигляді науково-практичних коментарів до законів, наприклад у сфері захисту прав людини, отримує
публічне вираження, а з часом може закріплюватися в нормах відповідних декларацій.
«Закріплення» правових норм у декларації, як і в інших джерелах права романо-германської правової системи, супроводжується
їх юридичною формалізацією, використанням засобів законодавчої техніки та офіційним характером самої діяльності з формування їх змісту та зовнішньої форми. За своєю сутністю факт закріплення правових норм у певних джерелах означає наділення їх
юридичною силою і статусом офіційного документа, що слугує
нормативною основою для регулювання суспільних відносин. Закріплення в ролі джерела права правил поведінки завершує правотворчу процедуру їх формулювання і робить саме юридичними
формами права. У цьому також розуміють і збіг понять «форма
права» та «джерело права».
Визначення юридичної форми правового акта є однією з вимог юридичної техніки. Кожний правовий акт має набути певної
форми, що відповідає вимогам Конституції. Водночас юридично
оформити проект правового акта означає надати йому тієї юридичної форми, яка була визначена на самому початку роботи над
проектом. Па законодавчому рівні частково закріплені назви форм
митії» органів державної влади. Так, в правовій системі нашої держави, в і д п о в і д н о до ст. 91 Конституції України Верховна Рада
України приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її
конституційного складу, крім випадків, передбачених Конституцією. Це положення тлумачиться в Рішенні Конституційного Суду
України у справі про офіційне тлумачення положень частини другої статті 84, пункту 34 частини першої статті 85, частини першої
статті 86, статті 91 Конституції України, частин другої, третьої,
четвертої статті 15 Закону України "Про статус народного депутата України" від 14 жовтня 2003 р.1: «Під терміном "акти", що
вживається у статті 91 Конституції України, необхідно розуміти
рішення Верховної Ради України у формі законів, постанов тощо,
1

Закон України «Про статус народного депутата України»: редакція від
06.12.2012 [електронний ресурс]. - режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/2790-12.
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які приймаються Верховною Радою України визначеною Констиіуцією України кількістю голосів народних депутатів України» 1 .
Таким чином, Конституція України хоча і не визначає декларацію як джерело права, проте, допускаючи можливість існування
піших форм права, окрім законів, дає підстави стверджувати, що
декларація, якщо вона прийнята Верховною Радою України, має
вважатися джерелом права.
Варто також звернути увагу на тлумачення терміну «законодавство», що міститься у Рішенні Конституційного Суду України у справі щодо тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу
іаконів про працю України від 9 липня 1998 р.2 В зазначеному
Рішенні термін «законодавство» розуміється так, що ним охопиюються закони України, чинні міжнародні договори України,
ігода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України,
а також постанови Верховної Ради України, укази Президента України, декрети і постанови Кабінету Міністрів України,
прийняті в межах їх повноважень та відповідно до Конституції
України і законів України. При цьому, необхідно зауважити,
що наведене тлумачення стосується поняття «законодавство» в
контексті виключно трудового законодавства. В Рішенні підставою для розгляду справи називається неоднозначність розуміння
положення саме ч. З ст. 21 Кодексу законів про працю України.
Гаким чином, можна стверджувати, що використання наведеного
тлумачення як підстави невизнання декларації джерелом права,
< недопустимим.
' Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним почанням 50 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень часI ини другої статті 84, пункту 34 частини першої статті 85, частини першої статті
86, статті 91 Конституції України, частин другої, третьої, четвертої статті 15 Закону України ''Про статус народного депутата України"(справа про направлення
іапиту до Президента України): редакція від 14.10.2003 [електронний ресурс],
режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v016p710-03.
2

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення
частини третьої статті 21 Кодексу законів про пращо України(справа про тлумачення терміну "законодавство"): редакція від 09.07.1998 [електронний ресурс],
режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/lavvs/show/v012р710-98/conv.
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Пі Л И П Н І І І І И Щ ' І Л СІ. 46 'Нікому України «Про Регламент Верхними і Ради України» під 10 лютого 2010 р.1 актами Верховної Ради
г закони, постанови, резолюції, декларації, звернення, заяви. Більше юго, у ст. З проекту Закону України «Про нормативні правові
акти в Україні» від II грудня 1997 р. робилася спроба визначити
види нормативних актів, так актами законодавчої влади пропонувалося вважати Конституцію (Основний Закон), конституційні
закони, кодекси та інші закони, декларації. В наступних спробах
розробки закону про нормативно-правові акти, які робилися у подальшому, декларації вже не згадувалися як такі, що мають визнаватися нормативно-правовими актами 2 . Так, відповідно до ч. 2
ст. 16 Конституційного Договору від 8 червня 1995 р.3 Верховна
Рада України мала право приймати постанови, заяви, декларації,
звернення.
Аналіз конституцій зарубіжних країн свідчить, що випадки,
коли в законодавстві держави в нормативному порядку закріплена
система джерел права шляхом фіксування окремих видів цих джерел, трапляється дуже рідко.
Точність, чіткість змісту як властивість формальності джерел
права обумовлюється певною структурною організацією, застосуванням засобів юридичної техніки.
11 рі 1111 і,і и їй права не мають власної форми вираження. Вони молу іь и м и прямо сформульовані у правових актах (текстуальне заіфіігк'іиііі) іііи) походи і и зі змісту правових актів (змістовне закріпнспші) V ііримомін сфері загальні принципи права розкриваються
і копкрепнуюіься в юридично значимих і визначених правах й
' Закон України «Про регламент Верховної Ради України»: редакція від
02.12.2012 [електронний ресурс]. - режим доступу: littp://zakon 1.rada.gov.ua/lavvs/
show/1861-17.
2
Проект (11.12.97) Закон України "Про нормативні правові акти в Україні"
(проект): редакція від 11.12.1997 [електронний ресурс]. - режим доступу: http://
wl.с l.rada.gov.ua/'pls/zweb_n/wcbproc34?id=&pt3511=12&р13 5401=13229.
3
Констигуційний договір між Верховною Радою України та Президентом
України про основні засади організації та функціонування державної влади і
місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції
України: редакція від 08.06.1995 р. [електронний ресурс], - режим доступу: http://
zakon2.rada.gov.iia/la\vs/show/l%D0%BA/95-%D0%B2%Dl%80.
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обов'язках. Наприклад, визнання людини найвищою соціальною
цінністю деталізується в системі юридичних прав й обов'язків, що
іафіксовані в законодавстві. Текстуальним буде закріплення принципів права в Декларації про державний суверенітет України, які
проголошують принципи суверенітету і самоврядування народу
України, розподілу державної влади на законодавчу, виконавчу
і судову тощо. За допомогою змістового закріплення принципів
права у правових нормах можна врегулювати найбільш загальні
суспільні відносини. Наприклад, принципи законності та справедливості мають важливе значення, хоча текстуально й не закріплені. Разом з тим, вони знайшли своє офіційне визнання завдяки
правовим позиціям Конституційного Суду України. їх неабияке
іначення для правозастосування в романо-германських правових
системах витікає із з'ясування засад і наведення аргументів Судом
при мотивуванні ним своїх рішень. Як приклад, можна навести Рішення Конституційного Суду України у справі щодо відповідності
Конституції України положень статті 69 Кримінального кодексу
України від 2 листопада 2004 р.1
Майже всі джерела права містять у тому чи іншому вигляді та
обсязі норми-принципи, що належать до різних сторін політичного, економічного, соціального й духовного життя суспільства 2 .
І Цо ж стосується декларації, то більшість її норм складають саме
норми-засади та норми-принципи (детальніше - у наступних розділах). Як приклад, можна навести Засади державної політики в
і алузі прав людини, затверджені Постановою Верховної Ради України від 17 червня 1999 р.3 Зазначений нормативно-правовий акт
чоча і називається Засади, проте фактично є актом декларативно
1

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (констиі\ цінності) положень статті 69 Кримінального кодексу України(справа про приміщення судом більш м'якого покарання): редакція від 02.11.2004 [електронний
рссурс]. - режим доступу: bttp://zakon2.rada.gov.ua/lavvs/shovv/v015p710-04/conv.
2
Колодій, A.M. Принципи права України [текст] : монографія / A.M. Конідій. - К . Юрінком Інтер, 1998. - с. 113.
1
Постанова Верховної Ради України «Про засади державної політики Укриши в галузі прав людини»: редакція від 17.06.1999 [електронний ресурс]. — реі.мм доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/lavvs/shovv/757-14/conv.
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рекомендаційного характеру, який безпосередньо не врегульовує
суспільні відносини, але створює передумови для такого регулювання в майбутньому завдяки спеціалізованим нормам права. Більше того, зазначені Засади є критерієм для Конституційного Суду
України в процесі формування ним своїх правових позицій та для
Уповноваженого ВРУ з прав людини при обґрунтуванні ним своїх
вимог у встановленому чинним законодавством порядку.
Однією з найбільш головних і в той же час найбільш суперечливих ознак джерела права в правових системах романо-германської правової сім'ї є його юридична сила. Юридична наука
має розробки окремих джерел права, їх основних властивостей та
ознак. Ієрархія джерел права обумовлена різноманітністю функцій
держави й відповідно різноманітністю органів, що їх здійснюють.
Про існування прямої залежності між «ступенем нормативності»
та ієрархією правових актів зауважував С.С. Алексеев'. На думку В.К. Байтіна, на ступінь загальності норм впливає важливість
відносин, які моделюються в юридичних нормах, обумовлюють
ієрархію цих норм. Загальні зв'язки знаходять вираз і закріплення, як правило, в наймасштабніших актах, що мають найвищу
юридичну силу, інші - в актах, що мають меншу юридичну силу 2 .
О.С. Іоффе, аналізуючи форму та зміст права, визначив, що між
річними правовими нормами існує певна система їх підпорядісушніїїи і її цьому розумінні можна розглядати різні ступені їх
о(>оі>"л шжоетї. Це залежить від того, у якому саме державному
нормативному акті дане правило дістало вираження і яке юридичне значення мас даний акт3.
Юридична сила правового акта - це його специфічна властивість, зміст якої полягає в його обов'язковості, а також у пріоритеті перед іншими актами або в підпорядкуванні їм. Т.В. Гурова
додає до загальнообов'язковості примусовість, які разом створюють таку якість позитивного права, як юридична сила. Отже, право
1

Алексеев. С.С. Социальная ценность права в советском обществе [текст] /
С.С. Алексеев. - M.: Юрид. лит., 1971. - С. 69.
1
Нормы советского права. Проблемы теории. - Изд-во Саратов, ун-та, 1987.
- С. 83-84.
3
Иоффе, О.С. О форме и содержании социалистического права [текст] /
О.С. Иоффе // Вестн. Ленингр. гос. ун-та. - 1959. -№ 11. - С. 80-85.
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набуває юридичної сили у процесі діяльності органів державної
влади, а державу можна розглядати як джерело юридичної сили
права1.
А.Б. Венгеров уважає, що поняття «юридична сила», як і багато
інших виразів поняттєвого апарату юридичної науки, запозичене з інших галузей знання і наповнене специфічним юридичним
змістом. Фізичне поняття «сила» в юридичному розумінні означає
обов'язкову відповідність акта, прийнятого нижчим державним
органом, актові, прийнятому вищим державним органом, або відповідність акта, прийнятого суб'єктом федерації, актові, прийнятому на федеральному рівні. Отже, юридична сила акта — це його
місце в ієрархії правових актів, відповідність, підпорядкованість
актів, прийнятих нижчим органом, вищим актам 2 .
Тобто автор вважає, що порядок, коли один правовий акт має
посідати вище місце стосовно іншого, виникає не з його змісту, а
з того, яке місце в системі органів державної влади посідає орган,
що його видав, яким є зміст його компетенції та безпосередньо
характер самих актів, що видаються. Таким чином побудована
ієрархія нормативно-правових актів законодавства в правовій системі України. Наприклад, формулювання «закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України
і повинні відповідати їй» (ч. 2 ст. 8) і «закони та інші нормативні
акти, прийняті до набуття чинності цією Конституцією, є чинними у частині, що не суперечить Конституції України» (п. 1 розділ
XV) підтверджує підпорядкованість законів Конституції України та підпорядкованість підзаконних актів законам. Про останнє
свідчить і наявність у Конституції України численних посилань
на закони. І хоча в тексті Основного Закону відсутня пряма фіксація принципу верховенства закону, він випливає з духу Конституції України і характеристики законів як певної юридичної форми
права. Закони хоч вторинні щодо Конституції країни, але первинні
стосовно підзаконних актів, що є формою конкретизації законів.
Таким чином принцип верховенства закону органічно пов'язаний
1

Гурова, T.B. Актуальные проблемы теории источников права [текст] : дис.
... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Т.В. Гурова. - Самара, 2000. - С. 97.
2
Венгеров, А.Б. Теория государства и права: в 2-х т. Т. 1. [текст] / А.Б. Венгеров. - М.: Юристь, 1996. - С. 127-128.
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із принципами верховенства права та верховенства Конституції як
по суті однозмістовними для правової держави. Кожен з них не
заперечує наявності в системі права ієрархії «під конституційних»
нормативно-правових актів, очолюваної законом, і не абсолютизує самостійності дії кожного окремого принципу 1 .
Варто згадати про наведене вище Рішення Конституційного
Суду України щоДо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України від 9 липня 1998 р.2,
яким визначено ієрархію нормативно-правових актів таким чином: закони України, чинні міжнародні договори України, згода
на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також
постанови Верховної Ради України, укази Президента України, декрети і постанови Кабінету Міністрів України, прийняті в межах
їх повноважень та відповідно до Конституції України і законів України.
Логічно виникає питання про місце декларації як джерела права
романо-германської правової системи серед інших правових актів.
Так, якщо йдеться про місце декларації як міжнародного правового акту в системі національного законодавства, то воно залежить
від правової системи конкретної держави. В Україні, до прикладу,
діє принцип примату міжнародного права, оскільки відповідно до
ч. 2 ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори України»
у випадку, якщо міжнародним договором України, який набрав
чііііносіі M установленому порядку, встановлено інші правила, ніж
її, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то
іасіосоиуються правила міжнародного договору. Таким чином,
декларація, імплементована в національне законодавство України,
мас пріоритет над ним, проте має відповідати положенням Конституції України. Таким чином, в ієрархії нормативно-правових актів
декларацію та інші акти декларативного характеру, що є нормами
1

Шаповал, В.М. Верховенство закону як принцип Конституції України
[текст] / В.М. Шаповал // Право України. - 1999. - № 1. -С. 6, 7.
2
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення
частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміну "законодавство"): редакція від 09.07.1998 [електронний ресурс].
- режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/la\vs/show/v012p710-98/conv.
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міжнародного права та набули обов'язкової для України юридичної сили, варто поставити на друге місце після Конституції України. Норми таких декларацій мають пріоритетне значення щодо
законів України та інших нормативно-правових актів.
Що ж стосується декларації як внутрішньодержавного акту
держав, що входять до романо-германської правової сім'ї, то тут
парто виходити з того, яким суб'єктом правотворчості його було
кидано. Варто також звернути увагу на те, що декларації може
бути надано легітимності шляхом прийняття іншого акту. В національній правовій системі як приклад можна навести Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2011 р. «Про
підписання Спільної декларації Кабінету Міністрів України та
Європейської Організації Ядерних Досліджень (ЦЕРН) стосовно
науково-технічного співробітництва». Зазначене розпорядження
містить всього дві вказівки: схвалити проект Спільної декларації
Кабінету Міністрів України та Європейської Організації Ядерних
Досліджень (ЦЕРН) стосовно науково-технічного співробітництва
і а уповноважити Голову Державного агентства з питань науки,
інновацій та інформації Семиноженка Володимира Петровича
підписати зазначену в пункті 1 цього розпорядження Спільну декларацію. В законодавстві України зазвичай всі акти, метою яких
г підписання (приєднання, імплементація) декларацій, містять поноження саме такого змісту.
Так, у ст. 13 згаданого вище Закону України «Про міжнародні договори України» визначено порядок приєднання України до
міжнародних договорів або їх прийняття. Зокрема рішення про
приєднання України до міжнародних договорів або про їх прийняття приймаються: а) щодо договорів, які потребують ратифікації, - у формі закону України про приєднання до міжнародного
договору або закону України про прийняття міжнародного договору, невід'ємною частиною яких є текст міжнародного договору;
б) щодо міжнародних договорів, які укладаються від імені України, які не потребують ратифікації, - у формі указу Президента України; в) щодо міжнародних договорів, які укладаються від імені
Уряду України, які не потребують ратифікації, - у формі постанови
Кабінету Міністрів України. Ратифікація ж міжнародних договорів
України здійснюється шляхом прийняття закону про ратифікацію,
39
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невід'ємною частиною якого є текст міжнародного договору. На
підставі підписаного та офіційно оприлюдненого Президентом України закону Голова Верховної Ради України підписує ратифікаційну грамоту, яка засвідчується підписом Міністра закордонних справ
України, якщо договором передбачено обмін такими грамотами.
Джерела права у романо-германській правовій системі діють
у часі, просторі та щодо кола осіб. Це динамічна характеристика
процесу реалізації приписів джерел права, що складається із сукупності зовнішніх факторів, які здійснюють регулятивний вплив
на врегульовані ними суспільні відносини. У юридичній літературі
ця ознака джерел права найґрунтовніше досліджена щодо нормативно-правових актів. Часові межі дії характеризуються моментом
набрання чинності актом і моментом втрати ним юридичної сили.
Набрання чинності нормативно-правовим актом відбувається, як
правило, з моменту його офіційного оприлюднення в засобах масової інформації.
Чинність джерел права - це юридична передумова їх дії,
яка означає наявність у них юридичної сили, нормативності та
загальнообов'язкового значення до виконання. Набуття джерелом права чинності зобов'язує державні органи та інших суб'єктів
здійснити заходи, необхідні для забезпечення його належної дії.
Наприклад, привести у відповідність із законом, що набрав чинності, зміст інших нормативно-правових актів; довести зміст даного закону до відома населення. Дія - фактичне виконання приписів закону, що призводить до виникнення, зміни та припинення
відповідних правовідносин. Водночас чинність джерела права
без його дії не тягне виникнення, зміни чи припинення прав та
обов'язків суб'єктів правовідносин, передбачених ним. Наприклад, дія закону або окремих його положень припиняється одночасно з введенням в дію нового закону, який припиняє чинність
даного закону, якщо новим законом не встановлено інше.
В контексті дослідження дії джерела права в правових системах романо-германської правової сім'ї варто також звернути увагу
на ситуацію, при якій певна норма права не була відмінена, проте
новим законом встановлюється інший порядок регулювання відповідних вже врегульованих суспільних відносин або положення
зазначеної невідміненої норми права взагалі не отримують подаль40
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того розвитку. Так, відповідно до ст. 2 Декларації прав національностей від 1 листопада 1991 р.1 Українська держава гарантує всім
національностям право на збереження їх традиційного розселення
і забезпечує існування національно-адміністративних одиниць.
Разом з тим, положення Закону України «Про національні меншини в Україні» від 25 червня 1992 р.2 не містять розвитку норм
наведеної вище Декларації, хоча і не відміняють їх дію. Офіційно
проголосивши намір врегулювати порядок утворення адміністраіивно-територіальних одиниць за національною ознакою, тобто
повернутись до практики 20-30-х років, Верховна Рада фактично
відмовилась від взятих на себе зобов'язань та знехтувала раніше
визначеним напрямком правового регулювання. Це наочно продемонструвало і світовому співтовариству, і українському суспільсI ву непослідовність політики держави стосовно національних меншин та істотно вплинуло на втрату авторитета молодої української
іержави. Така ситуація, на жаль, є,непоодинокою у вітчизняному
•.дкоігадавстві, що спричиняє фактичне невиконання приписів пормативно-правових актів, нівелюючи їх дію.
У випадках, якщо закон чи його окремі положення вводять» н в дію на визначений строк, то після закінчення цього строку
копи припиняють дію і втрачають чинність без додаткового рішення; настання подій чи ситуацій, з існуванням яких офіційно
пов'язувалась чинність або дія закону; а також у разі офіційного
ііпчнання закону неконституційним.
Визнання закону таким, що втратив чинність, припиняє його
ню в повному обсязі. Припинення чинності окремих положень закину не тягне за собою припинення чинності закону в цілому та в
чинній частині.
Тимчасове зупинення дії закону чи окремих його положень не
припиняє чинності закону; після закінчення строку, на який зупиниш їх дію, ця дія поновлюється автоматично.
1

Декларація прав національностей України: редакція від 01.11.1991 [елекршший ресурс]. - режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1771-12/
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і « ч.інвд дії. «к правило, розрізняють міждержавні акти терміII. ї ї ж-иінпачено термінові, безтермінові й особливі. Терміновими
ті.іжаються договори, в яких визначено конкретний термін їхньої
дії. Звичайно договори укладаються на досить тривалі строки — десять чи двадцять років, Невизначено терміновими вважаються такі
міждержавні акти, які хоча й мають встановлений у самому договорі термін дії, але передбачають його автоматичне продовження
у разі, якщо жодний з учасників договору не заявить про бажання
його припинити. Безтерміновими називаються договори, в яких або
не вказаний термін їхньої дії, як, наприклад, у деклараціях про мир,
або їх безтерміновий характер прямо обумовлений договором.
Від терміну дії декларації як джерела права романо-германської правової системи слід відрізняти термін дії зобов'язань за нею,
який може продовжуватися до виконання зобов'язання, навіть
якщо термін дії самої декларації минув.
До закінчення терміну дії договір може бути продовжений відповідно до домовленості його учасників чи автоматично на підставі приписів самого договору. Це називається пролонгацією
міжнародного договору. Останній випадок пролонгації називається автоматичною пролонгацією.
Дія джерел права у просторі означає встановлення просторових масштабів, у межах яких джерела права можуть бути реалізовані, і, відповідно, визначається територією держави. Наприклад,
за дією у просторі нормативно-правові акти можуть бути: загальнодержавні (діють на всій території держави); регіональні (діють
на території суб'єкта); місцеві (діють на території муніципального
утворення); локальні (діють у межах певної організації та ін.). Крім
того, дія нормативно-правових актів у просторі може здійснюватися на основі екстериторіального принципу, що означає поширення
нормативно-правових актів визначеного суб'єкта правотворчості
за межі території його юрисдикції. Дія джерел права щодо кола
осіб означає визначення кола суб'єктів, стосовно яких даний правовий акт має юридичну силу.
Аналізуючи декларацію як джерело права в романо-германській
правовій системі, то на її чинність в просторі, часі і за колом осіб
поширюються зазначені вище загальні правила, характерні для
всіх джерел права. Проте, якщо мова йде про декларацію як між42
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породний акт, який імплементується в національне законодавство,
іо її дія може мати певні особливості. Так, Конвенцією 1969 р. запроваджено, що положення нового укладеного договору не мають
июротної сили: «не обов'язкові для учасника договору стосовно
оудь-якої дії чи факту, які мали місце до дати набрання договором
чинності». Але це не перешкоджає учасникам за взаємною згодою
розповсюджувати дію договору на ті «дії чи факти», які мали місце до набрання договором чинності. Якщо з того самого питання
послідовно укладено декілька договорів (два чи більше), то для
визначення договору, яким слід керуватися, виходять з таких положень: а) якщо в договорі указано, що він обумовлений попереднім або наступним договором, то слід керуватися договором, яким
він обумовлений; б) якщо всі учасники попереднього договору є
учасниками наступного і дія попереднього не припинена або не
зупинена, то застосовуються положення попереднього, але лише
і ією мірою, якою він не суперечить новому договору.
На прикладі України варто зауважити, що відповідно до ст. 10
Закону України «Про міжнародні договори України» при підписанні, ратифікації, затвердженні, прийнятті міжнародного договору або приєднанні до нього можуть бути зроблені заяви та сформульовані застереження до дії його положень відповідно до норм
міжнародного права. Крім того, дія договорів з нормативним змістом характеризується тим, що: договір набуває юридичної сили з
моменту підписання або з часу, визначеного в ньому: договір припиняє дію або за згодою сторін, що його уклали, або за умов, що
передбачені договором.
Характер декларації визначатиме межі її дії: територія певної
держави або територія декількох держав (міжнародний договір,
федеративний договір). Дія такого джерела права поширюється
на суб'єктів його прийняття, а також інших суб'єктів, що передбачено умовами договору. Звичайно виходять з того, що договір
розповсюджує свою дію на всю територію держави-учасниці. Разом з тим міжнародному праву відомі декларації та акти декларативного характеру, які стосуються територій, що не є державною
територією учасників. Прикладами таких актів служать договори
про Антарктику, про відкрите море, про район морського дна, про
космічний простір та ін.
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Реалізація гіршшсіїї, які мі» ічні ч v - г у р ш а ч права, має юридичні наслідки, що означає испіпин її (нкі нр.іініініі її регулювання в певних сферах суспільного жни я, ідій» ж н і м німину па визначені сфери суспільних відносин. Виникнеш їй і йкич і ііісііідків обумовлюється
характером правил поведінки, що H ник місіяп.ся. Відповідно до
цього, суспільні відносини, опосередковані джерелами права, набувають правового характеру, а їх учасники набувають суб'єктивних
прав та юридичних обов'язків. Саме у джерелах права фіксуються
норми, що визначають правомірну та протиправну поведінку.
Отже, виділимо такі загальні ознаки джерел права в правових
системах романо-германської правової сім'ї: 1) публічність - джерела права, які в комплексі утворюють систему, приймаються
суб'єктами правотворчості і діють щодо всіх осіб, що знаходяться в межах юрисдикції; 2) формальність - джерела права являють
собою сукупність відповідним чином оформлених документів
- правових актів (за виключенням правових звичаїв). Причому
обов'язковою умовою набрання джерелами права юридичної сили
є наявність відповідних реквізитів (назви, вказівки місця і часу прийняття та ін.); 3) нормативність; 4) юридична сила - джерела права,
що утворюють систему, розташовуються в порядку послідовного
убування юридичної сили. При цьому, основним за юридичною
силою джерелом права є Конституція, яка виступає як документ,
що володіє вищою юридичною силою; 5) обов'язковість, гарантованість та безпосередній зв'язок з державою - джерела права приймаються від імені держави, або з її дозволу, їх реалізація забезпечується за допомогою системи державних гарантій і санкцій; 6)
безпосередній зв'язок джерел права з колом суб'єктів, простором і
часом, формується на базі діючих у даний часовий період і в даній
державі джерел права і, відповідно, безпосередньо залежить від
цих «змінних величин».
Завдяки з'ясуванню основних ознак джерел права з'являється
можливість визначити його поняття у формально-юридичному розумінні. Джерело права - це зовнішня форма існування норм права
у вигляді письмового документу (правового припису), виданого в
межах повноважень суб'єктів правотворчості згідно спеціальної
процедури, має юридичну силу та обов'язковість до виконання,
відображає волю народу, політику держави і суб'єктів місцевого
44
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самоврядування та спрямована на створення передумов для регулювання суспільних відносин.
Проведений вище аналіз ознак джерел права доводить, що
декларація наділена всіма необхідними рисами, які з впевненістю дозволяють охарактеризувати її як джерело права в правових
системах романо-германської правової сім'ї. Разом з тим, поряд
з загальними рисами джерела права, варто звернути увагу па те,
що однією з визначальних рис декларації є її фундаментальне правоутворююче значення, тобто вона головним чином направлена
саме на встановлення норм права, а не на їх зміну, припинення чи
доповнення. Так, у вітчизняній правовій системі Декларація про
державний суверенітет України через спеціалізовані норми-принципи, засади заклала принципово новий курс розвитку державності і разом з цим заклала підвалини формування нової системи
права і законодавства. Крім того, необхідно звернути увагу чи не
найголовнішу рису декларацій - їх фундаментально-правовий характер. Це пов'язано як з структурою їх норм, та і з роллю для
становлення держави та її інституцій, принциповим завданням
- створити передумови і так би мовити рамки для розвитку тих
чи інших суспільних відносин, задати певний вектор їх розвитку.
Так, Декларація про засади державної молодіжної політики України визначає загальні засади, мету, завдання, принципи, головні
завдання державної діяльності у цій сфері, механізм її формування
та реалізації. Таким чином, вона поклала початок прийняттю ряду
державних програм, які були запроваджені через постанови Кабінету Міністрів України та акти профільного міністерства.
В сучасній російській літературі декларацію також відносять
до джерела права в романо-германській правовій сім'ї'. Під декларацією розуміють комплексний нормативно-правовиіі акт, що
приймається з найбільш важливих питань, в якому проголошуються основні принципи, закріплюються положення 2 . Як правило, подальша деталізація положень декларації здійснюється в законах і
підзаконних актах. Міжнародні, міждержавні договори, конвенції,
1

Теория государства и права: учебник для вузов [текст] / Под ред. М.М. Рассолова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - С. 247-248.
2
Теория государства и права: учебник для вузов [текст] / Под ред.
М.М.Рассолова. - 2-е изд.. перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА. 2004. - с. 250.
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декларації, навіть комюніке виступають формою міжнародного
права1. В.Е. Чиркін називає декларацію «конституційним (інколи
навіть надконституційним) актом, який регулює найбільш принципові питання» 2 .
Декларації в системі джерел російського конституційного права
вперше з'явився в перехідний від соціалізму до капіталізму період,
в 1990-1991 pp. На федеральному рівні були прийняті і зараз є чинними три декларації: Декларація про державний суверенітет РРФСР
від 12 червня 1990 p.; Декларація прав і свобод людини і громадянина від 22 листопада 1991 р. і Декларація про мови народів Росії
від 25 жовтня 1991 р.3 У формально-юридичному сенсі декларації
в сучасній правовій думці Росії не визнаються законами. Зазначені
вище три Декларації були затверджені постановами З'їзду народних депутатів РРФСР (Декларація про суверенітет), або Верховної
Ради РРФСР (Декларації 1991 p.). Однак фахівці надзвичайно високо ставлять Декларації в ієрархії нормативних актів: або прямо
говорять про їх «конституційно-правове значення»4, або аналізують їх у загальному переліку з джерелами права5. Причина такої
високої оцінки пов'язана з особливостями предмета правового регулювання зазначених декларацій. Вони проголошують принципи,
концепції, що визначають основні напрями конституційно-правоного розвитку держави, її політики, «на базі таких принципів має
розпинатися все законодавство» 6 . Так, у Декларації про державний
1

Ііпмгрон. А І» Ісории государства и права: учеб. для юрид.вузов [текст] /
Л І) Іїсні урон, = S.y и ід., перераб. и доп. - М. : "Омега-Д", 2008. - С. 414.
•' Чирміп. В.Ii. Копе і и гуциопиое право зарубежных стран [текст] / В.Е. Чиркип. - М.: Юристі,, 1997. - С.17.
5
Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. 1991.
№ 52. Ст. 1865; 1991. № 24. Ст. 896; 1990. № 2. Ст. 22.
4
Конституционное право России [текст] / Е.И. Козлова, O.E. Кутафин.
- М . : Юрист, 1999.-С. 18-23.
5
Саликов, М.С. Источники конституционного права [текст] / М.С. Саликов // Конституционное право России: учебник; отв. ред. А.Н. Котов, М.И. Кукушкин. - Екатеринбург, Изд-во УрГЮА, 2001. - С. 39-40.
'' Саликов, М.С. Источники конституционного права [текст] / М.С. Саликов // Конституционное право России: учебник; отв. ред. А.Н. Котов, М.И. Кукушкин. - Екатеринбург, Изд-во УрГЮА, 2001. - С. 40.
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суверенітет від 12 червня 1990 р. вперше в історії Росії були визнані
такі демократичні принципи правової держави, як поділ законодавчої, виконавчої та судової влади, багатопартійності, принцип регулювання прав і свобод на рівні загальновизнаних норм міжнародного права та ін. Згодом, у ході поетапних конституційних реформ
1990-1992 pp.., вони були з Декларації перенесені в Конституцію
РРФСР (Законом від 25 грудня 1991 найменування держави змінено на «Російська Федерація - Росія»). Нарешті, звернімо увагу, що
день прийняття Декларації про суверенітет 12 червня 1990 оголошено загальнонаціональним святом РФ.
Декларація не завжди є самостійною нормативною основою
для виникнення правовідносин і безпосередньо відносини у тій чи
іншій сфері не регулює, проте вона створює фундамент, базу для
майбутнього їх регулювання через закони і підзаконні нормативно-правові акти, які приймаються на її основі і повинні їй відповідати. Разом з тим, можна зустріти й винятки з цього правила. Так,
наприклад, у ч. 2 ст. З Декларації прав національностей України
від 1 листопада 1991 р.' зазначається, що Верховна Рада України
тлумачить статтю 3 Закону "Про мови в Українській PCP" таким
чином, що в межах адміністративно-територіальних одиниць, де
компактно проживає певна національність, може функціонувати
її мова нарівні з державною мовою. Однак, така норма з'явилася
скоріше від нерозуміння розробниками суті та головного призначення декларації як своєрідного джерела права.
Отже, при першому наближенні декларація у формальному розумінні як джерело права в романо-германській правовій системі
становить собою особливе джерело права, що створює підстави і
передумови подальшого правового регулювання, визначає спрямування такого регулювання та його головний вектор з метою досягнення нового якісного рівня певної групи суспільних відносин.
Таким чином Декларація займає самостійне і важливе місце в системі джерел права правових систем романо-германської правової
сім'ї.
Аналізуючи наведені у цьому розділі спроби дати визначення декларації, можна стверджувати: ні перебільшення, ні штучне
1

Декларація прав національностей України: редакція від 01.11.1991 [електронний ресурс], - режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1771-12.
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применшення ролі та значення декларації с недопустимим. Тільки
раціональне врахування всіх наведених рис дає можливість адекватно і різнобічно дослідити такий складний правовий феномен,
джерело права, як декларація.
Крім того, аналіз ряду документів дає змогу зробити висновок
про те, що окрім власне декларацій, ознаки останніх притаманні
ряду інших актів, як внутрішньодержавних, так і міжнародних, що
діють у правовому просторі романо-германських правових систем.
До таких актів, зокрема, можна віднести пакти, трактати, меморандуми, конвенції, заяви, хартії тощо. Для підтвердження заявленої
тези варто звернутися до розуміння суті цих документів.
Так, конвенцію зазвичай визначають як угоду в спеціальній галузі, наприклад, з технічних, правових або інших питань (розподіл
радіочастот, про режим проток, з екологічних проблем). Важливо, що конвенції, як правило, регулюють весь комплекс питань,
пов'язаних з предметом їх регулювання. Предметом цього дослідження виступає зокрема Конвенція ООН про права дитини, яка
була прийнята та відкрита для підписання та приєднання резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1989 р.1
Оскільки теза про те, що декларація належить до джерел права
в романо-германських правових системах, є доведеною, спробуємо з'ясувати належність зазначеної конвенції до декларацій. Так,
карго відзначити фундаментальне правоутворююче значення Конінчінії ООІ1 про права дитини, яка спрямована на забезпечення держаками учасницями всіх прав, передбачених цією Конвенцією,
за кожною дитиною, яка перебуває в межах їх юрисдикції, без
будь-якої дискримінації незалежно від раси, кольору шкіри, статі,
мови, релігії, політичних або інших переконань, національного,
етнічного або соціального походження, майнового стану, стану
здоров'я і народження дитини, її батьків чи законних опікунів або
яких-небудь інших обставин (ст. 2). Крім того, цей основоположний у сфері прав дитини акт підсумовує та удосконалює здобутки
міжнародно-правової думки, які викладені, зокрема, у таких актах,
як Женевська декларація прав дитини 1924 р. і Декларація прав
дитини, прийнята Генеральною Асамблеєю 20 листопада 1959 p.,
1

Конвенція про правадитини: редакція від 03.04.2003 [електронний ресурс].
- режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021.
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та посилається на положення Загальної декларації прав людини,
Міжнародного пакту про громадянські і політичні права (ст. 23
і 24), Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні
права (ст. 10), а також бере до уваги статути і відповідні документи спеціалізованих установ і міжнародних організацій, що займаються питаннями благополуччя дітей.
Досліджувана Конвенція не містить класичних норм права, оскільки головним її завданням є постановка цілей та визначення
принципів їх досягнення державами-учасницями. Так, визначаючи принципи діяльності державних органів і інституцій у сфері
прав дитини, формулюючи їх обов'язки, окреслюючи пріоритети
державної політики, Конвенція створює імперативні рамки для
розвитку цієї сфери суспільних відносин та задає їм відповідний
вектор. Останній проявляється не лише у вимозі дотримання конкретних прав дитини, а й у визначенні їх держаних гарантій та при
нципів їх реалізації.
Україна входить до числа держав, які ргп ифікуіиіип кипін ппнм
ООН про права дитини від 20 листопада I'M') р 1 Ищи і ч.н пі
ною національного законодавства від 27 нерп и я І''''І р H m »ms,
з тим, що положення Конвенції носять чш;иіі.ниіі s.ijnii» і> jt і » ми
ціалізованими нормами права (зокрема, норми кк'іідіі і норми
принципи), можливість її застосування в юридичній нриміщі ик
самостійної основи правового регулювання ускладнено. Тому на її
основі та на її виконання Верховною Радою України прийнято ряд
законів, зокрема «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про попередження насильства в сім'ї» і
т.д. Таким чином, Конвенція ООН про права дитини створює фундамент, базу для подальшого правового регулювання і, отже, має
бути віднесена до категорії актів декларативного характеру.
Аналізуючи викладене вище, можна стверджувати, що Конвенція ООН про права дитини наділена специфічними рисами,
притаманними декларації як джерелу права романо-германської
правової системи. Те ж можна стверджувати про Конвенцію ООН
про права інвалідів, яка була прийнята Генеральною Асамблеєю
ООН 13 грудня 2006 р. (ратифікована Верховною Радою України
1

Конвенція про права дитини: редакція від 03.04.2003 [електронний ресурс].
- режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021.
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16 грудня 2009 p.). Конвенцію ООН про статус біженців від 28
липня 1951 р. (ратифікована Верховною Радою України 10 січня
2002 р.). Так, на виконання останньої, окрім внутрішньодержавних
актів законодавства держав-учасниць, прийнято ряд регіональних
міжнародно-правових документів, які стосуються захисту прав біженців. Зокрема, це Конвенція щодо біженців в Африці 1969 p.,
Картахенська декларація 1984 р. та низка актів, прийнятих у рамках європейських структур: Угода про скасування віз для біженців 1959 p., Угода про передачу відповідальності щодо біженців
1980 p., Резолюція про притулок для осіб, яким загрожує переслідування 1967 p.. Рекомендації 1984 р. щодо захисту осіб, які формально не визнані біженцями відповідно до Конвенції 1951 р.
Пакт (від лат. pactum - угода, згода) в теорії міжнародного
права, як правило, визначається як двостороння або багатостороння міждержавна угода політичного характеру. Зазвичай пактами
іменуються найбільш важливі міжнародні акти, які відіграють
особливу політичну роль.
В історії держави і права пакт з'явився як військово-політичний
акт, зазвичай про ненапад або про мир (перемир'я). Одним із перших найбільш відомих є Фамільний пакт 1761 p., укладений між
французькими і іспанськими Бурбонами під час Семирічної війни
1756-1763 років. Чи не найвідомішим є Пакт Молотова-Ріббентропа від 23 серпня 1939 р. (Договір про ненапад між Німеччиною та
С PCP. з пім. Deutsch-sowjetischer Nichtangriffspakt). Наведені акти
за формою свого зовнішнього виразу є юридичними документами, яким притаманні деякі риси актів декларативного характеру.
Значна кількість пактів є за своєю суттю воєнними договорами, в
яких визначались взаємні зобов'язання сторін у випадку можливого воєнного конфлікту, а також розподіл сфер впливу у разі перемоги. Зазвичай їх політико-правовий, а інколи суто політичний
характер можна охарактеризувати як один із проявів зловживання
правом. Це пов'язано з тим, що сторони їх укладення в абсолютній більшості випадків не мали на меті виконання взятих на себе
зобов'язань, а використовували факт укладення пакту як засіб у
політичній грі.
Разом з тим, в міжнародному праві діють ряд пактів, які за своєю
юридичною суттю є деклараціями. До таких, зокрема, належить
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Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, прийнятий
Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 р. Цей акт належить
до основоположних міжнародних документів у сфері прав людини
і громадянина, положення якого також можна охарактеризувати як
норми-засади та норми принципи, які об'єднані у розділи за предметом регулювання. Так, Пакт проголосив основи самовизначення
націй та права народів на їх природні багатства, основи правового
захисту осіб, які знаходяться під юрисдикцією держав-учасниць,
окремий розділ присвячено тлумаченню права на життя, свободу та особисту недоторканість, проголошує створення Комітету з
прав людини та визначає основи його діяльності і т.д.
Досліджуваний акт став основою для ряду інших документів:
як договорів, так і нормативно-правових актів не лише внутрішнього законодавства держав-учасниць, а й міжнародного рівня,
які деталізують, поглиблюють його положення та регламентують
правовий механізм їх регулювання, відіграючи тим самим надзвичайно важливе правоутворююче значення.
Хартія в міжнародному праві зазвичай трактується як синонім
декларації. Цей правовий акт належить до найстаріших форм міжнародних актів, які використовуються досі. Специфіка його полягає у тому, що його положення закріплюють виключно принципи
або цілі міжнародних домовленостей.
Однією з найперших відомих юридичній науці є "Велика хартія
вольностей" 1215 р. (Магна Карта) — перша "неписана" конституція Англії. Вона традиційно вважається першим правовим документом, в якому закладено основи концепції прав людини, створено передумови для подальшого утвердження свободи і панування
закону в житті суспільства.
Хартія вміщувала 63 статті, що регулювали питання права власності, свободи та особистої недоторканності англійських баронів
(інших осіб, які володіли землею) та охороняла їх від абсолютної
королівської влади й обмежувала владу короля і чиновників над
людиною. Саме Хартія започаткувала нормативне закріплення обмеження свавілля абсолютизму і мала значення не лише для Англії, а й для світової юридичної думки.
Повний текст Великої Хартії, як вже зазначалося, нараховує 63
статті, які розміщені без певної системи. Усі статті умовно поді51
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ляють на три групи: статті, що етоеуигп.ен матеріальних інтересів
різних соціальних груп населення; статті, що реформують державний механізм англійської держави; статт і, що встановлюють принципи діяльності судово-адміністративиого апарату.
Особливим документом у сфері захисту прав людини є Європейська соціальна Хартія, підписана членами Ради Європи 18
жовтня 1961 p., оскільки вона є спеціалізованим актом, який проголошує права трудящих та визначає головні принципи їх реалізації. Так, Частиною 1 Хартії визначаються головні принципи державної політики держав-учасниць у соціальній сфері, Частина II
присвячена окремим правам, які визначені у статтях, а тлумачаться у пунктах до цих статей. Проголошені, зокрема, право на працю, на справедливі умови праці, на справедливу винагороду, на
об'єднання, на підписання колективних договорів, права працюючих дітей, підлітків та жінок, на правову охорону, на соціальне
забезпечення та ін. Крім того, Частини III і IV визначають загальні
принципи виконання зобов'язань держав-учасниць.
Протягом останніх десятиліть хартія розширила сферу свого
застосування і з виключно міжнародного правового акту стала
активно використовуватися у внутрішньодержавних відносинах.
Цікаво, що Україна не стала виключенням. Так, 10 грудня 2009 р.
між міським головою м. Джанкой і представниками громадських
організацій (Джанкойська міська рада ветеранів війни, праці і військової служби, Джанкойська міська організація роботодавців,
Джанкойська міська організація Російської общини Криму та інші)
було підписано Хартію співробітництва органів місцевого самоврядування. Цей документ, як зазначено в преамбулі, прийнято в
інтересах територіальної громади на основі чинного законодавства, використовуючи наявні ресурси міста. Хартією поставлено
мету, завдання співробітництва, визначено його принципи, форми
та методи. Таким чином, цей акт хоча і не є джерелом права, проте
відіграє важливу роль у становленні регіональної політики.
Меморандум (з лат. Memorandum - те, про що слід пам'ятати)
- правовий акт, у якому фіксується погляд сторони на фактичний
стан справ. У міжнародному праві меморандум є формою односторонньої заяви держави і відрізняється від декларації тим, що стосується менш важливих проблем. У внутрішньодержавних відно52
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синах за своєю суттю є програмним документом. Варто зазначити,
що не всі меморандуми є джерелами права, хоча їм зазвичай притаманні риси декларації. Це пов'язано перш за все з предметом їх
регулювання та з суб'єктами прийняття. В правовому полі України
є ряд таких меморандумів, укладених між суб'єктами підприємницької діяльності, громадськими організаціями тощо. Прикладом
такого акту є Меморандум про наміри щодо взаємного співробітництва у галузі сприяння розвитку саморегулювання підприємницької та професійної діяльності в Україні від 10 жовтня 2008 р.
Цей документ підготовлено з метою досягнення згоди щодо середньострокових цілей розвитку та можливостей співробітництва у
сфері розвитку саморегулювання підприємницької та професійної
діяльності в Україні.
Натомість Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та Корпорацією Microsoft від 28 жовтня 2003 р. є предметом дослідження. За суб'єктом укладення
цей акт слід віднести до підзаконних нормативно-правових актів.
Більше того, він є правовою основою 56 інших підзаконних нормативно-правових актів, які стосуються використання сучасних
інформаційних технологій в діяльності міністерства, підпорядкованих йому підприємств, організацій, науково-дослідних закладів,
закладів загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти, визначаючи засади і принципи співробітництва.
Конкордат (від лат. concordatum — угода) - угода між папою
римським як головою Римсько-католицької церкви та іншою католицькою державою, який визначає засади правового стану Римокатолицької церкви в даній державі, а також відносин цієї держави
з святим престолом. Такі ж акти з некатолицькими урядами як правило іменуються конвенціями або деклараціями. Цікаво, що всього Ватиканом було укладено 75 конкордатів, конвенцій та декларацій. Більшість з них укладено з суверенними державами, проте
сторонами укладення деяких з них є суб'єкти федерацій, зокрема
Землі ФРН. Перший же конкордат було укладено в 1122 р.1
Акт - позначення міжнародного зобов'язання або односторонньої урочистої заяви. Прикладом акту, якому притаманні риси де1

Большой юридический словарь [текст] / под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2002. - С. 604.
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кларації, є Заключний Акт Наради з безпеки і співробітництва в
Європі 1975 р.' У його положеннях сторони заявляють про свою
рішучість поважати і застосовувати у відносинах кожної з них з
усіма іншими державами-учасницями, незалежно від їх політичних, економічних і соціальних систем, а також їх розміру, географічного положення та рівня економічного розвитку, основні
принципи, які всі мають першорядну важливість і якими вони керуватимуться у взаємних відносинах. Більше того, кожен розділ
Акту присвячений окремому принципу та основам його розуміння
та дотримання.
Особливої уваги заслуговує Акт проголошення незалежності
України від 24 серпня 1991 р.2 - основоположний, відправний
документ вітчизняного державотворення. Не зважаючи на свою
лаконічність, Акт спирається на беззаперечні юридичні підстави, що його легітимізують: Статут Організації Об'єднаних Націй3 та Декларацію про державний суверенітет України4. Актом
проголошено також принципові засади створення нової держави:
неподільність та недоторканність території і чинність виключно
Конституції і Законів України.
Риси декларації як джерела права в правових системах романо-германської правової сім'ї можуть бути притаманні і такому
міжнародному документу, як Модус вівенді. Аналізуючи енциклопедичні визначення цього поняття 5 , можна стверджувати, що
це дипломатичний термін, який застосовується для позначення
1

Заключительным акг Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе: редакция от 01.08.1975 [электронный ресурс], - режим доступа: http://zakonl.
rada.go\.ua/lavvs/show/994_055.
2
Акт проголошення незалежності України: редакція від 24.08.1991 [електронний ресурс]. - режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/sliow/1427-12.
3
Устав Организации Объединённых Наций и Устав Международного Суда:
редакция от 16.09.2005. - режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_
010.
4

Декларація про державний суверенітет України: редакція від 16.07.1990
[електронний ресурс]. - режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/shovv/5512.

5

Большой юридический словарь [текст] / под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. - 2-е изд.. перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М. 2002. - С. 572.
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тимчасових або попередніх угод, які згодом передбачається замінити іншими, більш постійного характеру або більш докладними.
Документ, що встановлює Модус вівенді, може і не носити цього
найменування, а являти собою конвенцію чи декларацію за підписом обох сторін. Найчастіше Модус вівенді встановлюється у
формі обміну нотами.
Стосовно такого поняття як концепція в науковій літературі, на
жаль, немає ні єдиного підходу, ні визначення її як юридичного
документу. Аналізуючи ж зміст чинних, можна стверджувати, що
це формально виражена, науково обґрунтована система поглядів
на розвиток тих чи інших суспільних відносин у державі, викладених у формі акту декларативно-рекомендаційного характеру.
У чинному законодавстві України до таких актів належить Концепція державної житлової політики, схвалена Постановою Верховної Ради України від ЗО червня 1995 р.1 Варто зазначити, що
наведений документ містить положення, у якому зазначено, що
його норми є основою для розробки нового Житлового кодексу
України, інших законодавчих актів, які регулюють житлові відносини в сучасних соціально-економічних умовах, і враховуються
при розробці регіональних та галузевих програм забезпечення громадян житлом. Як приклад, також можна навести Концепцію етнонаціональної політики України2, яка, на жаль, так і не була втілена.
Аналіз змісту зазначених та деяких інших концепцій та проектів
конвенцій свідчить, що за своєю суттю вони є деклараціями.
Значення наведених вище актів, котрим притаманні риси декларації як джерела права в романо-германській правовій системі, в міжнародному та внутрішньодержавному масштабі можна
оцінювати з різних сторін. По-перше, в них містяться стандарти,
рівню яких повинні в ідеалі відповідати законодавства всіх країн.
По-друге, ці акти сприяють уніфікації (інтернаціоналізації) зако1

Концепція державної житлової політики: редакція від 30.06.1995
[електронний ресурс]. - режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
254%D0%BA/95-%D0%B2%Dl%80/conv.
2
Права людини в Україні: Інформаційний портал Харківської правозахисної
групи [електронний ресурс] / Уряд розробив Концепцію державної етнонаціональної політики України, - режим доступу: http://khpg.org/index.php?id=1230547941
(станом на 29.12.2008).
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нодавства, правового масиву в цілому. Досліджуючи юридичну
природу зазначених документів та їх спільні з декларацією риси,
можна стверджувати, що за своєю суттю вони є актами декларативного або декларативно-рекомендаційного характеру, укладені
у вигляді конвенцій, пактів, хартій, меморандумів, конкордатів,
актів.
Варто також звернути увагу на ряд актів, які займають особливе місце в історії вітчизняного права. Мова йде, зокрема, про
Універсали Центральної Ради. Визначення універсалу (від лат.
Universalis — загальний) можна знайти в словниках іншомовних
слів, відповідно до яких цей документ має два значення. По-перше, це розпорядчий акт адміністративно-політичного характеру
польських королів та українських гетьманів (іноді представників
генеральної старшини) у XVII - XVIII ст. По-друге, універсали являють собою звернення декларативно-програмного характеру, що
проголошувалися Центральною радою. Аналіз правової суті цих
актів дає підстави стверджувати, що вони дійсно є актами декларативного характеру.
Так, І Універсал від 10 червня 1917 р.1 проголосив автономію
України в складі Росії, визнав джерелом влади в Україні український народ, визначив основи управління Україною всенародними
українськими зборами та компетенцію останніх. II Універсал від
З липня 1917 р.2 визначив засади організації державної влади та
основи їх взаємодії. III Універсалом від 7 листопада 1917 р.3 було
проголошено Українську Народну Республіку, а також демократичні свободи (свобода мови, друку та ін.) та основи соціального забезпечення. IV Універсал від 9 січня 1918 р.4 традиційно
визнається однією з найвизначніших пам'яток українського кон1

І Універсал Української Центральної Ради до українського народу, на Україні й по-за Україною сущого від 10.06.1917 [електронний ресурс]. - режим доступу: http ://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/nOOO 1300-17.
2
II Універсал Української Центральної Ради від 03.07.1917 [електронний
ресурс]. - режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0002300-17.
3
III Універсал Української Центральної Ради від 07.11.1917 [електронний
ресурс]. - режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0005300-17.
4
IV Універсал Української Центральної Ради від 09.01.1918 [електронний
ресурс]. - режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001300-18.
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ституціоналізму, оскільки саме в цьому акті УНР проголошується незалежною, вільною суверенною державою українського народу. Більше того, Універсалом визнавалось, що влада в Україні
належить народу України, від імені якого, допоки не зберуться
українські Установчі збори, буде правити ЦР. У цьому документі також було закладено основи державної політики, у тому числі
проголошено початок земельної реформи. Як бачимо, ці акти мали
надзвичайно важливе фундаментальне правоутворююче значення,
стали основою подальшого правового регулювання, хоча і нетривалий період, містять спеціалізовані норми права, а саме нормизасади та норми-принципи, в яких закладено основи державного
устрою та засади і принципи регулювання окремих суспільних
відносин (земельних, основи правового статусу банківської діяльності, військової служби і т.д.).
Крім того, у законодавстві України також була спроба застосування такого акту декларативного характеру, як універсал. Зокрема, 3 серпня 2006 p. у ході другого засідання Загальнонаціонального круглого столу (запропонований Президентом України
для подолання політичних розбіжностей між партіями Верховної
Ради) було підписано Універсал національної єдності 1 . Створення універсалу було ініційовано під час першого засідання Загальнонаціонального круглого столу, яке проходило 27 липня 2006.
В Універсалі декларується: забезпечення енергетичної безпеки
України, підвищення ефективності використання природних ресурсів, енергоносіїв, впровадження енергозбережних технологій;
продовження курсу євроінтеграції України з перспективою вступу в ЄС, невідкладний початок переговорів про створення зони
вільної торгівлі з ЄС; взаємовигідне співробітництво з НАТО відповідно до Закону "Про Основу національної безпеки України";
рішення питання про вступ у НАТО за результатами всеукраїнського референдуму. Зазначений акт не є предметом цього дослідження, оскільки не може визнаватися джерелом права, оскільки
наділений лише формальними ознаками акту декларативного
характеру, не дивлячись на його надзвичайно важливе політичне
значення.
1

Універсал національної єдності: редакція від 03.08.2006 [електронний ресурс]. - режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0010100-06.
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Також варто звернути увагу па ще один акт, що займає важливе місце в історії вітчизняного державотворення. Таким актом
є маніфест (з лат. manifestus —- явний, очевидний) - це акт публічно-правового характеру, який мас два значення в теорії права.
По-перше, це урочисте звернення верховної влади до народу з
приводу надзвичайно важливої події державного значення. Подруге, це письмове звернення від імені держави, політичної партії
чи громадської організації, яке має програмний характер. Одним
з таких актів є Маніфест 17 жовтня 1905 р. «Про удосконалення державного порядку» (маніфест Миколи II), опублікований
в дні Жовтневого Всеросійського політичного страйку 1905 р.
У маніфесті було обіцяно «дарувати» народові «непорушні основи цивільної свободи», недоторканість особи, свободу совісті,
слова, зборів і союзів; залучити («в міру можливості») до виборів
в Державну думу ті верстви населення, які були позбавлені виборчих прав (головним чином робочі, міська інтелігенція); визнати думу законодавчим органом, без схвалення якого жоден закон
не може увійти в силу. Даний законодавчий акт був першим в
історії Російської Імперії, в якому імператор заявляв про буржуазно-демократичні свободи. Історики права оцінюють його як
акт декларативного характеру. Він став правовою основою ряду
політичних процесів в державі, зокрема виникненню і легалізації
політичних партій, які у своїх програмах формулюють вимоги
та шляхи політичного перетворення державного ладу. Маніфест
послужив поштовхом до створення багатьох законодавчих актів (наприклад, "Про зміну положення про вибори в Державну
Думу" від 11 грудня 1905 p.).
Таким чином, сформульованими юридичною наукою найсуттєвішими ознаками джерел права в правових системах романогерманської правової сім'ї, наявність яких необхідна для визнання таким джерелом декларації, є такі: джерело права є офіційною
формою вираження і закріплення волі суб'єктів правотворчості,
серед яких суспільство, народ, держава в особі органів державної
влади; має особливий порядок виникнення; обов'язковість і гарантованість державою; формальність; нормативність; юридична
сила; ієрархія; системність змісту; стабільність; дія в часі, просторі
й щодо кола осіб.
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Декларація в романо-германській правовій системі виступає як
джерело, що визначає межі та спрямованість правового регулювання, характер норм якого визначає особливості їх застосування. Вона володіє властивостями триваючої в часі обов'язковості
до виконання і є підставою для застосування засобів державного примусу або міжнародно-правових санкцій щодо виконання
обов'язків або захисту суб'єктивних прав. Обов'язковість до виконання приписів декларації означає незаперечність правових приписів щодо їх здійснення з боку всіх суб'єктів права. Гарантією
цього виступають переважно судові та інші державні органи та
наднаціональні об'єднання з можливістю застосування примусу.
Якщо йдеться про декларацію як частину національного законодавства, то правомочностями щодо застосування примусу володіє
держава в особі уповноважених органів. Якщо ж правотворчими
суб'єктами декларації виступають міжнародні організації чи наднаціональні об'єднання, то гарантією виконання її приписів є можливість застосування міжнародно-правових санкцій: економічних,
політичних тощо
Декларації притаманні такі ознаки нормативності джерела права, як: неконкретність адресата; можливість неодноразового застосування; збереження дії припису незалежно від його виконання. Ці
властивості дозволяють відмежовувати джерела права від індивідуальних актів.
Аналізуючи декларацію як джерело права, то на її чинність в
просторі, часі і за колом осіб поширюються загальні правила, характерні для всіх джерел права. Характер декларації визначатиме межі її дії: територія певної держави або територія декількох
держав (міжнародний договір, федеративний договір). Дія такого
джерела права поширюється на суб'єктів його прийняття, а також
інших суб'єктів, що передбачено умовами договору.
Проведений вище аналіз зазначених ознак джерел права доводить, що декларація наділена всіма необхідними рисами, які
з впевненістю дозволяють охарактеризувати її як джерело права
в романо-германській правовій сім'ї. Разом з тим, поряд з загальними рисами джерела права, вона наділена власними специфічними особливостями. Так, серед них варто звернути увагу
на те, що однією з визначальних рис декларації є її фундамен59
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тальне правоутворююче значення, тобто вона головним чином
направлена саме на встановлення норм права, а не на їх зміну,
припинення чи доповнення. Крім того, необхідно звернути увагу чи не найголовнішу рису декларацій — їх фундаментальноправовий характер. Це пов'язано як з структурою їх норм, та і з
роллю для становлення держави та її інституцій, принциповим
завданням - створити передумови і так би мовити рамки для
розвитку тих чи інших суспільних відносин, задати певний вектор їх розвитку.
Крім того, аналіз ряду документів дає змогу зробити висновок
про те, що окрім власне декларацій, ознаки останніх притаманні
ряду інших актів, як внутрішньодержавних, так і міжнародних.
До таких актів, зокрема, належать: пакт - двостороння або багатостороння особлива важлива міждержавна угода політичного
характеру; хартія - міжнародний документ, положення закріплюють виключно принципи або цілі міжнародних домовленостей;
меморандум - правовий акт, форма односторонньої заяви держави, у якому фіксується погляд сторони на фактичний стан справ;
конкордат - угода між папою римським як головою Римсько-католицької церкви та іншою католицькою державою, який визначає засади правового стану Римо-католицької церкви в даній
державі, а також відносин цієї держави з святим престолом; акт
- позначення міжнародного зобов'язання або односторонньої
урочистої заяви; модус вівенді - тимчасова або попередня угода,
яка згодом замінюється іншою, більш докладною або постійною;
концепція - формально виражена, науково обґрунтована система поглядів на розвиток тих чи інших суспільних відносин у державі, викладених у формі акту декларативно-рекомендаційного
характеру.
Досліджуючи юридичну природу зазначених документів та
їх спільні з декларацією риси, можна стверджувати, що за своєю
суттю вони є актами декларативного або декларативно-рекомендаційного характеру, укладені у вигляді конвенцій, пактів, хартій,
меморандумів, конкордатів, актів і т.д.
Підсумовуючи вищенаведене, можна стверджувати, що розуміння суті декларації як джерела права та визначення її ознак
дає змогу виявити їх нерозривну єдність із середовищем, у якому
60
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вони діють, їх вплив на суспільні відносини й розвиток державних
інститутів.
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3. Значення та перспективи розпитку декларації як джерела
права романо-германської правової системи в умовах становлення Європейського правового простору
На сьогодні одним з явищ загальносвітового характеру є процеси глобалізації, які охоплюють всі сфери суспільного життя. Під
впливом глобалізації перебуває і право. Оскільки одним із завдань
юридичної науки є виявлення загальних і специфічних закономірностей розвитку права сучасних держав, зокрема прагнення цих
держав до уніфікації і максимального наближення чинного законодавства, актуальним є звернути увагу на роль такого джерела
права, як декларація, у інтеграції систем джерел права правових
систем романо-германської правової сім'ї.
Актуальність дослідження декларації як джерела права романо-германської правової системи в контексті впливу глобалізації
на різні сфери суспільного життя пояснюється такими чинниками,
як формування світової системи права; безсистемна адаптація національними державами елементів владної системи права до вимог світових та регіональних міжнародних організацій; посилений
вплив на правову систему в цілому та на систему права, зокрема,
економічної та політичної систем суспільства 1 .
Необхідність дослідження впливу глобалізації на різні сфери суспільного життя посилюється і широким колом питань, які,
незважаючи на зростаючий інтерес науковців до цієї проблеми, є
ще недостатньо розробленими. Чи не найбільше питань виникає,
зокрема, при вивченні взаємодії міжнародного та національного
права, а також зближення національних правових систем романогерманської правової сім'ї при врегулюванні суспільних відносин
в умовах сучасних процесів глобалізації в праві. Завданням цього
дослідження є визначення ролі декларації та актів декларативнорекомендаційного характеру в зазначених процесах.
Окремі аспекти впливу глобалізації на правові явища досліджувались як вітчизняними, так і зарубіжними вченими. Зокрема,
серед вітчизняних дослідників цьому питанню приділяли ува1

Див. Стеценко С.Г. Васечко Л.О. Глобалізація та право: національний
вимір: монографія [текст] / С.Г. Стеценко, Л.О. Васечко. — К. : Атіка, 2012.
- 132 с.
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гу Г.Я. Маніловська, О.Г. Білоус, Є.П. Журавльов, П.Ю. Буряк,
Р.В. Войнович, Ю.О. Волошин, В.Д. Гапотій, О.Г. Гупало,
1.О. Кресіна, Л.Г. Удовика, J1.A. Яремко та ін. Ґрунтовні дослідження здійснені російськими вченими, серед яких: Х.А. Барлибаєв, О.М. Борискіна, Л.Є. Грінін, Є.Г. Лук'янова, М.М. Марченко,
Л.О. Морозова, Н.Б. Пастухові, C.B. Полєніна, О.М. Чумаков та ін.
Серед досліджень іноземних вчених необхідно звернути увагу на
праці таких з них, як У. Бек, 36. Бжезінський, Е.У. фон Вайцзеккер,
Е. Гідденс, Т. Палмер та ін.
Слід зазначити, що вчені визначили декілька етапів в історії
права, які історично обумовлені процесами загально-соціальної
глобалізації, та відповідних цим процесам правових норм, форм і
процедур їх юридичного вираження, упорядкування і закріплення.
Чим більше соціально розвинене право, тим більше воно універсальне (глобальне) 1 .
Як відомо, сучасна юридична наука першим етапом глобалізації визнає рецепцію римського права в XVI столітті, що виявилась у запозиченні державами Європи римського права. Наступним етапом вважається утвердження ідей невідчужуваності прав
і свобод людини і громадянина та закріплення їх у Декларації незалежності США 1776 p., Декларації прав людини і громадянина
(Франція, 1789 p.), у подальшому - в Загальній декларації прав і
свобод людини 1948 p., Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права 1966 р. На сучасному етапі глобалізації
ідеї європейської інтеграції знайшли своє формальне закріплення
в Договорі, який запроваджує Конституцію для Європи. Крім того,
характерним для цього процесу на сучасному етапі є прийняття
таких міждержавних актів, як Гельсінська міжнародна декларація,
Паризька хартія та ряд інших.
Використання у практиці міжнародно-правового спілкування та
у процесах глобалізації романо-германських правових систем зокрема такої форми, як декларація, сприяють значно ефективнішому
урегулюванню суспільних відносин. В першу чергу це пов'язано
з способом викладення правила поведінки, адже норми-засади та
1

Нерсесянц B.C. Процессы универсализации права и государства в глобализируещемся мире [текст] / B.C. Нерсесянц // Государство и право. - 2005. - № 5.
- С . 40
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норми-принципи, у формі яких ншснадаються положення декларації, є притаманними практично для всіх систем права романогерманської правової сім'ї, вони с зрозумілими і прийнятними для
будь-якого правопорядку. Крім того, сам механізм реалізації прописаних у декларації положень, як правило, знаходиться поза межами регулювання цього акту, що дозволяє державам-учасницям
самостійно, відповідно до національного законодавства розробити
такий механізм, а це, в свою чергу, гарантує незалежність і недоторканність національного нормотворення. Крім того, видання
таких актів є безпосереднім імперативним виразом волі державно-владних суб'єктів щодо регулювання найважливіших сфер
суспільних відносин, є консервативним за характером і має ускладнений порядок унесення змін та доповнень, а також підлягає
тлумаченню у випадках нечіткості змісту, що не дає змоги уникнути його неправильного роз'яснення.
Значення зазначених переваг декларації особливо зростає на
початку XXI століття, коли однією з актуальних проблем є вплив
саме процесів глобалізації правових систем романо-германської
правової сім'ї на розвиток нормотворення 1 .
Відповідно до цього зміст права зазнає якісних змін, що не може
не призвести до змін його форми. Форма як спосіб вираження та
зовнішнього існування змісту, маючи відносну самостійність, модифікується, змінюється залежно від зміни змісту в конкретних
умовах його існування 2 . Процеси глобалізації справили прямий
вплив не лише на систему джерел права романо-германських правових систем в цілому, а й на декларацію зокрема, спричинивши
певну трансформацію у розумінні її суті та активне зростання ролі
у регулюванні суспільних відносин.
Окреслені вище процеси посилюються внаслідок розвитку правової системи Європейського Союзу, яка витісняє із свого право1

Кочетов О.Г. Геоэкономика (освоение мирового экономического пространства): учебник по курсу "Мировая экономика" [текст] / О.Г. Кочетов.
- Москва : Бек, 1999. - С. 86-87.
2
Марченко M. Н. Конвергенция романо-германского и англосаксонского
права : открытая лекція [текст] / Марченко М. Н. - К.-Симферополь : Ин-т государства и права им. В. М. Корецкого HAH Украины; Логос, 2007. - Вып. 1.
- С . 18.
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вого поля національне право, що в свою чергу призводить до заміни або трансформації національних джерел права європейськими
правовими інститутами. Такі процеси останнім часом називають
«європейською інтеграцією», суть якої вбачають в утворенні державами Європейського Союзу спільних інституцій, яким делеговано частину власних повноважень так, що рішення в певних
сферах загальних інтересів можуть ухвалюватись демократичним
шляхом на загальноєвропейському рівні.
Беручи до уваги дослідження провідних вчених у сфері глобалізації права, можна стверджувати, що на сучасному етапі інтеграція систем джерел права різних правових систем, в тому числі і
романо-германської правової сім'ї, передбачає декілька напрямів.
Важливу роль в їх реалізації відіграє і декларація.
Так, одним з таких напрямів визнається зростання ролі міжнародного права в регулюванні суспільних відносин, розширення
сфер його впливу. Йдеться насамперед про визнання національними правопорядками загальновизнаних норм і принципів права.
Юридична наука на сьогодні відносить до способів такого міжнародно-правового впливу ціннісну орієнтацію, визнання пріоритету міжнародного права над національним, визначення юридичних
процедур імплементації положень міжнародного права у внутрішнє Право, ратифікацію міжнародно-правових актів та їх включення
в національне Право1.
Внаслідок сучасних процесів глобалізації окреслилась тенденція до формування так би мовити світового правопорядку, а
точніше ряду наднаціональних правопорядків, що об'єднують
держави за національним, географічним, економічним та іншими
критеріями. Така ситуація дає можливість деяким вченим стверджувати про існування трьох відносно самостійних сфер джерел
правового регулювання: міжнародне право, право міжнародних
організацій та національне право. При цьому міжнародно-правові норми стають результатом узгодження воль суверенних
суб'єктів міжнародного права. Таким чином, можна зробити висновок, що міжнародно-правова система справляє значний вплив
на розвиток окремих національних правових систем і залежить
1

Тихомиров Ю.А. М е ж д у н а р о д н о е и внутреннее право: д и н а м и к а соотно-

ш е н и я [текст] / Ю.А. Тихомиров // Правоведение. - 1995. - Ks 3. С. 56-66.
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від зовнішньополітичного вибору кожної держави, змісту її зовнішньої політики.
Таким чином створюються передумови для розвитку декларації як міжнародних актів. Ці передумови обумовлені особливими
якостями положень цих джерел права. Так, саме норми-засади та
норми-принципи декларації дають змогу викласти найосновніші
положення регулювання тієї чи іншої сфери суспільних відносин
так, щоб цей спосіб викладення був прийнятним для ряду різних
правопорядків. Більше того, власне принципи права не є джерелом
права у ряді правових систем романо-германської правової сім'ї,
зокрема і в Україні, що створює проблеми у процесі приєднання до
таким міжнародних актів. А викладення принципів права у формі
декларації дає змогу нівелювати зазначену проблему. Визначення ж найзагальніших положень правового регулювання дає змогу
національним правопорядкам обрати прийнятні способи і методи
такого регулювання, що в цілому сформує найбільш дієвий режим
правового регулювання.
В підтримку доводів про перспективи декларації в умовах процесів глобалізації можна використати висновки Р.Б. Тополевського1, на думку якого, між сучасними національними системами
джерел права й міжнародною та регіональними (наднаціональними) системами юридичних джерел права намітилася тенденція до
злиття окремих частин цих систем. Отже, проблема співвідношення національного та міжнародного права може перерости у проблему співвідношення національних джерел права. На думку вченого,
таке поєднання систем юридичних джерел права дає можливість
стверджувати про існування загальної (універсальної) системи
джерел права, яка охоплює всі вищезгадані рівні: міжнародна система джерел права - регіональна (наднаціональна) система джерел
права - національна система джерел права.
Підтвердженням того, що декларація сприятиме стабільності
джерел права і системи законодавства конкретної держави, правова система якої належить до романо-германської правової сім'ї,
в умовах процесів глобалізації права, є таке: декларація відобра1

Див. Тополевський Р.Б. Системні зв'язки юридичних джерел права: автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.01 [текст] / Р.Б. Тополевський; Нац. ун-т
внутр. справ. — X., 2004. — 19 с.
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жає міжнародні та конституційні принципи і деталізує їх притаманно до конкретної сфери суспільних відносин; відповідаючи
принципам і нормам міжнародного права, вона фактично є документальним підтвердженням виконання взятих на себе державою
міжнародно-правових зобов'язань; використання спеціалізованих
норм для викладу положень декларації дає змогу забезпечити високий рівень правової регламентації основних засад тієї чи іншої
сфери суспільних відносин; тривала дія декларації як програмного нормативно-правового акту забезпечує адекватне закріплення
цінностей, потреб та інтересів суспільства та ставить завдання економічного, соціального та політичного розвитку, а також гарантує
ефективне їх виконання; відсутність суперечностей з вимогами
національного законодавства досягається завдяки примату міжнародного права і, як наслідок, пріоритету положень декларації над
відповідними механізмами національного законодавства.
Окремо варто акцентувати увагу на тому, що декларація також
часто виступає актом міжнародних організацій та об'єднань. А саме
норми, що містяться в їх актах, на сьогодні активно впливають на
системи джерел права романо-германських правових систем. На
думку деяких вчених, взаємодія міжнародного та внутрішнього
права обумовлює інтернаціоналізацію права - зближення принципів права і національних законодавств, поглиблення взаємовпливу різних правових систем. Сучасні економічні і соціальні умови
вимагають від правових систем різних держав бути сумісними та
здатними взаємодіяти, що може бути досягнуто шляхом визнання
пріоритету міжнародного права над внутрішнім та певною зміною
внутрішнього права під впливом міжнародного 1 .
Декларація може відіграти важливу роль і в диспозитивному
регулюванні окремих сфер суспільних відносин в умовах динамічного розвитку міжнародних організацій і їх об'єднань. Спосіб
викладення її положень сприятиме зближенню принципів права і
національних законодавств, залишаючи за останніми можливість
самостійно обирати шлях виконання взятих зобов'язань без втручання в національний правопорядок. Враховуючи те, що приєд' Лукашук И.И. Взаимодействие международного и внутригосударственного права в условиях глобализации [текст] / И.И. Лукашук // Журнал российского
права. - 2002. - № 3. - С. 115.
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нання держав до актів міжнародних організацій є добровільним,
саме авторитет останніх є своєрідною гарантією взятих на себе
повноважень державами-учасницями. А приєднання до таких декларацій та актів декларативного характеру позитивно впливає на
міжнародно-правове становище держави-учасниці.
Більшість міжнародних норм інкорпорується внутрішнім правом держав, правові системи яки належать до романо-германської правової сім'ї, набуваючи реального значення. Так, право на
свободу і особисту недоторканість закріплено у ст. З Загальної
декларації прав людини 1948 p., у ст. 9 Міжнародного пакту про
громадянські та політичні права 1966 р. та імплементовано в національне законодавство завдяки ст. З Конституції України. Таким
чином, зростаючі інтеграційні процеси зумовлюють тіснішу взаємодію міжнародного і національного права. їх взаємопроникнення
стає суттєвим чинником розвитку сучасного права.
Справедливими є зауваження щодо відсутності механізмів,
котрі б забезпечували виконання державами-учасницями декларацій взятих на себе зобов'язань. Адже якщо виконання положень
наведених вище актів, авторитет яких є загальновизнаним, не підлягає сумніву, то реалізація інших декларацій, все ж таки, може
стикнутися з проблемою відсутності механізму забезпечення реалізації її положень.
Як один із яскравих прикладів міжнародного досвіду вирішення окресленої проблеми можна навести Декларацію Форуму тисячоліття «Ми, народи: укріплення Організації Об'єднаних Націй в
двадцять першому столітті» та програму дій до неї від 26 травня
2000 року. Положення програми дій не винесені в окремий акт, а
резюмуються після кожного окремого декларованого положення.
Так, після Преамбули, визначення головних принципів майбутнього розвитку світової спільноти та окреслення поставлених завдань
питання, які є предметом Декларації, викладаються у розділах.
Зокрема Розділ А, який має назву «Викорінення бідності: необхідність включення соціального розвитку і списання заборгованості»,
починається з норм декларативного характеру, але наступні його
підрозділи містять «Наполегливі рекомендації форуму», адресовані Організації Об'єднаних націй, урядам держав і громадянському суспільству.
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У згаданому Розділі А, наприклад, Організацію Об'єднаних націй зобов'язано:
« 1 ) виступити незалежним арбітром, для того щоб збалансувати інтереси країн-боржників і країн-кредиторів і стежити за тим,
як витрачаються кошти, що вивільняються внаслідок списання
боргу;
2) встановити обов'язкові кодекси поводження для транснаціональних корпорацій і ввести ефективне регулювання податків на
міжнародних фінансових ринках, інвестуючи ці кошти в програми
викорінювання злиднів і бідності;
3) негайно заснувати в Організації Об'єднаних Націй глобальний фонд для викорінювання вбогості, що дозволить забезпечити
доступ бідних верств населення до кредитів, за допомогою внесків, що надходять від урядів, корпорацій, Всесвітнього банку і з
інших джерел...» та ряд інших пунктів.
Досліджувана Декларація Форуму тисячоліття «Ми, народи: •
укріплення Організації Об'єднаних Націй в двадцять першому
столітті» та програма дій до неї окрім згаданого розділу, містить
також такі, як Світ, безпека і роззброєння, Віч-на-віч із викликом
глобалізації: рівноправність, справедливість і різноманіття, Права
людини, Стійкий розвиток і навколишнє середовище, Зміцнення й
демократизація Організації Об'єднаних Націй і міжнародних організацій і т.д.
Також за приклад Декларації, які приймаються разом з актами
на їх виконання, уявляється доцільним навести Політичну декларацію про засоби масової інформації в демократичному суспільстві, прийняту на Четвертій Європейській конференції міністрів по
політиці в області засобів масової інформації, від 7 грудня 1994 р.
Так, у цьому випадку акт на виконання Декларації винесено в окремий документ, який розроблявся учасниками конференції також
окремо - План стратегічних дій по розвитку ЗМІ в демократичному суспільстві, адресований Комітету міністрів Ради Європи. Крім
того, було прийнято також дві резолюції: Майбутнє суспільного
телерадіомовлення та Журналістські свободи і права людини, в
яких окрім порядку співробітництва та європейської солідарності,
засобів трансляції і нових технологій комунікації, передбачені також шляхи фінансування, економічна практика, відповідальність
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держав-учасниць, а також принципові вимоги до суспільного телерадіомовлення. Як бачимо, наведена Декларація про засоби масової інформації в демократичному суспільстві не лише створює
базу для регулювання суспільних відносин, у чому полягає її головне призначення, а й на своє виконання уже має фактично три
акти, чим і превентивно забезпечується її дієвість.
Таким чином, вивчення і аналіз процесів глобалізації права
дає змогу стверджувати, що застосування в зазначених процесах
такого джерела права романо-германської правової системи, як
декларація, відкривають нові перспективи для розробки механізмів якісного регулювання суспільних відносин; зближення національних систем з метою вирішення глобальних, наднаціональних
правових питань; розвитку нових та малодосліджених форм права;
дієвої реалізації проголошених міжнародних принципів права національними правовими системами.
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