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ПОНяТТя ТА СУТНІСТь МІжНАРОДНО-ПРАВОВОГО 
МОНІТОРИНГУ У КОНТЕКСТІ ПРАВА РАДИ єВРОПИ

Здійснення міжнародними організа-
ціями правового моніторингу є важли-
вою частиною правозастосовного проце-
су разом із тлумаченням, виконанням, 
контролем та вирішенням спорів. Тер-
мін «моніторинг» (від лат. monitor), міц-
но утвердився в практиці міжнародного 
права, однак міжнародно-правові нау-
кові дослідження поняття та сутності 
міжнародно-правового моніторингу є 
одиничними.

На відміну від поняття міжнародно-
правового моніторингу, поняття «між-
народний контроль» у вітчизняній і 
російській правовій науці досить ретель-
но досліджене. Достатньо звернутись 
до праць Р. М. Валєєва, І. І. Котляро-
ва, І. І. Лукашука, С. Ю. Марочкіна, 
О. І. Тіунова, Р. М. Тимербаєва.

Метою статті є на основі аналізу по-
няття, предмету та сутності міжнарод-
но-правового моніторингу виявити особ-
ливості моніторингу Ради Європи.

Предметом моніторингу в міжнарод-
ному праві є зобов’язання держав, взяті 
відповідно до норм міжнародних дого-
ворів та інших актів як обов’язкового, 
так і рекомендаційного характеру, в 
тому числі рішень міжнародних органі-
зацій.

Правовий моніторинг у національно-
му праві, на відміну від міжнародно-пра-
вового моніторингу, має більш широкий 
предмет і сферу застосування. У націо-
нальному праві правовий моніторинг 
можна класифікувати на «комплексний і 
галузевий; по підставі суб’єктного скла-
ду; за рівнем та видами нормотворчої 

діяльності; за юридичною силою норма-
тивних правових актів, що є об’єктом 
моніторингу; за спрямованістю резуль-
татів моніторингу; за характером реалі-
зації результатів моніторингу; за часом 
дії нормативних правових актів, що 
підлягають моніторингу; по мірі участі 
суб’єктів у нормотворчому процесі; по 
тривалості проведення моніторингу. За 
видами аналізованих документів у нор-
мотворчому процесі правовий моніто-
ринг можна підрозділити на: моніторинг 
концепцій нормативних правових актів; 
моніторинг проектів нормативних пра-
вових актів; моніторинг нормативних 
правових актів; моніторинг супровідних 
документів проектів нормативних пра-
вових актів; моніторинг суспільних від-
носин» [1].

У національному праві України тер-
мін «моніторинг» є найбільш усталеним 
в таких галузях права як: земельне пра-
во — «моніторинг земель», «моніторинг 
надрокористування»; фінансове право 
— «державний фінансовий моніторинг»; 
екологічне право — «моніторинг довкіл-
ля» та ін. Серед спеціалізованих юридич-
них словників, енциклопедій та довідни-
ків, виданих російською та українською 
мовами, на нашу думку, найбільш роз-
горнуте визначення моніторингу міс-
титься в Юридичній енциклопедії під 
редакцією Ю. С. Шемшученка 2001 р.: 
«моніторінг (англ. monitoring, від лат. 
monitor — той, хто попереджає, застері-
гає, радник, консультант) — регулярне 
спостереження за станом природних, 
технічних і соціальних процесів з метою 
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їх оцінки, контролю та прогнозування. 
Здійснюється за допомогою електрон-
них та інших технічних засобів з на-
земних, космічних станцій. Розрізняють 
глобальний, регіональний і локальний 
рівні моніторингу. Найпоширеніші сис-
теми моніторингу: за станом навколиш-
нього природного середовища, громадсь-
кої думки і певних питань злочинності. 
Моніторинг регулюється відповідними 
правилами. Інформація, отримана за 
допомогою моніторингу, кладеться в ос-
нову рішень, що приймаються держав-
ними органами, політичними партія-
ми, громадськими організаціями тощо 
(Ю. С. Шемшученко) [2, 764].

У міжнародно-правовій науці і прак-
тиці виявити уніфіковане поняття між-
народно-правового моніторингу є досить 
складним завданням.

Розробка даного поняття усклад-
нюється тим, що «міжнародний 
контроль» і «міжнародно-правовий 
моніторинг» часто ототожнюються, 
а «моніторинг» і «контроль» вважають-
ся словами-синонімами. Для переклад-
них видань причиною тому може бути 
некоректний переклад. Наприклад, у 
виданні Організації Об’єднаних Націй 
«Інструменти забезпечення пануван-
ня права в постконфліктних державах. 
Моніторинг правових систем», не див-
лячись на назву цього видання, на пер-
шій сторінці вступу міститься поняття 
«контролю за правовою системою». 
Також у змісті цього видання відсутній 
термін «моніторинг». У назві кожного 
розділу він замінений на термін «конт-
роль» [3].

Цікавим є й інший приклад. У моно-
графії М. О. Медведєвої, яка присвяче-
на теоретичним та практичним аспектам 
реалізації міжнародно-правових норм у 
галузі охорони навколишнього середови-
ща, міжнародний конвенційний механізм 
реалізації норм міжнародного права роз-
глядається як такий, що включає на-
ступні складові: «правозабезпечувальна 
правотворчість, тлумачення, контроль і 
правозастосування» [4, 24]. Між іншим, 
авторка зазначає, що «термін контроль 
у міжнародному праві навколишнього 
середовища майже не вживається, нато-

мість застосовуються інші терміни, які 
позначають різні способи контролю... 
Суть міжнародного контролю полягає 
у перевірці на основі міжнародного до-
говору суб’єктами міжнародного права 
або створеними ними органами від-
повідності діяльності держав прийнятим 
зобов’язанням з метою забезпечення іх 
дотримання» [4, 25]. Посилаючись на 
монографію М. А. Фітцмориса [5, 343], 
під моніторингом М. О. Медведєва ро-
зуміє «безперервне стеження за яким-
небудь процесом з метою виявлення 
його відповідності бажаному результату 
або тенденцій розвитку. Мета моніто-
рингу — ідентифікація проблем, оцінка 
наслідків певної діяльності, оцінка ефек-
тивності і результативності міжнародної 
угоди та забезпечення попередження 
спорів» [4, 213–214].

У контексті розмежування понять 
«міжнародно-правовий моніторинг» і 
«міжнародний контроль» особливої ува-
ги заслуговує думка відомого російсько-
го вченого О. І. Тіунова, який вважає, 
що поняття «міжнародний контроль» 
має інший смисловий відтінок, ніж по-
няття «міжнародно-правовий моніто-
ринг» [6, 5–10].

На думку професора О. І. Тіунова, 
«міжнародно-правовий контроль засно-
вується на основі договору, який сто-
сується співробітництва між державами 
в тій чи іншій сфері міжнародних відно-
син, і являє собою обумовлені сторона-
ми заходи перевірки виконання взятих 
ними зобов’язань. Такі заходи здійсню-
ються за допомогою створення та діяль-
ності контрольних органів, створених на 
базі міжнародних організацій, формуван-
ня державами спеціальних контрольних 
механізмів, включаючи інспекцію; вико-
ристання ними національних технічних 
засобів. Вказані міри відображають по-
рядок організації контрольних функцій 
учасників міжнародного договору, за-
снований на відносинах координації дій 
між ними. Зобов’язання, що стосують-
ся реалізації контролю, приймаються, 
як і інші зобов’язання, що випливають 
з міжнародного договору, на засадах 
добровільності, взаємності, неприпус-
тимості втручання у внутрішні справи 
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один одного, узгодження міжнародного 
і національного права.

Міжнародно-правовий контроль по-
кликаний підтримувати врегульовані до-
говором відносини з приводу певних дій 
або утримання від них, зберігати вста-
новлений стан речей в рамках узгодже-
ного сторонами юридичного режиму. За 
допомогою контролю здійснюється кон-
статація виконання міжнародно-право-
вого зобов’язання або відходу від нього. 
В останньому випадку, держава-учасник 
договору зобов’язана усунути ситуацію, 
яка загрожує виконанню договору, та 
вжити заходів щодо його неухильного 
виконання» [6].

Крім того, особлива риса міжна-
родного контролю, на думку професо-
ра О. І. Тіунова, в тому, що тут «мова 
йде про реалізацію складних за змістом 
зобов’язань, пов’язаних із забезпечен-
ням безпеки сторін. Тобто заходи між-
народного контролю являють собою пе-
ревірку взятих міжнародних зобов’язань 
в особливій правовій сфері, що відоб-
ражає вимога принципу неподільної 
безпеки, встановленого міжнародним 
договором... Передбачені міжнародним 
договором заходи міжнародного контро-
лю являють собою прояв застосування 
принципу pacta sunt servanda по відно-
шенню до двостороннього міжнародного 
правовому акту, що вимагає від пред-
ставників сторін, які в ньому беруть 
участь, спеціальних знань і високої 
кваліфікації, а також оперативного при-
йняття необхідних заходів по виконан-
ню взятих зобов’язань в цілях реалізації 
договору».

Таким чином, у разі ототожнення по-
нять «міжнародно-правовий моніторинг» 
і «міжнародний контроль» ми нівелюємо 
істотну смислову різницю між ними. На 
нашу думку, «міжнародний контроль» 
може мати як самостійне значення, так 
і виступати однією з функцій «міжна-
родно-правового моніторингу».

Іноді поняття «моніторинг» ототож-
нюється з поняттям «спостереження».

В юридичній енциклопедії під ре-
дакцією професора М. Ю. Тихомирова 
міститься наступне визначення моніто-
рингу: «постійне спостереження за яким-

небудь процесом з метою виявлення 
його відповідності бажаному результату 
або первісним припущенням...» [7].

Слід зазначити, що ототожнення 
моніторингу із наглядом не є прийнят-
ним для системи права Ради Європи.

Використовуючи термінологію права 
Ради Європи, «observation» традиційно 
переводиться як «спостереження» і поз-
начає одну з можливих функцій моніто-
рингу. Наприклад, спостереження вхо-
дить в коло повноважень Комісара Ради 
Європи з прав людини. Комісар Ради 
Європи з прав людини входить до сис-
теми органів Ради Європи, які здійсню-
ють моніторинг дотримання зобов’язань 
[8, 19], проте він не має жодних право-
вих засобів впливу на ситуацію. Функ-
ція спостереження є однією з основних 
функцій політичного моніторингу Ради 
Європи.

На наше переконання, в українській 
мові не існує однозначного еквівалента 
терміну «моніторинг». Переклад даного 
терміна не є доцільним. В українській 
мові права він повинен використовува-
тися як запозичений термін. Тим біль-
ше, що використання запозичених слів 
латинського походження в мові права є 
давно усталеною традицією.

Моніторинг, на різних етапах його 
здійснення, може включати в себе кон-
троль, повчання (поради), нагляд, спос-
тереження, оцінку, прогнозування та ін. 
Всі ці складові в сукупності складають 
зміст правового моніторинга.

Не дивлячись на те, що міжнародно-
правовий і національно-правовий моні-
торинг мають різний предмет, їх функції 
є схожими, тому що в обох випадках 
мова йде про правовий моніторинг.

На думку професора Ю. Г. Армазасо-
ва, «правовий моніторинг являє собою 
різноманітну діяльність, що включає 
в себе функції збору, спостереження, 
вивчення, аналізу та контролю по від-
ношенню до питання, що регулюється» 
[9, 27].

Різноманітність видів і рівнів моні-
торингу вимагає встановлення терміно-
логічної ясності щодо цього правового 
явища, в тому числі, в контексті систе-
ми права Ради Європи.
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Грунтуючись на аналізі вищевикла-
дених думок щодо поняття та змісту 
правового моніторингу, можна припус-
тити, що в контексті права Ради Європи 
моніторинг — це комплекс регулярних 
процедур, пов’язаних з наглядом, ви-
вченням, аналізом, оцінкою, нагадуван-
ням та прогнозуванням і контролем і, 
здійснюваних органами та спеціалізова-
ними установами Ради Європи з метою 
відстеження виконання державами-чле-
нами взятих на себе зобов’язань, а та-
кож запобігання порушень прав людини 
та зміцнення демократичної стабільності 
в Європі.

Як зазначалось, предметом міжна-
родно-правового моніторингу, в тому 
числі моніторингу Ради Європи, є 
зобов’язання держав. У контексті права 
Ради Європи йдеться про зобов’язання 
держав-членів цієї організації.

Зобов’язання держав-членів Ради 
Європи можна розділити на дві основні 
групи:

— зобов’язання, які держави беруть 
на себе при вступі до організації. До 
кола цих зобов’язань відносяться: ста-
тутні зобов’язання держав-членів РЄ, 
зобов’язання щодо підписання певних 
договорів РЄ, зобов’язання з рефор-
мування національного законодавства, 
проведення адміністративних реформ, 
політичні зобов’язання;

— зобов’язання, які держави беруть 
на себе відповідно до договорів Ради 
Європи, до яких вони приєднались. Ці 
зобов’язання прямо пов’язані з предме-
том того чи іншого договору Ради Єв-
ропи.

Відповідно, існує два основні види 
моніторингу Ради Європи залежно від 
його предмету:

— моніторинг зобов’язань, які де-
ржави беруть на себе при вступі до 
Ради Європи;

— моніторинг договірних зобов’язань 
держав — членів Ради Європи.

Особливим видом моніторингу Ради 
Європи залежно від його предмету є моні-
торинг виконання рішень Європейського 
суду з прав людини державами-сторона-
ми Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, 1950 р.

Класифікація моніторингу залежно 
від предмету, на наш погляд, є най-
більш змістовною та включає в себе всі 
інші підвиди моніторингу Ради Європи, 
а саме:

— за формою (юридичний і політич-
ний);

— за колом суб’єктів, які здійсню-
ють моніторинг (моніторинг Коміте-
ту Міністрів Ради Європи, моніторинг 
Парламентської Асамблеї Ради Євро-
пи, моніторинг Генерального Секрета-
ря Ради Європи, моніторинг Конгресу 
місцевих та регіональних влад Європи 
та моніторинг інших інституцій, створе-
них на основі часткових угод або актів 
статутних органів). Слід зауважити, що 
цей вид моніторингу може бути тема-
тичним, або орієнтованим на певну(і) 
державу(ви);

— за напрямами діяльності Ради Єв-
ропи (демократія, права людини, верхо-
венство права, соціальний вимір, освіта, 
культура, спорт та ін.).

Моніторинг зобов’язань держав-
членів Ради Європи може здійснюватись 
за допомогою запланованих і незаплано-
ваних візитів до держав, звітів урядів, 
систем колективного та індивідуального 
оскарження, звітів, заснованих на візи-
тах експертів у держави-члени з метою 
встановлення фактів.

Слід окремо зауважити, що на від-
міну від чітко встановленої процедури 
моніторингу зобов’язань, які держави 
беруть на себе при вступі до Ради Єв-
ропи та щодо виконання рішень ЄСПЛ, 
процедура моніторингу щодо виконання 
договірних зобов’язань держав-членів 
Ради Європи, хоча і здійснюється на 
основі спільних принципів, але ре-
гулюється у кожному конкретному ви-
падку нормами, передбаченими певним 
договором (як правило, передбачається 
створення спеціального комітету (ко-
місії) або системи регулярних доповідей 
держав-учасниць). Переважна більшість 
договорів Ради Європи не передбачають 
жодного спеціального механізму моніто-
рингу зобов’язань держав-учасниць.

Ключові слова: міжнародно-право-
вий моніторинг, міжнародний контроль, 
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право Ради Європи, види моніторин-
гу Ради Європи, зобов’язання держав-
членів Ради Європи.

У статті досліджується співвід-
ношення понять міжнародно-право-
вий моніторинг і міжнародний конт-
роль, виявлено відмінності предмету 
моніторингу у міжнародному праві і 
правовій системі України. Автором 
виявлені особливості моніторингу 
Ради Європи, запропоноване понят-
тя та здійснено класифікацію моні-
торингу Ради Європи.

В статье исследуется соотноше-
ние понятий международно-правовой 
мониторинг и международный кон-
троль, выявлены различия предмета 
мониторинга в международном праве 
и правовой системе Украины. Авто-
ром выявлены особенности монито-
ринга Совета Европы, предложено 
понятие и осуществлена классифика-
ция мониторинга Совета Европы.

The article examines the correlation 
of the notions of international law and 
international monitoring controls re-
vealed differences monitored in inter-
national law and the legal system of 
Ukraine. The author of the features of 
monitoring the Council of Europe, the 
proposed concept and the classification 
of monitoring the Council of Europe.
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