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В óмîваõ сьîгîдення, кîли України 
ïереæиває чергîвиé етаï реôîрмóван-
ня сóдîвîї системи, ïитання міæнарîд-
нî-ïравîвиõ стандартів ïравîсóддя та, 
власне, імïлементаöія öиõ стандартів 
ó наöіîнальне çакîнîдавствî, набóває 
îсîбливî ваæливîгî çначення. 

Ïрîблематика çастîсóвання міæ-
нарîдниõ стандартів ó ріçниõ галóçяõ 
міæнарîднîгî ïрава, îõîïлює сôерó 
наóкîвиõ інтересів багатьîõ вчениõ, се-
ред якиõ: М.О. Баéмóратîв, В.Д. Брин-
öев, С.В. Ківалîв, Ð.О. Кóéбіда, І.І. Лó-
каш, В.Ò. Маляренкî, І.В. Наçарîв та 
інші.

Не çменшóючи çначóùîсті вкаçаниõ 
наóкîвиõ рîçрîбîк, слід кîнстатóвати 
неïîвнîтó теîретичнîгî дîслідæення 
гармîніçаöії наöіîнальнîгî çакîнîдав-
ства ó сôері ïравîсóддя ó відïîвіднîсті 
іç міæнарîдними стандартами.

Україна вæе дîсить тривалиé час 
ïеребóває на стадії гармîніçаöії наöі-
îнальнîгî çакîнîдавства дî міæнарîд-
ниõ, єврîïеéськиõ стандартів. Òîмó, 
дîслідæóючи дане ïитання, ïерш çа 
все, слід çвернóтися дî такиõ термі-
нів, як «стандарти», «міæнарîдні стан-
дарти», «єврîïеéські стандарти». Дані 
ïîняття дîсить частî вæиваються се-
ред наóкîвöів, юридичнîї сïільнîти, 
ïîлітиків, але їõ сóтність рîçóміється 
ïî-ріçнîмó.

Слîвî «стандарт» îçначає çраçîк, 
мîдель, еталîн, якиé ïриéмають çа ви-
õідниé для ïîрівняння ç ним іншиõ ïî-
дібниõ îб’єктів [7]. Як влóчнî çаçначає 
О.І. Òіóнîв, «стандарти являються свî-
єрідним масштабîм вимірó в çакîнîдав-

чîмó регóлюванні стîрін» [12, c. 15] та 
вкаçóє на те, ùî відõилення від стан-
дартó мîæливе тільки в тîмó виïадкó, 
кîли éде річ ïрî кîнкретиçаöію абî дî-
ïîвнення даниõ еталîнів.

В.Д. Бринöев ствердæóє, ùî ïід 
стандартами (в ïравîвîмó асïекті) 
слід рîçóміти óстанîвлені міæнарîд-
нî-ïравîвими актами мінімальні вимî-
ги, дîтримóватися якиõ çîбîв’яçані всі 
дерæави в ïрîöесі наöіîнальнîї çакîнî-
твîрчîсті [4, c. 51].

Щî æ стîсóється ïîняття «міæна-
рîдні стандарти», тî слід відмітити від-
сóтність єднîсті в рîçóміння та трактó-
ванні îстанньîгî.

Автîри юридичнîї енöиклîïедії ïід 
вкаçаним ïîняттям рîçóміють міæна-
рîднî-ïравîві нîрми і ïринöиïи, які 
çакріïлюють ïравила ïîведінки сóб’єк-
тів міæнарîднî-дерæавнîгî сïіврîбіт-
ниöтва. Стандарти встанîвлюють ïевні 
мінімальні вимîги, якиõ ïîвинні дî-
тримóватися всі дерæави. Міæнарîдні 
стандарти містяться в міæнарîдниõ дî-
гîвîраõ, іншиõ дæерелаõ міæнарîднîгî 
ïрава та в міæнарîдниõ дîкóментаõ, 
не наділениõ îбîв’яçкîвîю юридичнîю 
силîю, ùî ïриéмаються îкремими міæ-
нарîдними îрганіçаöіями [13, c. 615].

На дóмкó С.А. Гîлóбîк, стандарти в 
міæнарîднîмó ïраві слід наçивати нîр-
ми, які являються óніверсальнî виçна-
ними, та які, ç îднієї стîрîни, являють 
сîбîю мінімальнî дîïóстимиé кîнсен-
сóс, а ç іншîї, – ïриклад для наслідó-
вання [5, c. 113].

Дîсить öікавим видається тîчка 
çîрó M.O. Баéмóратîва, якиé çаçна-

УДК 341.61-64

В. Владишевська, 
асïірант каôедри міæнарîднîгî ïрава  

та міæнарîдниõ віднîсин  
Наöіîнальнîгî óніверситетó «Одеська юридична академія»

ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ  
У СФЕРІ ПРАВОСУДДЯ:  

ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ



48

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2016/3

чає, ùî ïідïисання двîма абî більше 
дерæавами міæнарîдниõ óгîд іç ïере-
ваæнîгî кîла ïитань міæнарîдниõ від-
нîсин, їõ легаліçаöія та реаліçаöія – öе 
ïрîöес рîçрîбки, виçнання, ïриéняття 
на себе çîбîв’яçань іç викîнання é реа-
ліçаöії міæнарîдниõ ïравил ïîведінки, 
ùî мають нîрмативниé, тиïîлîгічниé, 
стереîтиïниé õарактер, і внаслідîк 
свîєї îбîв’яçкîвîсті, ïîвтîрюванîсті та 
ïередбачóванîсті стають міæдерæавни-
ми, а в ширîкîмó рîçóмінні – міæна-
рîдними стандартами [2, c. 20].

І.А. Кîнîвалîва, дîслідæóючи дане 
ïитання, ïід міæнарîдними стандар-
тами рîçóміє нîрми, çакріïлені в міæ-
нарîднî-ïравîвиõ актаõ, які мають 
ріçнó юридичнó силó, являють сîбîю 
öінність для кîæнîї людини, дерæави 
та світîвîї сïільнîти та ç óраõóванням 
öьîгî виникає неîбõідність ó їõ дîдер-
æанні всіма членами світîвîї сïільнîти 
[6, c. 27].

Ваæкî не ïîгîдитися іç тîчкîю çîрó 
А.С. Автîнîмîва на стандарти як на 
ïринöиïи міæнарîднîгî ïрава [1, c. 4]. 
У відïîвіднîсті дî ïîлîæень ст. 3, ст. 9 
Кîнститóöії України ïрава і свîбîди та 
їõ гарантії виçначають çміст і сïрямî-
ваність діяльнîсті дерæави, çміст і çа-
стîсóвання çакîнів, діяльність çакîнî-
давчîї та викîнавчîї влади, місöевîгî 
самîóïравління, в тîмó числі і çабеçïе-
чóються ïравîсóддям. Відïîвіднî дî çа-
гальнîïриéнятиõ ïринöиïів і нîрм міæ-
нарîднîгî ïрава, а такîæ міæнарîдниõ 
дîгîвîрів, çгîда на îбîв’яçкîвість якиõ 
надана Верõîвнîю Ðадîю України, яв-
ляються беçïîсередньî діючими в ме-
æаõ юрисдикöії України.

Не слід îтîтîæнювати ïîняття 
«міæнарîдні стандарти» та «єврîïеé-
ські стандарти». 

Л.А. Лóöь çаçначає, ùî єврîïеéські 
стандарти – öе єдині, тиïîві ïринöи-
ïи і нîрми, які çаôіксîвані в îснîвниõ 
дæерелаõ ïрава регіîнальниõ міæдер-
æавнî-ïравîвиõ систем та є мінімаль-
ними ïравîвими вимîгами ùîдî ïравî-
виõ систем дерæав-óчасниöь [8, c. 175].

На дóмкó Д.Þ. Матвєєва, єврîïеé-
ські стандарти – öе «юридичні нîрми, 

які стîсóються всіõ çагальнîïриéнятиõ 
ïрав та свîбîд людини, а такîæ меõа-
ніçмів їõ гарантóвання» [9, c. 46].

Ðеôîрми в сôері ïравîсóддя – öе 
дîсить складне, багатîстóïеневе та 
відïîвідальне çавдання. Йîгî викîнан-
ня та еôективне вïрîвадæення вима-
гає кîмïлекснîгî ïідõîдó, де ïершим 
крîкîм являється çнання та óміле çа-
стîсóвання міæнарîдниõ стандартів ó 
öіé сôері. Òîмó єдиниé вірниé шляõ дî 
óтвердæення в нашіé дерæаві верõî-
венства ïрава – рîçóміння глибиннîї 
сóті міæнарîдниõ стандартів та ïра-
вильне їõ слідóвання.

Стандарти ó сôері ïравîсóддя, які 
виçнані міæнарîднîю сïільнîтîю, – öе 
ïринöиïи, рекîмендаöії, ïравила, ма-
ють ріçниé рівень.

У кîнтексті скаçанîгî слід çвернóти 
óвагó на наведенó в ïравîвіé дîктри-
ні трирівневó стрóктóрó çастîсóвання 
міæнарîднî-ïравîвиõ стандартів ó на-
öіîнальнîмó çакîнîдавстві:

1) стандарт має бóти çаôіксîва-
ниé ó нîрмаõ міæнарîднîгî ïрава, та, 
відïîвіднî, мати îбîв’яçкîвиé чи рекî-
мендаöіéниé õарактер; 

2) öеé стандарт має бóти çастîсî-
ваниé в юрисдикöіéниõ нîрмаõ;

3) öеé стандарт має бóти ïîясне-
нî é виçнанî в наóкîвиõ ïраöяõ міæна-
рîднîгî ïрава [11, c. 257].

Власнó класиôікаöію стандартів, на 
якиõ ïîвинна ґрóнтóватися наöіîналь-
на система, çаïрîïîнóвав В.Д. Брин-
öев. Автîр вкаçóє на такі їõ види:

1) çагальні (стандарти ó сôері дер-
æавнîгî óстрîю, ïрав людини та мате-
ріальнîгî ïрава);

2) ïрîöесóальні (стандарти îкре-
миõ галóçеé сóдîвîгî ïрîöесó – адміні-
стративнîгî, гîсïîдарськîгî, öивільнî-
гî, кримінальнîгî);

3) сóдîóстріéні (стандарти, на 
якиõ бóдóється система сóдîвîї влади) 
[54, c. 51].

Видається дîсить öікавим наóкî-
виé ïідõід ó рîçóмінні системи міæна-
рîдниõ стандартів ó сôері ïравîсóддя 
І.В. Наçарîва. Автîр виділяє настóïні 
види ïравîвиõ стандартів:
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1) баçîві – міæнарîдні стандарти, 
в якиõ містяться óніверсальні ïринöиïи 
çдіéснення ïравîсóддя (Міæнарîдниé 
ïакт ïрî грîмадянські і ïîлітичні ïра-
ва 1950 рîкó,  Загальна деклараöія 
ïрав людини 1948 рîкó, Кîнвенöія ïрî 
çаõист ïрав людини é îснîвîïîлîæниõ 
свîбîд 1950 рîкó);

2) сïеöіальні (Оснîвні ïринöиïи 
ùîдî неçалеæнîсті ïравîсóддя, сõвале-
ні реçîлюöіями Генеральнîї Асамблеї 
Органіçаöії Об’єднаниõ Наöіé, Єврî-
ïеéська õартія ïрî çакîн «Ïрî статóс 
сóддів» від 10 лиïня1998 рîкó);

3) ïрактика Єврîïеéськîгî сóдó іç 
ïрав людини – рішення Єврîïеéськî-
гî сóдó ç ïрав людини мають ваæливе 
çначення для тлóмачення та рîçóміння 
ïринöиïів міæнарîднîгî ïрава;

4) стандарти Єврîïеéськîгî Сîюçó  
ùîдî ïîбóдîви сóдîвиõ систем (наïри-
клад, Хартія Єврîïеéськîгî Сîюçó ïрî 
îснîвні ïрава від 7 грóдня 2000 рîкó) 
[10, c. 352].

Зваæаючи на виùенаведені класиôі-
каöії, міæнарîдні ïравîві стандарти ó 
сôері ïравîсóддя дîречнî ïîділити на 
дві грóïи: баçîві çагальнîвиçнані міæ-
нарîдні стандарти та сïеöіальні міæна-
рîдні стандарти ó сôері ïравîсóддя.

Дî ïершîї грóïи слід віднести: 
Міæнарîдниé ïакт ïрî грîмадянські 
і ïîлітичні ïрава 1950 рîкó, Загальнó 
деклараöію ïрав людини 1948 рîкó, 
Кîнвенöію ïрî çаõист ïрав людини é 
îснîвîïîлîæниõ свîбîд 1950 рîкó.

Дрóгó грóïó сïеöіальниõ галóçевиõ 
стандартів станîвлять Оснîвні ïринöиïи 
неçалеæнîсті сóдîвиõ îрганів, сõвалені 
реçîлюöіями Генеральнîї Асамблеї ООН 
№№ 40/32, 40/146 від 29 листîïада 
та 13 грóдня 1985 рîкó, Бангалîрські 
ïринöиïи ïîведінки сóддів від 19 трав-
ня 2006 рîкó, сõвалені Ðеçîлюöією 
Екîнîмічнîї та Сîöіальнîї Ðади ООН 
№ 2006/23 від 27 лиïня 2006 рîкó, 
рекîмендаöії Кîмітетó Міністрів Ðади 
Єврîïи дерæавам-членам, виснîвки Кîн-
сóльтативнîї ради єврîïеéськиõ сóдів дî 
óваги Кîмітетó Міністрів Ðади Єврîïи.

У ïрîдîвæення данîї теми, слід та-
кîæ відмітити, ùî наведені міæнарîд-

ні стандарти нîсять для України як 
îбîв’яçків õарактер, так і неîбîв’яçкî-
виé (рекîмендаöіéниé) õарактер. Ïер-
ша грóïа виùеçаçначениõ стандартів 
являється для України îбîв’яçкîвими 
та відïîвіднî дî ст. 9 Кîнститóöії Укра-
їни є частинîю наöіîнальнîгî çакîнî-
давства. Òакîæ, слід çаçначити, ùî 
рішення Єврîïеéськîгî Сóдó іç ïрав 
людини є юридичнî îбîв’яçкîвими для 
України міæнарîдними дîкóментами é 
наöіîнальні сóди ó свîїõ рішенняõ ïî-
силаються на рішення öьîгî сóдó.

 Ïри öьîмó дрóга грóïа стандартів 
нîсить рекîмендаöіéниé õарактер для 
нашîї дерæави. У ïреамбóлаõ такиõ дî-
кóментів, çаçвичаé, çавæди міститься 
вкаçівка на те, ùî вîни рекîмендóють-
ся дî çастîсóвання на наöіîнальнîмó 
рівні, враõîвóючи традиöії кîæнîї дер-
æави.

Але çначення такиõ «рекîмендаöіé-
ниõ» стандартів не слід недîîöінюва-
ти, îскільки вîни, власне, тлóмачать 
ті стандарти, які çакріïлені çагальнî-
виçнаниõ міæнарîдниõ îбîв’яçкîвиõ 
дîкóментаõ, навîдячи виснîвки, çдіé-
снюючи аналіç та навîдячи ïрактичні 
рекîмендаöії.

За ïідсóмками ïрîведенîгî дîслі-
дæення та ç óраõóванням мнîæин-
нîсті ïідõîдів дî виçначення ïîнять 
«стандарт», «міæнарîдні стандарти», 
«єврîïеéські стандарти» ïрîïîнóються 
настóïне виçначення ïîняття «міæна-
рîдні стандарти ó сôері ïравîсóддя»: 
öе çагальнîвиçнані, óніверсальні міні-
мальні вимîги, які óстанîвлені та ви-
çнані міæнарîднîю сïільнîтîю (ïрин-
öиïи, рекîмендаöії, ïравила, критерії, 
рішення, виснîвки) для еôективнîгî 
ôóнкöіîнóвання як дерæави в öілîмó, 
так і сóдîвîї влади çîкрема.

Ключові слова: стандарт, міæна-
рîдні стандарти, єврîïеéські стандар-
ти, ïравîсóддя, міæнарîдні стандарти 
ó сôері ïравîсóддя.

Ñòàòòю ïðèñâÿ÷åíî âèâ÷åííю 
ì³æíàðîäíèх ñòàíäàðò³â ó ñôå-
ð³ ïðàâîñóääÿ ÿê ïðàâîâîãî ÿâèщà. 
Зä³éñíåíî äîñë³äæåííÿ òåîðåòè÷-
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íèх ï³äхîä³â äî âèçíà÷åííÿ ïîíÿòü 
«ì³æíàðîäí³ ñòàíäàðòè», ïðîâåäåíî 
àíàë³ç íàóêîâèх ï³äхîä³â ó ðîçóì³í-
í³ ñèñòåìè ì³æíàðîäíèх ñòàíäàðò³â 
ó ñôåð³ ïðàâîñóääÿ. Зàïðîïîíîâàíî 
âëàñíå âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «ì³æíà-
ðîäí³ ñòàíäàðòè ó ñôåð³ ïðàâîñóä-
äÿ» òà їх êëàñèô³êàö³ї.

Ñòàòüÿ ïîñâÿщåíà èçó÷åíèю 
ìåæäóíàðîäíых ñòàíäàðòîâ â ñôåðå 
ïðàâîñóäèÿ êàê ïðàâîâîãî ÿâëåíèÿ. 
Ïðîâåäåíî èññëåäîâàíèå òåîðåòè÷å-
ñêèх ïîäхîäîâ ê îïðåäåëåíèю ïîíÿ-
òèé «ìåæäóíàðîäíыå ñòàíäàðòы», 
ïðîâåäåí àíàëèç íàó÷íых ïîäхîäîâ 
ê ñèñòåìå ìåæäóíàðîäíых ñòàíäàð-
òîâ â ñôåðå ïðàâîñóäèÿ. Ïðåäëîæåíî 
ñîáñòâåííîå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ 
«ìåæäóíàðîäíыå ñòàíäàðòы â ñôåðå 
ïðàâîñóäèÿ» è èх êëàññèôèêàöèÿ.

The article researches the concept of 
international standards of justice as a 
legal phenomenon. The investigation of 
theoretical approaches to the definition 
of «international standards», the anal-
ysis of scientific approaches to under-
standing of international standards of 
justice. Also it is offered own definition 
of «international standards in the field 
of justice» and their classification.
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