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Загальні теоретико�правові
характеристики права Ради Європи

Визначення та утвердження місця
і ролі права Ради Європи (далі – РЄ) 
у системі міжнародного і, зокрема,
європейського права потребує належ-
ного науково-теоретичного обґрунту-
вання. На жаль, за період існування
РЄ цьому правовому феномену не
було приділено достатньої уваги з
боку вчених, які досліджують розви-
ток міжнародного права. Тож від-
чувається відсутність комплексних
теоретико-правових напрацювань у
цій сфері. І це не дивно, адже в умовах
сучасних інтеграційних і глобалізацій-
них процесів діяльністю Ради Європи
більше опікуються політологи, ніж
юристи, особливо задля створення 
та зміцнення центрів впливу у полі-
тичному просторі Європи ХХІ ст.
Підтвердженням цього можуть слугу-
вати численні закордонні та вітчизняні
наукові праці політологічного змісту –
тематичні дослідження, монографії та
статті, в яких РЄ розглядається як
платформа для загальноєвропейської
політичної співпраці у сфері захисту
прав людини.

Правова наука донедавна найча-
стіше обмежувалася наданням загаль-
них відомостей про Раду Європи як

одну з міжнародних міждержавних
організацій, що поряд з іншими між-
народними організаціями є суб’єктом
міжнародного права. При цьому знач-
на кількість наукової літератури з
питань міжнародного права містить
блоки однотипної інформації про РЄ,
яка має здебільшого довідковий харак-
тер, є досить обмеженою і стосується
формальних характеристик. Видання,
присвячені Раді Європи і опубліковані
в останні роки в Україні, спрямовані
лише на висвітлення політико-право-
вих явищ або окремих напрямів її
діяльності.

У цілому ж вивченню різних пра-
вових аспектів діяльності Ради Єв-
ропи приділяли увагу такі відомі віт-
чизняні та закордонні вчені, як Ф.Алба-
незе, М. Баймуратов, Ф. Бенуа-Ромер,
Дж.-Л. Бурбан, М. Буроменський,
В. Буткевич, К. Бякішев, Л. Гідждіван,
Е. Деко, Г. Де Вел, В. Денисов,А. Джем-
чевскі, О. Задорожній, О. Зайчук,
Л. Ентін, П.-Х. Імбер, А. Капустин,
Г. Клебес, Ю. Колосов, С. Комаров,
Е. Кривчикова, Х. Крюгер, І. Лукашук,
Л. Луць, В. Мармазов, Я. Маленовскі,
Т. Маркерт, В. Мицик, Я. Полякевич,
П. Рабінович, А. Робертсон, А. Ройєр,
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Д. Таршис, Л. Тимченко, Б. Топорнін,
Г. Тункін, С. Тускоз, Е. Хаас, Т. Хартлі,
Б. Халлер, Е. Харремос, Д. Хюбер,
С. Шевчук, П. Шідер, У. Швіммер та ін.

Аналіз дисертаційних праць, які
було захищено протягом попередніх
десяти років в Україні та Росії, також
свідчить про те, що дослідники відда-
вали перевагу вивченню тільки окре-
мих спеціальних питань, пов’язаних із
діяльністю Ради Європи, а саме: ролі
Конвенції про захист прав людини та
основоположних свобод (К. Андрі-
анов, 2003 р., О. Климович, 2010 р.) та
Європейської соціальної хартії (М. Фе-
ськов, 2002 р., Н. Сидоренко, 2003 р.);
діяльності Європейського суду з прав
людини (С. Федик, 2002 р., В. Капу-
стинський, 2006 р.); питанню заборони
неналежного поводження з людиною
(Е. Шишкина, 2009 р.); механізмам між-
народного контролю у сфері прав
людини (В. Кавун, 2008 р.); співпраці 
у боротьбі з корупцією (С. Нуруллаєв,
2008 р.); захисту права власності 
(А. Яковлєв, 2009 р.); виконанню зобо-
в’язань України перед Радою Європи
(М. Анісімова, 2001 р.); приватно-пра-
вовим конвенціям Ради Європи (С.Теуш,
2003 р.) тощо.

Російськими науковцями опрацьо-
вано теми, пов’язані з визначенням
правових норм Ради Європи (З. Демі-
чева, 2006 р.); правочинністю Європей-
ського суду з прав людини щодо
тлумачення норм Конвенції про захист
прав людини і основоположних сво-
бод (Є. Алісієвич, 2006 р.); міжна-
родно-правовими формами співпраці
держав із спеціальних питань у рам-
ках Ради Європи (І. Кузнецов, 2008 р.);
правовим аспектам створення та
діяльності Венеціанської комісії (М.
Лимонникова, 2010 р.); міжнародно-
правовим формам співпраці Ради Єв-
ропи та Європейського Союзу (Р. Дроз-
дов, 2010 р.), ін.

При цьому автори зазначених
праць не ставили за мету дослідження
місця права РЄ у системі міжнарод-
ного права.

На наш погляд, очевидно назрі-
лою є потреба у виробленні підходів
до розуміння права Ради Європи як
частини міжнародного регіонального
(європейського) права, а також у до-
слідженні його впливу на розвиток
європейського права та гармонізацію
останнього, його значення для забез-
печення дотримання принципів і норм
міжнародного універсального права,
спрямованого на врегулювання між-
народних відносин різного рівня та на-
лагодження мирної співпраці в усьому
світі.

Вивчення загальнотеоретичних кон-
цепцій, усталених понять, наукових
поглядів щодо міжнародного права
підтверджує, що право Ради Європи є
складовою європейського (міжнарод-
ного регіонального) права, а отже, і
складовою міжнародного універсаль-
ного права, адже воно характеризує-
ться всіма ознаками останнього.
Водночас воно має свої особливості,
що пояснюються об’єктною сферою
його регулювання, визначеною ст. 1
Статуту РЄ 1949 р. [1, с. 12], колом
учасників-суб’єктів, регіоном розпо-
всюдження та дії його норм.

Так, суб’єктами права РЄ є держа-
ви, що містяться в Європі, ряд дер-
жав пострадянського простору, які
розташовані на території Кавказу,
Туреччина, а також тринадцять між-
народних організацій,серед яких – Євро-
пейський Союз, ООН, ОБСЄ, ОЕСР,
МОП, ЮНЕСКО, Всесвітня організа-
ція охорони здоров’я, Всесвітня орга-
нізація інтелектуальної власності, Сві-
това організація торгівлі, ІНТЕРПОЛ,
НАТО, Північний Союз, Бенілюкс.
Нині РЄ активно вивчає потреби й
потенціал азійських пострадянських
держав, а також держав Середземно-
морського регіону, що є учасниками
Євро-Середземноморського партнер-
ства в рамках Барселонської деклара-
ції 1995 р. [2].

Об’єктами права РЄ є міжнародні
відносини співпраці, що складаються з
приводу окреслених у Статуті цієї
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організації спільних цінностей – по-
вага до прав людини, верховенство
права, плюралістична парламентська
демократія, соціальна злагодженість.

Ці спільні цінності є елементами
системи права РЄ і відіграють роль
інститутів права РЄ і принципових
засад, які поряд із основними принци-
пами міжнародного права створюють
ідеологічне підґрунтя для функціону-
вання і розвитку права РЄ, є критерія-
ми законності дій її держав-членів,
виражають комплекс загальнолюд-
ських цінностей тощо.

Система права РЄ складається та-
кож і з норм, що встановлюють єдині
узгоджені стандарти поведінки його
суб’єктів у різних сферах взаємовід-
носин – правозахисній, соціальній,
адміністративній, культурній тощо.

РЄ створює та використовує різні
види норм, які за місцем у системі між-
народного права, юридичною силою,
змістом правил поведінки суб’єктів,
способом створення та формою свого
існування характеризуються ознаками,
притаманними нормам міжнародного
універсального права. Від останніх їх
відрізняє лише ознака просторової
сфери дії, адже вони є нормами між-
народного регіонального права.

За критерієм юридичної сили
норми права РЄ є імперативними, дис-
позитивними та рекомендаційними.
При цьому імперативні міжнародно-
правові норми містяться у статутних
актах РЄ, а більша частина норм права
РЄ є диспозитивними – юридично обо-
в’язковими лише для держав,які їх прий-
мають і погоджуються виконувати.

Рекомендаційними, за тлумаченням
українських юристів-міжнародників
В. Буткевича, В. Мицика та О. Задо-
рожнього, є норми, які покликані
узгоджувати міжсуб’єктні відносини
рекомендаційним способом, визначив-
ши бажану, доцільну модель поведінки,
але які не зобов’язують її виконувати
[3, с. 175]. Цими вченими наведено при-
клад норми п. 1 ст. 18 Рамкової конвен-
ції про захист національних меншин

1994 р., яка передбачає, що «сторони
намагаються укладати в разі необхід-
ності двосторонні угоди з іншими дер-
жавами, зокрема сусідніми, з метою
забезпечення захисту осіб, які належать
до відповідних національних меншин»
[4, с. 163].Такі норми створюються від-
повідно до імперативних і диспозитив-
них норм, підпорядковані їм і мають
суто юридичний характер.

За джерелами (способом створен-
ня та формою) норми права РЄ мож-
на класифікувати як договірні й такі,
що створюються внаслідок ухвалення
рішень або рекомендацій.

При цьому договірні норми РЄ, як
і інші міжнародно-правові норми,
випливають із договорів, укладених між
суб’єктами права цієї міжнародної
організації. Норми договорів РЄ є
юридично обов’язковими, і їх пору-
шення передбачає міжнародно-пра-
вову відповідальність, характер якої
визначається самими учасниками того
чи того договору, укладеного в рам-
ках Ради Європи. Саме до них нале-
жить принцип обов’язковості та
добросовісності у виконанні між-
народних обов’язків. Стаття 26 Віден-
ських конвенцій 1969 р. та 1986 р.
визначає це положення як принцип
pacta sunt servanda [5].

Інші норми Ради Європи, що ство-
рюються внаслідок ухвалення Комі-
тетом міністрів і Парламентською
асамблеєю – статутними органами
РЄ, та Конгресом місцевих і регіо-
нальних влад Європи, рішень/резолю-
цій або рекомендацій, є нормами, які у
своїй більшості не носять юридично
обов’язкового характеру (vis obligandi),
не породжують чітких прав та обов’яз-
ків суб’єктів, але водночас проду-
кують настанови, яких суб’єкти права
РЄ мають дотримуватися. При цьому
виконання таких настанов забезпечує-
ться певним контрольним механізмом,
який забезпечує їх обов’язкове опра-
цювання державою в частині їх імпле-
ментації. Такі норми РЄ взаємодіють 
з обов’язково-юридичними нормами,
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виконуючи завдання, що їх із тих або
тих причин не можуть виконати до-
говірні норми.Тож, вони мають велику
морально-політичну силу і є інстру-
ментом забезпечення виконання до-
говірних норм.

Ряд науковців ідентифікують по-
дібні норми як норми «м’якого права».
Зазначмо, що природа цього між-
народно-правового феномена є дис-
кусійною. Проте на думку І. Лука-
шука, інтерес до якої відзначає,
наприклад, також М. Баймуратов,
термін «м’яке право» може вживатися
для позначення двох різних норматив-
них явищ.

У першому випадку йдеться про
особливий різновид норм міжнарод-
ного права, які не створюють чітких
конкретних прав та обов’язків, а на-
дають загальний напрям. У другому
випадку йдеться про неправові міжна-
родні норми, що містяться в резолю-
ціях та інших документах міжнародних
органів та організацій [6, с. 138].

І. Лукашук висловлює також пере-
конання в тому, що нині норми «м’яко-
го права» завдяки значній гнучкості
використовуються дедалі більше, ос-
кільки в нових сферах міжнародно-
правового регулювання дуже часто су-
б’єктам міжнародного права достат-
ньо складно досягти загальної згоди.

Крім того, він виокремлює особли-
вий різновид неправових норм «м’яко-
го права», до якого відносить договори,
що очікують набуття чинності.

Відомо, що договори РЄ, як і бага-
тосторонні договори інших міжнарод-
них організацій, можуть із різних при-
чин залишатись у такому стані протя-
гом достатньо тривалого часу. Проте
їхні норми враховуються у тлумачен-
ні норм міжнародного права, вони
справляють вплив на практику дер-
жав і навіть на їхнє національне зако-
нодавство.

Джерелами права РЄ – формами
вираження міжнародно-правової норми
є комплекс актів і документів різного
характеру та юридичної ваги, до яких

відносять міжнародні договори у
формі конвенцій, протоколів до них,
угод і хартій, що укладені на основі
універсальних правових принципів,
рішення/резолюції та рекомендації
статутних органів РЄ, рішення кон-
венційних органів, серед яких найбільш
впливовим є Європейський суд з прав
людини, а також висновки та рекомен-
дації допоміжних органів і агенцій –
Європейської комісії «За демократію
через право», Комісара РЄ з прав лю-
дини, ін.

Основними джерелами права РЄ є
багатосторонні договори. Стаття 15
Статуту РЄ визначає укладення до-
говорів як основний захід, що вжи-
вається для досягнення мети органі-
зації, якою, як зазначено у ст. 1 а,
є досягнення більшого єднання між її
членами для збереження та втілення в
життя ідеалів і принципів, що є їхнім
спільним надбанням, а також сприян-
ня їхньому економічному та соціаль-
ному прогресу [1, с. 15, 12].

Форма багатостороннього дого-
вору надає широкі можливості для
узгодження воль суб’єктів права і
створює поле для їхніх взаємних прав
і обов’язків. Договір чітко регламентує
правила відносин його сторін у пев-
ній, окресленій ним сфері. Водночас
важливо підкреслити, що факт ухва-
лення договору РЄ рішенням Комітету
міністрів не означає автоматичного
початку дії його норм на всі держави–
члени організації. Договір РЄ набуває
чинності тільки за умов згоди на те
держав – членів РЄ та інших його 
учасників.

Водночас, наприклад, рекомен-
дації Комітету міністрів РЄ державам-
членам, що є допоміжними джерела-
ми права РЄ, починають діяти відразу
після їх ухвалення уповноваженими
представниками держав-членів у РЄ.
Будучи форматом норм «м’якого
права» вони, на думку С. Черниченко, є
«передправом» [7, с. 325]. В. Мицик
уважає, що норми «м’якого права»,
відображені в рекомендаційних доку-
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ментах міжнародних міжурядових ор-
ганізацій, виконують надзвичайно важ-
ливу допоміжну роль у становленні
або визначенні opinio juris звичаєвих
та готуванні й розробленні договірних
міжнародно-правових норм [3, с. 182].

Теоретики права РЄ вважають, що
за певних обставин буває корисніше
мати в арсеналі acquis гарну рекомен-
дацію, ніж слабку конвенцію [8, с. 107].

За об’єктом регулювання догово-
ри РЄ можна класифікувати за де-
кількома критеріями. Основний з них
відображений у ст. 1 b Статуту РЄ
1949 р., яка зазначає, що договори РЄ
укладаються з економічних, соціаль-
них, культурних, наукових, правових,
адміністративних питань з метою все-
бічної підтримки та забезпечення прав
і основоположних свобод людини [1,
с. 12]. Згодом РЄ виокремила також і
сфери відносин держав-членів щодо
охорони навколишнього середовища,
правоохоронної діяльності, боротьби
з тероризмом. Отже, право РЄ струк-
туровано за галузями – сукупностями
юридичних норм, що регулюють від-
носини суб’єктів – держав – членів ор-
ганізації, в окремих зазначених вище
сферах.

Договори РЄ зібрано в Серію євро-
пейських договорів, яка станом на
сьогодні містить у собі 211 документів,
що мають відповідно до норм права
міжнародних договорів форми кон-
венцій, протоколів до них, угод, хартій
та кодексу. Вони встановлюють
широкий спектр правових норм для
значного поля діяльності Ради Європи
і складають унікальну інтегровану та
класифіковану систему. Договори РЄ
є потужним засобом створення нових
норм європейського – міжнародного
регіонального права, що не тільки
імплементують норми міжнародного
універсального права на європейсько-
му ґрунті,а й розвивають і доповнюють
їх у більшості галузей.

Виконання договорів із метою 
недопущення та усунення «імпле-
ментаційної прогалини» [9], а також

забезпечення справжньої гармоні-
зації правових норм у тій або тій
сфері міжнародних правовідносин,
контролюється за допомоги прина-
ймні двох видів діяльності, а саме:
а) судове провадження за Європей-
ською конвенцією з прав людини та 
її протоколами, б) позасудовий, полі-
тично-правовий механізм моніторин-
гу з боку Комітету міністрів, Парла-
ментської асамблеї, конвенційних і
допоміжних органів і агенцій РЄ, що
використовується щодо більшості ін-
ших договорів РЄ. Ці контрольні меха-
нізми та їх належне використання
мають вагоме значення для забезпе-
чення дотримання принципів і норм
міжнародного універсального права
на теренах Європи.

Норми права РЄ, ґрунтуючись на
універсально-правових імперативних
принципах jus cogens і спираючись 
на opinio juris, закріплюючи в бага-
тосторонніх договорах правила пове-
дінки його суб’єктів в обраних ними
сферах співпраці, мають загальнодемо-
кратичний характер і позбавлені ознак
політичного устрою держав-членів цієї
організації.

Впроваджуючи норми договорів
РЄ, держави та міжнародні організа-
ції, що є їхніми сторонами, створюють
гармонізоване правове поле. Це явище,
крім суто теоретичного, має глибин-
ний соціальний зміст, адже за допомо-
ги гармонізованого правового регу-
лювання полегшуються міжнародні
відносини різного рівня – від міждер-
жавного до міжлюдського, та гаран-
тується безпека, передбачуваність
міжнародних процесів і стабільний
прогресивний розвиток.

Аналіз теоретико-правових харак-
теристик правової системи Ради Єв-
ропи доводить, що вона є регіональною
правовою системою,яку за класичними
канонами міжнародного універсально-
го права створює та якою оперує інте-
граційне об’єднання суб’єктів між-
народного права, що здебільшого
розташовані в Європі та поділяють
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європейські цінності, об’єдналися для
реалізації спільних інтересів у сфері
зміцнення миру на засадах справед-
ливості та міжнародної співпраці,
збереження та подальшого втілення в
життя демократичних ідеалів, а також
із метою сприяння економічному та
соціальному прогресу.

Право РЄ динамично розвиваєть-
ся, і нині ця міжнародна організація
ціленаправлено працює над удоско-
наленням системи своєї діяльності та
зростанням впливовості її права. Ці
наміри виразно зафіксовано в низці до-
кументів, одним із яких є рішення Ко-
мітету міністрів від 18 лютого 2011 р.
про діяльність із перегляду Серії євро-
пейських договорів [10]. Цим рішен-
ням передбачено інтенсивну і масштаб-
ну роботу у рамках Плану дій щодо
договорів, яким визначено необхідність
їх опрацювання у площині актуально-
сті й відкритості для інших суб’єктів
міжнародного права.

Комітет міністрів вважає за доціль-
не оптимізувати зміст Серії євро-
пейських договорів, що сприятиме
спрощенню «освоєння» норм і стан-
дартів як нині чинних, так і майбутніх
договорів державами – не членами РЄ
та Європейським Союзом і запобіга-
тиме дублюванню і встановленню по-
двійних стандартів у сферах прав лю-
дини, верховенства права та демократії.

Підкреслімо, що ця робота буде
одним із чільних завдань для Украї-
ни під час її піврічного головування в
Раді Європи, що розпочалося 11 трав-
ня 2011 р. Означена подія, що трапляє-
ться в житті кожної держави – члена
РЄ один раз на 25 років, накладає на

нашу державу серйозну політико-пра-
вову відповідальність.

Водночас слід визнати, що Украї-
на має тривалий досвід членства в РЄ,
яке вона набула 1995 р., та в інших
міжнародних міждержавних організа-
ціях, зміцнила та значним чином
реформувала правову науку, розвину-
ла законодавство, що відповідає прин-
ципам і нормам міжнародного права і
є частиною європейського правового
простору.

Тож Україна повинна більш гли-
боко вивчати теоретико-правові осно-
ви права РЄ, продуктивно випрацьо-
вувати ідеї загальноєвропейського
рівня щодо його місії та вдосконален-
ня і пропонувати їх європейському
суспільству і світовій спільноті, впли-
ваючи на розвиток доктрини та норм
європейського – міжнародного регіо-
нального та міжнародного універсаль-
ного права.

Завдяки своєму інтелектуальному
та соціально-економічному потенціа-
лу, а також географічному розташу-
ванню наша держава приречена бути
цікавим партнером у міжнародних від-
носинах. Успіх залежить від багатьох
факторів, не останнім із яких є ефек-
тивна гармонізація національних пра-
вових норм із нормами міжнародного
права і права Ради Європи зокрема.

Міжнародна репутація України
неподільно пов’язана з її членством у
Раді Європи як міжнародної органі-
зації, що авторитетно забезпечує ство-
рення і функціонування європейських
правових норм у сфері всебічного
захисту прав людини, демократії та
верховенства права.
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Статтю присвячено теоретико-правовим характеристикам права Ради Європи,
визначенню його місця в системі міжнародного права та ролі в гармонізації норм
права держав-членів. Автор підкреслює важливість активізації досліджень права
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