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МІЖНА РОД НО-ПРА ВОВІ СТАН ДАР ТИ 
БЕЗ ПО СЕ РЕД НЬ О ГО НА РО ДО ВЛАД ДЯ

Досліджу ють ся ос новні міжна род но-пра вові ак ти в сфері без по се ред нь о го на ро до -
влад дя, до яких на ле жать до ку мен ти універ саль но го та регіональ но го ха рак те ру. Вка -
зується на ак ту альність ви ко ри с тан ня для ре гу лю ван ня національ них про це дур без по -
се ред нь о го на ро до влад дя ре ко мен даційних міжна род них актів. Досліджується пи тан -
ня до три ман ня міжна род них стан дартів без по се ред нь о го на ро до влад дя че рез міжна -
род ний ор ганізаційно-пра во вим ме ханізм. Ав тор вка зує, що Ук раїна вхо дить до
всесвітньої та євро пейсь кої си с те ми за хи с ту прав лю ди ни, бе ру чи участь не тільки у
роз робці міжна род но-пра во вих актів з прав лю ди ни, але й у ро боті кон троль них і пра -
во за хис них ор ганів ООН і Ра ди Євро пи. Обґрун то вується дум ка, що на су час но му етапі
Ук раїна до сяг ла пев но го рівня відповідності національ но го за ко но дав ст ва, що ре гу лює
ос новні фор ми без по се ред нь о го на ро до влад дя, міжна род ним стан дар там.

Клю чові сло ва: без по се реднє на ро до влад дя, міжна род но-пра вові стан дар ти,
міжна род но-пра во вий акт, ре ко мен даційні міжна род но-пра вові ак ти, міжна род ний
ор ганізаційно-пра во вий ме ханізм.

Га лус Е.А. Меж ду на род но-пра во вые стан дар ты на по с ред ст вен но го на ро до вла -
с тия

Ис сле ду ют ся ос нов ные меж ду на род но-пра во вые ак ты в сфе ре не по сред ст вен но го
на ро до вла с тия, к ко то рым от но сят ся до ку мен ты уни вер саль но го и ре ги о наль но го ха -
рак те ра. Ука зы ва ет ся на ак ту аль ность ис поль зо ва ния для ре гу ли ро ва ния на ци о наль -
ных про це дур не по сред ст вен но го на ро до вла с тия ре ко мен да тель ных меж ду на род ных
ак тов. Ис сле ду ет ся во прос со блю де ния меж ду на род ных стан дар тов не по сред ст вен -
но го на ро до вла с тия че рез меж ду на род ный ор га ни за ци он но-пра во вой ме ха низм. Ав тор
ука зы ва ет, что Ук ра и на вхо дит во все мир ную и ев ро пей скую си с те му за щи ты прав че -
ло ве ка, при ни мая уча с тие не толь ко в раз ра бот ке меж ду на род ных до ку мен тов по пра -
вам че ло ве ка, но и в ра бо те кон троль ных и пра во за щит ных ор га нов ООН и Со ве та Ев -
ро пы. Обос но вы ва ет ся мне ние, что на со вре мен ном эта пе Ук ра и на до стиг ла оп ре де -
лен но го уров ня со от вет ст вия на ци о наль но го за ко но да тель ст ва, ре гу ли ру ю ще го ос нов -
ные фор мы не по сред ст вен но го на ро до вла с тия, меж ду на род ным стан дар там.

Клю че вые сло ва: не по сред ст вен ное на ро до вла с тие, меж ду на род но-пра во вые
стан дар ты, меж ду на род но-пра во вой акт, ре ко мен да тель ные меж ду на род но-пра во -
вые ак ты, меж ду на род ный ор га ни за ци он но-пра во вой ме ха низм.

Galus Olena. International legal standards of direct democracy
The paper studies the main international instruments in the field of direct democracy,

which include documents of universal and regional character. Specified on actuality of the use
of recommendation international acts for adjusting of national procedures of direct democra-
cy. The question of observance of international standards of direct democracy is investigated
through international organizational and legal mechanism. An author specifies that Ukraine
is included in the world and European system of protection of human rights, participating not
only in development of international instruments on human rights but also in-process super-
visory and human rights bodies of the UNO and CE. An idea is grounded, that on the modern
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stage Ukraine attained the certain level of accordance of national legislation that regulates
the basic forms of direct democracy, to the international standards.

Key words: direct democracy, international standards, international instrument, recom-
mendation international acts, international organizational and legal mechanism.

Ос танніми ро ка ми ак тивізу ва ли ся про це си всту пу Ук раїни в ряд міжна род них
ор ганізацій, важ ли вим кро ком на шля ху яко го є при ве ден ня за ко но дав ст ва Ук -
раїни до міжна род них стан дартів прав лю ди ни, в пер шу чер гу тих, що сто су ють -
ся без по се ред нь о го на ро до влад дя. Однією з особ ли во с тей політич них прав і сво -
бод гро ма дян Ук раїни є ви со кий ступінь їх га ран то ва ності не ли ше на національ -
но му, а й на міжна род но му рівні. При цьо му рівень га ран то ва ності політич них
прав постійно піддається моніто рин гу з бо ку впли во вих міжна род них ор ганізацій
(ООН, ЄС, Ра да Євро пи, ПАРЄ та ін.) і свідчить про рівень де мо кратії в Ук раїні.

Про бле му міжна род них стан дартів без по се ред нь о го на ро до влад дя (де мо -
кратії) та йо го ок ре мих форм досліджу ва ли ряд вітчиз ня них та за рубіжних вче -
них, зо к ре ма, Б. Бабін, М. Бу ро менсь кий, О. В. Вась ковсь ка, Ю. Б. Ключ ковсь кий,
М. І. Ставнійчук, В. М. Ша по вал та інші.

Під міжна род но-пра во ви ми стан дар та ми де мо кратії ро зуміють закріплені у
міжна род но му праві юри дичні зо бов’язан ня, ав то ри тет но підтри му вані орієнти ри
соціаль но го і політич но го роз витк1. При цьо му, стан дар ти – це «нор ма тив ний
мінімум», відсту па ти від яко го дер жа ва мо же тільки у формі йо го пе ре ви щен ня
або кон кре ти зації2.

Міжна родні стан дар ти без по се ред нь о го на ро до влад дя фор му лю ють ся в низці
міжна род но-пра во вих до ку ментів. Мож на по го ди ти ся з по зицією Б. Бабіна, який
роз гля дає оз на ки міжна род них до ку ментів, які є дже ре лом ви бор чо го пра ва, та за -
сто су ва ти дані оз на ки до дже рел пра ва, які ре гу лю ють фор ми без по се ред нь о го
на ро до влад дя вза галі. Міжна родні до ку мен ти мож на вва жа ти дже ре лом кон сти -
туційно го пра ва у та ких ви пад ках: як що відповідний міжна род ний акт є ра тифіко -
ва ним Ук раїною та стає та ким чи ном ча с ти ною національ но го за ко но дав ст ва; як -
що у національ но му за ко но давстві про фор ми без по се ред нь о го на ро до влад дя пе -
ред ба че на мож ливість за сто су ван ня ста ту су, про це дур або стан дартів, уре гу ль о -
ва них міжна род ни ми до ку мен та ми; як що відповідні міжна родні до ку мен ти ре гу -
лю ють відно си ни без по се ред нь о го на ро до влад дя з міжна род ним або іно зем ним
еле мен том, які не мо жуть бу ти пе ред ба чені національ ним за ко но дав ст вом (на при -
клад, що до по ряд ку при зна чен ня та відря д жен ня в Ук раїну міжна род них спо с -
терігачів)3.

Міжна родні дже ре ла мож на кла сифіку ва ти на: за гальні (ух ва лю ють ся для всіх
членів міждер жав но го об’єднан ня); суб регіональні (ух ва лю ють ся для декількох
країн об’єднан ня, на при клад, для дер жав – членів Ра ди Євро пи з чис ла ко лишніх
ра дянсь ких ре с публік); кон кре ти зо вані (ух ва лю ють ся для кон крет ної дер жа ви –
чле на об’єднан ня, на при клад Ре ко мен дації ОБСЄ № 192 (2006) «Про місцеві і
регіональні ви бо ри в Ук раїні, спо с те ре жен ня за яки ми про во ди ло ся 26 бе рез ня
2006 р.» від 1 черв ня 2006 р.); дво с то ронні (ух ва лю ють ся між міждер жав ни ми
об’єднан ня ми та дер жа вою, яка вхо дить до та ко го об’єднан ня)4.

До чис ла ос нов них до ку ментів, в яких знай ш ли втілен ня міжна родні стан дар -
ти без по се ред нь о го на ро до влад дя, на ле жать За галь на дек ла рація прав лю ди ни
1948 р., Міжна род ний пакт про гро ма дянські та політичні пра ва 1966 р.
Відповідно до Віденсь кої кон венції про пра во міжна род них до го ворів 1969 р., ко -
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жен чин ний до говір є обов’яз ко вим для йо го учас ників і по ви нен сумлінно ви ко -
ну ва ти ся (ст. 26); учас ник не мо же по си ла ти ся на по ло жен ня внутрішньо го пра ва
як на ви прав дан ня не ви ко нан ня ним до го во ру (ст. 27); ра зом з тек с том міжна род -
но го до го во ру мо же вра хо ву ва ти ся прак ти ка йо го за сто су ван ня та тлу ма чен ня за
зго дою сторін (п. 3 ст. 315.

Ос но ва за хи с ту прав лю ди ни бу ла за кла де на прий нят тям і про го ло шен ням Ге -
не раль ною Асам б леєю ООН 10 груд ня 1948 р. у Па рижі За галь ної дек ла рації прав
лю ди ни як стан дар ту, за вдан ня, до ви ко нан ня яко го по винні праг ну ти всі на ро ди
і всі дер жа ви че рез спри ян ня по вазі цих прав і сво бод та за без пе чен ня, шля хом
національ них і міжна род них про гре сив них за ходів, їх за галь но го й ефек тив но го
виз нан ня і здійснен ня (Пре ам бу ла)6. Дек ла рація ста ла стан дар том де мо кратії,
ета ло ном для роз роб ки і прий нят тя чис лен них кон венцій з прав лю ди ни, а та кож
кон сти туцій більшості де мо кра тич них дер жав. У цьо му ком плекс но му до ку менті
універ саль но го ха рак те ру впер ше в історії бу ло вста нов ле но роз гор ну тий пе релік
(мінімаль ний ка та лог) ос нов них прав і сво бод лю ди ни, що підля га ють до три ман -
ню в усь о му світі, по го д же но юри дич ний зміст цих прав і сво бод та за конні ви -
пад ки їх до пу с ти мих об ме жень.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 За галь ної дек ла рації прав лю ди ни, кож на лю ди на має
пра во бра ти участь в уп равлінні своєю дер жа вою без по се ред ньо чи за по се ред -
ництвом вільно об ра них пред став ників. Це по ло жен ня роз ви вається у ч. 2 ст. 21:
кож на лю ди на має пра во рівно го до сту пу до дер жав ної служ би у своїй країні; ч. 3:
во ля на ро ду по вин на бу ти ос но вою вла ди уря ду; ця во ля по вин на зна хо ди ти ви -
ра жен ня в періодич них і не фаль сифіко ва них ви бо рах, що ма ють про во ди ти ся при
за галь но му і рівно му ви бор чо му праві, шля хом таємно го го ло су ван ня або ж за до -
по мо гою інших рівноз нач них форм, що за без пе чу ють сво бо ду го ло су ван ня.
Відповідно до ст. 20 Дек ла рації, кож на лю ди на має пра во на сво бо ду мир них
зборів і асоціацій (ч. 1); ніхто не мо же бу ти при му ше ний всту па ти в яку-не будь
асоціацію (ч. 2).

У дру го му розділі Кон сти туції Ук раїни всі ви ще на ве дені по ло жен ня За галь ної
дек ла рації прав лю ди ни не тільки знай ш ли своє ємне відо б ра жен ня, але й роз ши -
рені й кон кре ти зо вані. Це сто сується пра ва на об’єднан ня («асоціації» в терміно -
логії Дек ла рації), втіле но го у ст. 36 Кон сти туції Ук раїни; пра ва бра ти участь в
управ лінні дер жав ни ми спра ва ми, ви бор чих прав, рівно го пра ва до сту пу до дер -
жав ної служ би (ст. 38); пра ва на мирні збо ри (ст. 39). Крім цьо го мінімаль но го пе -
реліку, за по чат ко ва но го За галь ною дек ла рацією, в Ук раїні на кон сти туційно му
рівні закріпле не політич не пра во гро ма дян бра ти участь у ре фе рен думі, пра во на
звер нен ня до ор ганів публічної вла ди, їх по са до вих і служ бо вих осіб.

На по ло жен нях За галь ної дек ла рації прав лю ди ни ґрун тується обов’яз ко вий
для дер жав Міжна род ний пакт про гро ма дянські та політичні пра ва 1966 р., ра -
тифіко ва ний УРСР 19 жовт ня 1973 р.7 Міжна род ний пакт по ряд з пра ва ми до три -
му ва ти ся своїх ду мок і на сво бо ду інфор мації, га ран тує такі політичні пра ва, що
вже ста ли кла сич ни ми: виз нається пра во на мирні збо ри (ст. 21); кож на лю ди на
має пра во на сво бо ду асоціації з інши ми (ст. 22); пра во бра ти участь у ве денні
дер жав них справ як без по се ред ньо, так і за по се ред ництвом вільно об ра них пред -
став ників, го ло су ва ти і бу ти об ра ним на справжніх періодич них ви бо рах (ст. 25).

По ло жен ня Міжна род но го пак ту, що сто сується пра ва на мирні збо ри (ст. 21)
і пра ва на сво бо ду асоціації (ч. 2 ст. 22) вка зу ють на мож ливість за кон них об ме -
жень закріплю ва них в цих стат тях прав, як що во ни не обхідні в де мо кра тич но му
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суспільстві в інте ре сах дер жав ної чи суспільної без пе ки, суспільно го по ряд ку,
охо ро ни здо ров’я і мо раль ності на се лен ня чи за хи с ту прав і сво бод інших осіб. 

Відповідно до ст. 25 Пак ту, ко жен гро ма дя нин по ви нен ма ти без дис кримінації
і без не обґрун то ва них об ме жень пра во і мож ливість: а) бра ти участь у ве денні
дер жав них справ як без по се ред ньо, так і за по се ред ництвом вільно об ра них пред -
став ників; б) го ло су ва ти і бу ти об ра ним на справжніх періодич них ви бо рах, що
про во дять ся на ос нові за галь но го і рівно го ви бор чо го пра ва при таємно му го ло -
су ванні і за без пе чу ють вільне во ле ви яв лен ня ви борців; в) до пу с ка ти ся у своїй
країні на за галь них умо вах рівності до дер жав ної служ би.

В рам ках ООН роз роб лені та кож інші спе цифічні до ку мен ти сто сов но ос нов -
них політич них прав. У 1952 р. Ге не раль на Асам б лея ООН прий ня ла Кон венцію
про політичні пра ва жінок (на бра ла чин ності 1954 р.), в якій виз нається, що кож -
на лю ди на має пра во бра ти участь в уп равлінні своєю країною без по се ред ньо чи
за по се ред ництвом вільно об ра них пред став ників і пра во рівно го до сту пу до дер -
жав ної служ би у своїй країні, а та кож ви ра жається праг нен ня зрівня ти по ло жен -
ня чо ловіків і жінок віднос но во лодіння і ко ри с ту ван ня політич ни ми пра ва ми
(Пре ам бу ла)8. 

Ок ре мо вар то відзна чи ти по ло жен ня Міжна род ної кон венції про ліквідацію
всіх форм ра со вої дис кримінації (за твер д же на ре зо люцією Ге не раль ної Асам б леї
2106(XX) від 21 груд ня 1965 р., всту пи ла в дію 4 січня 1969 р.) у ст. 5 якої всі дер -
жа ви-учас ниці зо бов’язу ють ся за бо ро ни ти та ліквіду ва ти ра со ву дис кримінацію у
всіх її фор мах та за без пе чи ти рівно правність пе ред за ко ном кож но го гро ма дя ни -
на будь-якої ра си, ко ль о ру шкіри, національ но го або етнічно го по хо д жен ня9.

По ряд із універ саль ним міжна род но-пра во ви ми ак та ми, існу ють регіональні
міжна род но-пра вові ак ти, у то му числі і ті, які містять міжна родні стан дар ти без -
по се ред нь о го на ро до влад дя. До них слід відно си ти ак ти Ра ди Євро пи, на сам пе -
ред Євро пейсь ку кон венцію про за хист прав лю ди ни і ос нов них сво бод 1950 р.
(підпи са на Ук раїною 9 груд ня 1995 р.; ра тифіко ва на Ук раїною 17 лип ня
1997 р.)10; до ку мен ти На ра ди (нині – Ор ганізації) з без пе ки та співробітництва в
Європі; до ку мен ти Співдруж ності Не за леж них Дер жав.

Євро пейсь ка кон венція про за хист прав лю ди ни і ос нов них сво бод від 4 ли с -
то па да 1950 р. бу ла ра тифіко ва на Вер хов ною Ра дою Ук раїни 17 лип ня 1997 р.
З цьо го ча су для Ук раїнської дер жа ви відкрив ся до ступ до досвіду євро пейсь ких
дер жав у сфері ут вер д жен ня прин ципів без по се ред нь о го на ро до влад дя, за без пе -
чен ня і за хи с ту гро ма дянсь ких та політич них прав лю ди ни. Ук раїна виз на ла
обов’яз ко вою юри с дикцію Євро пейсь ко го су ду з прав лю ди ни в усіх пи тан нях,
що сто су ють ся тлу ма чен ня і за сто су ван ня Кон венції, і гро ма дя ни Ук раїни от ри -
ма ли пра во на звер нен ня до Євро пейсь ко го Су ду з прав лю ди ни та інших пра во -
за хис них струк тур Ра ди Євро пи.

Порівня но із За галь ною дек ла рацією прав лю ди ни і Міжна род ним пак том про
гро ма дянські та політичні пра ва, Євро пейсь ка кон венція містить мен ший пе релік
прав гро ма дян у політичній сфері: у ст. 11 Кон венція га ран тує ли ше пра во на сво -
бо ду мир них зборів і сво бо ду асоціації з інши ми.

Спи сок прав, які га ран ту ють ся Кон венцією, роз ши ре ний до дат ко ви ми про то -
ко ла ми до неї з різних на прямків співробітництва. З них тільки Про то кол № 1
(прий ня тий 1952 р., на брав чин ності 1954 р.) до пов нює пе ред ба че них Кон -
венцією пе релік політич них прав гро ма дян: зо бов’язан ням дер жав – учас ниць
Кон венції про во ди ти вільні ви бо ри з ро зум ною періодичністю шля хом таємно го
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го ло су ван ня в та ких умо вах, що за без пе чать вільне во ле ви яв лен ня на ро ду у ви -
борі за ко но дав чої вла ди (ст. 3 Про то ко лу)11.

По ло жен ня статті ви кла дені не як пра во моч ності гро ма дян з ак тив но го і па -
сив но го ви бор чо го пра ва, а як зо бов’язан ня дер жа ви за без пе чи ти про ве ден ня та -
ких ви борів. Та кож по ло жен ня цієї статті по ши рю ють ся тільки на ви бо ри ор ганів
за ко но дав чої вла ди і не сто су ють ся ви борів гла ви дер жа ви, місце вих ви борів.

Ба га то політич них прав не пе ред ба че них в Євро пейській кон венції вип ли ва -
ють з рішень Євро пейсь ко го су ду. Євро пейсь кий суд ство рив на базі Кон венції
пре це дент не пра во, що вва жається обов’яз ко вим для національ них судів дер жав
– учас ниць Кон венції.

Ук раїна є дер жа вою з ро ма но-гер мансь кою си с те мою пра ва, тоді як пра во
Євро пейсь ко го су ду – пре це дент не. Ос таннім ча сом усе частіше вка зується на те,
що су ди Ук раїни ма ють за сто со ву ва ти у своїх рішен нях не тільки нор ми Євро -
пейсь кої кон венції, а й рішен ня Євро пейсь ко го су ду з прав лю ди ни, в яких дається
тлу ма чен ня Кон венції. Вер хов на Ра да Ук раїни 23 лю то го 2006 р. прий ня ла За кон
Ук раїни «Про ви ко нан ня рішень та за сто су ван ня прак ти ки Євро пейсь ко го су ду з
прав лю ди ни», в ст. 17 яко го пе ред ба че но, що су ди за сто со ву ють при роз гляді
справ Кон венцію та прак ти ку Су ду як дже ре ло пра ва12.

Важ ли вим міжна род но-пра во вим ак том, який пе ред ба чає фор ми місце во го на -
ро до влад дя ви с ту пає Євро пейсь ка хартія місце во го са мо вря ду ван ня, прий ня та
Ра дою Євро пи 15 жовт ня 1985 р. та ра тифіко ва на Ук раїною 15 лип ня 1997 р.13 Ча -
с ти на 2 ст. 3 Хартії пе ред ба чає, що місце ве са мо вря ду ван ня здійснюється ра да ми
або збо ра ми, чле ни яких вільно оби ра ють ся таємним го ло су ван ням на ос нові пря -
мо го, рівно го, за галь но го ви бор чо го пра ва. У ст. 5 пе ред ба чається обов’яз ко ве
про ве ден ня ре фе рен ду му або інше з’ясу ван ня дум ки місце вої гро ма ди при зміні
те ри торіаль них кор донів ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня. 

На роз ви ток форм без по се ред нь о го на ро до влад дя на місце во му рівні прий ня -
тий До дат ко вий про то кол до Євро пейсь кої хартії місце во го са мо вря ду ван ня про
пра во участі у спра вах місце во го ор га ну вла ди від 16 ли с то па да 2009 р., у яко му
на го ло ше но, що дер жа ви-сто ро ни в рам ках своєї юри с дикції по винні за без пе чу -
ва ти кож но му пра во участі у спра вах місце во го ор га ну вла ди14. Зо к ре ма,
закріплюється ак тив не та па сив не ви бор че пра во, га рантії ре алізації пра ва участі
в уп равлінні місце ви ми спра ва ми та кон кретні за со би здійснен ня та ко го пра ва
участі (про це си за лу чен ня лю дей, які вклю ча ють кон суль таційні про це си, місцеві
ре фе рен ду ми та звер нен ня; про це ду ри до сту пу до офіційних до ку ментів; ме -
ханізми і про це ду ри роз гля ду скарг і про по зицій та ре а гу ван ня на них то що).

Ак ту аль ним є ви ко ри с тан ня для ре гу лю ван ня національ них про це дур
здійснен ня форм без по се ред нь о го на ро до влад дя ре ко мен даційних міжна род них
актів, які не є обов’яз ко ви ми для ви ко нан ня дер жа ва ми. До них на ле жать як
відповідні міжна родні стан дар ти, так і ре ко мен дації міжна род них ор ганізацій. Ці
ак ти мо жуть ре гу лю ва ти пра вовідно си ни або шля хом їх ура ху ван ня та імпле мен -
тації у національ но му за ко но давстві, або че рез їх ви ко ри с тан ня як відповідної
пра во вої до к т ри ни адміністра тив ни ми су да ми при вирішенні спорів15.

Б. Бабін виділяє три міждер жавні си с те ми, нор ма тивні ак ти яких є для на шої
дер жа ви вирішаль ни ми, – ОБСЄ, Ра да Євро пи та Євро пейсь кий Со юз. Суб’єктом
ух ва лен ня та ких актів мо жуть бу ти як з на ве де них міжна род них ор ганізацій, так
і її струк тур ний підрозділ (зо к ре ма, Бю ро де мо кра тич них інсти тутів і прав лю ди -
ни (БДІПЛ) ОБСЄ), або спеціаль но ут во ре на міжор ганізаційна струк ту ра (та ка як
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Ве неціансь ка комісія) або ок ре мий ек с перт (спо с терігач, ек с перт на комісія), що
от ри ма ли відповідний ман дат від ор ганізації16.

За фор мою ці дже ре ла мо жуть ма ти ха рак тер кла сич них міждер жав них угод,
рішень ор ганів міжна род них ор ганізацій, вис новків та ре ко мен дацій країнам. На -
при клад, що до ви борів є Спільний вис но вок Євро пейсь кої Комісії «За де мо кратію
че рез пра во» (Ве неціансь ка комісія) та Ор ганізації з без пе ки та співробітництва в
Європі / Бю ро з пи тань де мо кра тич них інсти тутів та прав лю ди ни N 635 від 17
жовт ня 2011 ро ку що до за ко но про ек ту «Про ви бо ри на род них де пу татів Ук -
раїни»17. Роз робці і роз’яс нен ню за галь них євро пейсь ких де мо кра тич них стан -
дартів що до підго тов ки і про ве ден ня ре фе рен думів при свя чені два до ку мен ти
Комісії – «Керівні прин ци пи для кон сти туційних ре фе рен думів на національ но му
рівні» (Guidelines for Constitutional Referendum at National Level, 2001 р.) та
«Керівні прин ци пи про ве ден ня ре фе рен думів» (Guidelines on the Holding of
Referendums, 2006 р.)18.

Вод но час в кон тексті ре гу лю ван ня форм без по се ред нь о го на ро до влад дя вкрай
важ ли ву роль відігра ють такі міжна родні про гра ми, як Дек ла рація і про гра ма ви -
хо ван ня гро ма дян в дусі де мо кратії, яке ґрун тується на усвідо мленні ни ми влас -
них прав та обов’язків, ух ва ле на Коміте том міністрів Ра ди Євро пи 6 трав ня
1999 р.19 Пра во ва при ро да та ких про грам є не виз на че ною. Особ ли ве зна чен ня для
про це су євроінте г рації Ук раїни має План дій «Ук раїна – Євро пейсь кий Со юз»,
ух ва ле ний 12 лю то го 2005 р. Крім то го, для про грам но го уз го д жен ня пра во вої ро -
бо ти в рам ках міждер жав них ут во рень мо жуть ух ва лю ва ти ся мо дельні за ко ни та
ко дек си20 (на при клад, ко декс на леж ної прак ти ки у ви бор чих спра вах21).

Міжна род не пра во не містить спеціаль них ви мог до по ряд ку роз роб лен ня, ух -
ва лен ня та ви ко нан ня подібних міжна род них про грам них до ку ментів, то му по ря -
док уз го д жен ня та ре алізації, фінан су ван ня та кон тро лю за ви ко нан ням для кож -
но го про грам но го ак та вста нов люється ad hoc. Навіть ступінь обов’яз ко вості цих
про грам них до ку ментів для сторін, які їх ух ва ли ли, ча с то за ли шається не виз на че -
ним22.

До три ман ня міжна род них стан дартів без по се ред нь о го на ро до влад дя за без пе -
чується міжна род ним ор ганізаційно-пра во вим ме ханізмом. Ук раїна як од на з дер -
жав – за снов ниць ООН, членів Ра ди Євро пи, учас ниць ОБСЄ вхо дить до все -
світньої та євро пейсь кої си с те ми за хи с ту прав лю ди ни, бе ру чи участь не тільки у
роз робці міжна род но-пра во вих актів з прав лю ди ни, але й у ро боті кон троль них і
пра во за хис них ор ганів ООН (Міжна род ний суд ООН, Комісія ООН з прав лю ди -
ни, Комітет з прав лю ди ни) і Ра ди Євро пи (Євро пейсь кий суд з прав лю ди ни,
Комісія з прав лю ди ни ПАРЄ).

Згідно з Па ризь кою хартією для но вої Євро пи 1990 р.23 бу ла ут во ре на низ ка
важ ли вих ор ганів для моніто рин гу прав лю ди ни, зо к ре ма, Пар ла ментсь ка асам б -
лея НБСЄ, Бю ро вільних ви борів (Office for Free Elections) у Вар шаві, яке з ча сом
пе ре тво ри лось у Бю ро де мо кра тич них інсти туцій та прав лю ди ни. Вар шавсь ке
бю ро де мо кра тич них інсти тутів і прав лю ди ни ОБСЄ на за про шен ня Міністер ст -
ва за кор дон них справ Ук раїни та Цен т раль ної ви бор чої комісії ут во рю ва ло місії
спо с те ре жен ня за пар ла ментсь ки ми та пре зи дентсь ки ми ви бо ра ми в Ук раїні.
Ство ре но Євро пейсь ку Ме ре жу ор ганізацій зі спо с те ре жен ня за ви бо ра ми –
ENEMO (Комітет ви борців Ук раїни вхо дить у неї). Функціону ють та кож Міжна -
род на фун дація ви бор чих си с тем (IFES), Національ ний де мо кра тич ний інсти ту ту
(НДІ).

120 Держава і право • Випуск 62



В рам ках СНД та кож бу ло ство ре но ме ханізм за хи с ту прав лю ди ни. У 1995 р.
у Мінську підпи са на Кон венція СНД про пра ва і ос новні сво бо ди лю ди ни24. Ме -
та Кон венції – за без пе чен ня до три ман ня міжна род них стан дартів у сфері гро ма -
дянсь ких та політич них прав лю ди ни всіма дер жа ва ми-учас ни ця ми СНД.

По ло жен ня ст. 12 та 29 Кон венції СНД повністю відповіда ють нор мам Міжна -
род но го пак ту про гро ма дянські та політичні пра ва та Євро пейсь кої кон венції про
за хист прав лю ди ни і ос нов них сво бод що до політич них прав гро ма дян. Ук раїна
(по ряд з Турк меніста ном, Ка зах ста ном, Уз бе ки с та ном) цей до ку мент не підпи -
сала.

У рам ках СНД та кож підпи са на Кон венція про стан дар ти де мо кра тич них ви -
борів, ви бор чих прав і сво бод у дер жа вах-учас ни цях Співдруж ності Не за леж них
Дер жав від 7 жовт ня 2002 р.25 Стат тя 8 Кон венції «Вільні ви бо ри» вста нов лює,
що вер хо вен ст во кон сти туції є ос но вою для про ве ден ня вільних ви борів і за без -
пе чен ня гро ма дя нам та іншим учас ни кам ви бор чо го про це су мож ли вості зро би ти
свій вибір що до своєї участі чи не участі у ви бо рах у фор мах, які до пу с ка ють ся за -
ко ном, і за кон ни ми ме то да ми. Кон венція підпи са на Ук раїною із за сте ре жен ня ми:
1) для Ук раїни по ло жен ня цієї Кон венції бу дуть за сто со ву ва ти ся ли ше що до ор -
ганів дер жав ної вла ди, місце во го са мо вря ду ван ня, які оби ра ють ся, і ви бор них по -
са до вих осіб; 2) Кон венція на бу де чин ності для Ук раїни після її ра тифікації Вер -
хов ною Ра дою Ук раїни (на да ний мо мент не ра тифіко ва на).

От же, на су час но му етапі Ук раїна до сяг ла пев но го рівня відповідності
національ но го за ко но дав ст ва, що ре гу лює ос новні фор ми без по се ред нь о го на ро -
до влад дя, міжна род ним стан дар там. Але це по ча ток шля ху, оскільки не обхідне
по даль ше йо го вдо с ко на лен ня (у т. ч. і прий нят тя спеціаль но го за ко но дав чо го ак -
ту про мирні збо ри, мітин ги, по хо ди і де мон ст рації, про місцеві ре фе рен ду ми) та
втілен ня у суспільно-політич не жит тя. При цьо му доцільно ко ри с ту ва ти ся міжна -
род ни ми за галь но виз на ни ми ак та ми з прав лю ди ни у політичній сфері та пе рей -
ма ти по зи тив ний досвід інших де мо кра тич них країн. 

1. Бу ро менсь кий М. Міжна род но-пра вові стан дар ти внутрішньо дер жав ної де мо -
кратії / М. Бу ро менсь кий // Вісник Ака демії пра во вих на ук Ук раїни. – 1997. – № 2 (9). –
С. 13. 2. Меж ду на род ное пра во: учеб ник для ву зов / [отв. ред. Г. В. Иг на тен ко, О. И. Ти -
у нов]. – [2-е изд., из мен. и доп.]. – М.: НОР МА-ИН ФРА-М, 2002. – С. 363. 3. Бабін Б.
Про грамність міжна род но го ре гу лю ван ня ви бор чих пра вовідно син в Ук раїні / Б. Бабін
// Ви бо ри та де мо кратія. – 2007. – № 1 (11). – С. 54. 4. Там са мо. – С. 55. 5. Вен ская кон -
вен ция о пра ве меж ду на род ных до го во ров от 23 мая 1969 г. // Сбор ник важ ней ших до -
ку мен тов по меж ду на род но му пра ву. – Ч. 1: Об щая. – М.: ИМП, 1996. – С. 320–351.
6. За галь на дек ла рація прав лю ди ни від 10 груд ня 1948 р. // Уря до вий кур’єр. – 2008. –
№ 232. 7. Міжна род ний пакт про гро ма дянські та політичні пра ва від 16 груд ня 1966 р.:
Фа куль та тив ний про то кол до Міжна род но го пак ту про гро ма дянські та політичні пра -
ва. – К.: Укр. прав ни ча фун дація; Вид-во Пра во, 1995. – 40 с. 8. Кон венція про політичні
пра ва жінок вiд 20 груд ня 1952 р. [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу:
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. 9. Міжна род на кон венція про ліквідацію
всіх форм ра со вої дис кримінації (ООН, 1965) // Пра ва лю ди ни. Міжна родні до го во ри
Ук раїни, дек ла рації, до ку мен ти / [упо ряд. Ю. К. Ка чу рен ко]. – К.: Юрінформ, 1992. –
С. 74–88. 10. Кон венція про за хист прав лю ди ни і ос но во по лож них сво бод від 4 ли с то -
па да 1950 р. // Уря до вий кур’єр. – 2010. – № 215. 11. Про то кол до Кон венції про за хист
прав лю ди ни і ос но во по лож них сво бод вiд 20 бе рез ня 1952 р. // Офіційний вісник Ук -
раї ни. – 2006. – № 32. – Ст. 2372. 12. Про ви ко нан ня рішень та за сто су ван ня прак ти ки
Євро пейсь ко го су ду з прав лю ди ни : За кон Ук раїни від 23 лю то го 2006 р. // ВВР Ук раї -

121Юридичні і політичні науки



ни. – 2006. – № 306 – Ст. 260. 13. Євро пейсь ка хартія місце во го са мо вря ду ван ня від
15 жовт ня 1985 р. [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi. 14. До дат ко вий про то кол до Євро пейсь кої хартії місце во го са мо вря -
ду ван ня про пра во участі у спра вах місце во го ор га ну вла ди від 16 ли с то па да 2009 р.
[Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/
main.cgi?nreg=994_946. 15. Бабін Б. Цит. пра ця. – С. 54. 16. Там са мо. – С. 55.
17. Спільний вис но вок Євро пейсь кої Комісії «За де мо кратію че рез пра во» (Ве неціансь -
ка комісія) та Ор ганізації з без пе ки та співробітництва в Європі / Бю ро з пи тань де мо -
кра тич них інсти тутів та прав лю ди ни N 635 від 17 жовт ня 2011 ро ку що до за ко но про ек -
ту «Про ви бо ри на род них де пу татів Ук раїни» [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_a54. 18. Керівні прин ци пи для кон сти туційних
ре фе рен думів на національ но му рівні: ух ва лені Ве неціансь кою комісією на 47-й сесії
від 11 лип ня 2001 р. // Ви бо ри та де мо кратія. – 2007. – № 1 (11). – С. 96–100. 19. Дек ла -
ра ция и про грам ма вос пи та ния граж дан в ду хе де мо кра тии, ос но ван но го на осо зна нии
ими сво их прав и обя зан но с тей : при ня та на 104-й сес сии Ко ми те та ми ни с т ров Со ве та
Ев ро пы 6 мая 1999 г. // За кон & Бізнес. – 1999. – № 46. – С. 3–5. 20. Бабін Б. Цит. пра -
ця. – С. 55. 21. Ко декс на леж ної прак ти ки у ви бор чих спра вах (Євро пейсь ка комісія за
де мо кратію че рез пра во (Ве неціансь ка комісія, 2002 р.) // Ви бо ри та де мо кратія. –
2006. – № 4 (10). – С. 86–110. 22. Бабін Б. Цит. пра ця. – С. 56. 23. Па ризь ка хартія для
но вої Євро пи від 21 ли с то па да 1990 р. [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу:
http://zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. 24. Кон венція Співдруж ності Не за леж них
Дер жав про пра ва та ос новні сво бо ди лю ди ни вiд 26 трав ня 1995 р. [Еле к трон ний ре -
сурс]. – Ре жим до сту пу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=997_070.
25. Кон венція про стан дар ти де мо кра тич них ви борів, ви бор чих прав і сво бод у дер жа -
вах-учас ни цях Співдруж ності Не за леж них Дер жав від 7 жовт ня 2002 р. [Еле к трон ний
ре сурс]. – Ре жим до сту пудб: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws /main.cgi.

УДК 342.41 
І. С. КУ НЕН КО 

ВИЗ НА ЧЕН НЯ КОН СТИ ТУЦІЙНО ГО ПРО ЦЕ СУ 
ЯК ПРА ВО ВО ГО ЯВИ ЩА

Роз гля дається кон сти туційний про цес як пра во ве яви ще, досліджу ють ся різні
підхо ди що до виз на чен ня кон сти туційно го про це су. Роз гля да ють ся стадії кон сти -
туційно го про це су у порівнянні з стадіями за ко но дав чо го про це су

Виз на чається, що тільки юри дич ний підхід до виз на чен ня кон сти туційно го про це -
су дає змо гу виз на чи ти юри дичні особ ли вості, ви ди та спо со би йо го здійснен ня, тільки
в да но му зна ченні є ро до ве по нят тя юри дич ний пра во твор чий (за ко но дав чий) про цес,
то му він має більш про дук тив не зна чен ня, особ ли во в прак тич но му сенсі.

Клю чові сло ва: за кон, кон сти туційний за кон, ор ганічний за кон, кон сти туційний
про цес, за ко но дав чий про цес.

Ку нен ко И.С. Оп ре де ле ние кон сти ту ци он но го про цес са как пра во во го яв ле ния
Рас сма т ри ва ет ся кон сти ту ци он ный про цесс как пра во вое яв ле ние, ис сле ду ют ся

раз лич ные под хо ды к оп ре де ле нию кон сти ту ци он но го про цес са.
Оп ре де ля ет ся, что толь ко юри ди че с кий под ход к оп ре де ле нию кон сти ту ци он но го

про цес са поз во ля ет оп ре де лить юри ди че с кие осо бен но с ти, ви ды и спо со бы его осу ще -
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