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Постановка проблеми. На наше переконан-
ня, питання про застосування національними 
судами України міжнародних договорів при 
здійсненні правосуддя – це, перш за все, питан-
ня про визначення обсягу поняття «чинні між-
народні договори, що є частиною національного 
законодавства України». Конституція України 
(Основний Закон України) у частині першій 
статті 9 [1, ст. 9] встановлює, що частиною наці-
онального законодавства України є чинні між-
народні договори, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України. Зазначена 
конституційна норма буквально відтворена у 
пункті 4 Постанови Пленуму Верховного Суду 
України «Про застосування Конституції Укра-
їни при здійсненні правосуддя» від 1 листопада 
1996 р. № 9 [2, п. 4] і в пункті 1 Рішення Консти-
туційного Суду України у справі про тлумачен-
ня терміна «законодавство» від 9 липня 1998 р. 
№ 12-рп/98 [3, п. 1].

Разом із тим пункт 2 Постанови Пленуму 
Вищого спеціалізованого суду України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ «Про 
застосування судами міжнародних догово-
рів України при здійсненні правосуддя» від 
19 грудня 2014 р. № 13 [4, п. 2] з посиланням 
на частину першу статті 9 Конституції Укра-
їни і частину першу статті 3, статтю 12 і стат-
тю 19 Закону України «Про міжнародні дого-
вори України» від 29 червня 2004 р. № 1906-IV 
[5, ст. 3, 12, 19] визначає, що частиною націо-
нального законодавства України є не лише чин-
ні міжнародні договори, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України у формі 
ратифікації, але також і договори, які не потре-
бують ратифікації й затверджені у формі указу 
Президента України або постанови Кабінету 
Міністрів України. 

Іншими словами, Пленум Вищого спеціалі-
зованого суду України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ розглядає поняття «чинні 
міжнародні договори, що є частиною національ-

ного законодавства України» через розширене 
тлумачення. Як наслідок, виникає питання про 
співвідношення норми, що закріплена у частині 
першій статті 9 Конституції України [1, ст. 9], 
і правової позиції Пленуму Вищого спеціалі-
зованого суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ, що сформульована у 
пункті 2 Постанови «Про застосування судами 
міжнародних договорів України при здійсненні 
правосуддя» від 19 грудня 2014 р. № 13 [4, п. 2] 
(далі – Постанова Пленуму ВССУ від 19 груд-
ня 2014 р. № 13).

Отже, тема нашої статті має безпосередній 
зв’язок із важливими науковими і практичними 
питаннями застосування національними суда-
ми України міжнародних договорів при здій-
сненні правосуддя.

Доречно зауважити, що зміст поняття «чин-
ні міжнародні договори, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України» дослі-
джували у своїх наукових працях такі вітчиз-
няні вчені, як: М. В. Буроменський [6, с. 50–56; 
7, с. 67–75], В. Г. Буткевич, О. В. Задорожній, 
В. В. Мицик [8, с. 276–282], Ю. А. Вишнев-
ський [9], В. Н. Денисов [10], О. В. Київець 
[11], П. Ф. Мартиненко [12], А. Я. Мельник 
[13], В. П. Мельник [14], О. О. Мережко [15], 
Ю. О. Ноговіцина [16], Н. М. Пархоменко [17], 
С. П. Погребняк [18, с. 185–187], В. С. Семенов і 
О. Я. Трагнюк [19, с. 6–14], В. М. Стешенко [20] 
та ін. 

У своїх публікаціях зазначені автори, 
насамперед, зосереджують увагу на досліджен-
ні співвідношення змісту частини першої стат-
ті 9 Конституції України [1, ст. 9] з нормами 
внутрішньодержавного права України, однак 
питання про розширене тлумачення зазначеної 
конституційної норми вітчизняними вченими 
наразі практично не розглядалося.

Мета статті – сформулювати науково-прак-
тичні пропозиції щодо уточнення обсягу 
поняття «чинні міжнародні договори, що 
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є частиною національного законодавства 
України», яке закріплено у пункті 2 Поста-
нови Пленуму Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ «Про застосування судами міжнарод-
них договорів України при здійсненні право-
суддя» від 19 грудня 2014 р. № 13 [4, п. 2].

Виклад основного матеріалу. Пункт 2 По-
станови Пленуму ВССУ від 19 грудня 2014 р. 
№ 13 [4, п. 2] з посиланням на підпункт b пунк-
ту 1 статті 2 Віденської конвенції про право 
міжнародних договорів від 23 травня 1969 р. 
[21, ст. 2 (1b)] і статтю 8 Закону України «Про 
міжнародні договори України» від 29 червня 
2004 р. № 1906-IV [5, ст. 8] встановлює, що «час-
тиною національного законодавства слід роз-
глядати не тільки ратифіковані Верховною Ра-
дою України міжнародні договори України, а й 
ті міжнародні договори, згоду на обов’язковість 
яких надано в інших формах, погоджених сто-
ронами, наприклад, шляхом «підписання», 
«прийняття», «затвердження» і «приєднання», 
за допомогою яких держава виражає в міжна-
родному плані свою згоду на обов’язковість для 
неї договору».

Загалом ми погоджуємося з цією тезою, од-
нак вважаємо, що вона потребує певних уточ-
нень і доповнень.

По-перше, ми вважаємо, що обсяг родового 
поняття «надання згоди на обов’язковість між-
народного договору Верховною Радою Укра-
їни» у першому реченні абзацу першого пунк-
ту 2 Постанови Пленуму ВССУ від 19 грудня 
2014 р. № 13 [4, п. 2] охоплює не лише ратифі-
кацію міжнародних договорів (як про це зазна-
чається у тексті Постанови), але також приєд-
нання до міжнародних договорів і прийняття 
міжнародних договорів.

Згідно з даними інформаційно-пошукової 
системи Верховної Ради України «Законодав-
ство України» [22], Верховна Рада України 
загалом прийняла близько 1300 законів про 
надання згоди на обов’язковість міжнародних 
договорів, з них 1180 законів про ратифікацію, 
що становить 91 % від загальної кількості зако-
нів України про надання згоди на обов’язковість 
міжнародних договорів. Відповідно, законів 
про приєднання прийнято 100 (7 %), а про при-
йняття – 22 (2 %). 

Зазначені статистичні дані наочно демон-
струють, що у практиці Верховної Ради України 
ратифікація є найбільш поширеним способом 
надання згоди на обов’язковість міжнародного 
договору. Однак так само очевидно, що порів-
няно незначна кількість законів про приєднан-
ня та прийняття не може бути підставою, аби 
залишати такі акти поза увагою вітчизняної 
судової практики, особливо з огляду на те, що 
закони України про приєднання або прийняття 
за своєю юридичною силою і правовими наслід-
ками є рівними законам України про ратифіка-
цію [9, с. 184].

Правовою підставою для прийняття Вер-
ховною Радою України законів України про 
приєднання до міжнародного договору або про 
прийняття міжнародного договору є пункт «а» 

частини першої статті 13 Закону України «Про 
міжнародні договори України» від 29 червня 
2004 р. № 1906-IV [5, ст. 13 (1«а»)].

Прикладами приєднання як способу надан-
ня згоди на обов’язковість міжнародного до-
говору Верховною Радою України є: Закон 
України «Про приєднання України до Дого-
вору про нерозповсюдження ядерної зброї від 
1 липня 1968 року» від 16 листопада 1994 р.  
№ 248/94-ВР [23], Закон України «Про при-
єднання України до Угоди про привілеї та 
імунітети Міжнародного кримінального суду» 
від 18 жовтня 2006 р. № 254-V [24], Закон 
України «Про приєднання України до Угоди 
про державні закупівлі» від 16 березня 2016 р. 
№ 1029-VIII [25] та ін. 

Прикладами прийняття як способу надання 
згоди на обов’язковість міжнародного договору 
Верховною Радою України є: Закон України 
«Про прийняття зміни до Конвенції про права 
дитини» від 3 квітня 2003 р. № 717-IV [26], За-
кон України «Про прийняття поправки до Ста-
тей угоди Міжнародного банку реконструкції 
та розвитку» від 22 жовтня 2009 р. № 1676-VI 
[27], Закон України «Про прийняття Прото-
колу про внесення змін до Угоди ТРІПС» від 
3 лютого 2016 р. № 981-VIII [28] та ін.

Статистика також свідчить, що затверджен-
ня міжнародних договорів є основною формою 
надання згоди на обов’язковість міжнародних 
договорів Президентом України і Кабінетом 
Міністрів України. Зокрема, Президентом 
України прийнято 27 указів про затверджен-
ня, що становить 60 % від загальної кількості 
указів про надання згоди на обов’язковість 
міжнародних договорів. У свою чергу Кабі-
нет Міністрів України прийняв 472 поста- 
нови про затвердження, що становить 96 % від 
загальної кількості постанов Уряду України 
про надання згоди на обов’язковість міжнарод-
них договорів [22].

Разом із тим і Президент України, і Кабінет 
Міністрів України, окрім затвердження, вико-
ристовують також такі форми надання згоди на 
обов’язковість міжнародних договорів як при-
єднання до міжнародних договорів і прийняття 
міжнародних договорів. Так, указів Президента 
України про приєднання до міжнародних дого-
ворів і про прийняття міжнародних договорів 
нараховується відповідно 15 (33 %) і 3 (7 %) 
[22]. Кабінет Міністрів України прийняв 18 по-
станов про приєднання (3,5 %) і 3 (0,5 %) – про 
прийняття [22].

Президент України приймає укази про 
приєднання до міжнародних договорів і про 
прийняття міжнародних договорів на підставі 
пункту «б» частини першої статті 13 Закону 
України «Про міжнародні договори України» 
[5, ст. 13 (1«б»)]. Відповідно, Кабінет Міні-
стрів України приймає постанови про при-
єднання до міжнародних договорів і про при-
йняття міжнародних договорів на підставі 
пункту «в» частини першої статті 13 Закону 
України «Про міжнародні договори України» 
[5, ст. 13 (1«в»)].

Прикладами указів Президента України 
про приєднання до міжнародних договорів є: 
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Указ Президента України «Про приєднання 
України до Найробського договору про охо-
рону Олімпійського символу» від 13 березня 
1998 р. № 192/98 [29], Указ Президента Украї-
ни «Про приєднання України до Міжнародної 
конвенції про Гармонізовану систему опису 
та кодування товарів» від 17 травня 2002 р. 
№ 466/2002 [30] та ін. 

Прикладами указів Президента України 
про прийняття міжнародних договорів є: Указ 
Президента України «Про прийняття зміни до 
Угоди про заснування Європейського банку 
реконструкції та розвитку» від 5 липня 2004 р. 
№ 748/2004 [31] та Указ Президента України 
«Про прийняття Україною поправок до Уго-
ди про заснування Європейського банку ре-
конструкції та розвитку» від 20 серпня 2012 р. 
№ 477/2012 [32].

Прикладами постанов Кабінету Міністрів 
України про приєднання до міжнародних дого-
ворів є: Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про приєднання до Угоди про Міжнародну 
організацію супутникового зв’язку та її Експлу-
атаційної угоди» від 6 грудня 1993 р. № 988 [33] 
і Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
приєднання до Конвенції Міжнародної гідро-
графічної організації» від 24 лютого 1995 р. 
№ 143 [34].

Прикладами постанов Кабінету Міністрів 
України про прийняття міжнародних дого-
ворів є: Постанова Кабінету Міністрів Украї-
ни «Про прийняття Україною Конвенції про 
полегшення міжнародного морського судно-
плавства 1965 року з поправками» 21 вересня 
1993 р. № 775 [35] і Постанова Кабінету Міні-
стрів України «Про прийняття Протоколу про 
внесення поправок до Угоди про створення 
Міжнародної системи та організації космічного 
зв’язку “Інтерсупутник”» від 5 червня 2000 р. 
№ 907 [36].

Враховуючи викладене вище, ми пропо-
нуємо перше речення абзацу першого пункту 2 
Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ від 19 грудня 2014 р. № 13 «Про 
застосування судами міжнародних договорів 
України при здійсненні правосуддя» [4, п. 2] 
викласти у такій редакції:

«2. Чинні міжнародні договори, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України у формі законів про ратифікацію, при-
єднання або прийняття, міжнародні договори, 
згода на обов’язковість яких надана у формі 
указів Президента України про затвердження, 
приєднання або прийняття, а також міжнародні 
договори, згода на обов’язковість яких надана 
у формі постанов Кабінету Міністрів України 
про затвердження, приєднання або прийняття, 
є частиною національного законодавства Укра-
їни (частина перша статті 9 Конституції Украї-
ни, частина перша статті 3, стаття 9, стаття 12, 
стаття 13, стаття 19 Закону № 1906-IV)».

По-друге, оскільки перше речення абзацу 
першого пункту 2 Постанови Пленуму ВССУ 
від 19 грудня 2014 р. № 13 [4, п. 2] має безпосе-
редній зв’язок (корелюється) з абзацом сьомим 
пункту 5 цієї Постанови [4, п. 5], пропонуємо 

також внести відповідні зміни до першого і дру-
гого речень абзацу сьомого пункту 5 зазначеної 
Постанови [4, п. 5]:

«У разі надання Верховною Радою Укра-
їни згоди на обов’язковість міжнародного 
договору у формі ратифікації, приєднання 
або прийняття відповідні заяви та застере-
ження України формулюються в законі про 
ратифікацію, приєднання або прийняття, 
яким Верховна Рада України надає згоду на 
обов’язковість такого договору для України. 
Згода України на обов’язковість міжнародних 
договорів, які не потребують ратифікації, здій-
снюється у формі указу Президента України 
або постанови Кабінету Міністрів України про 
затвердження, приєднання або прийняття, або 
актів центральних органів виконавчої влади 
чи державних органів України стосовно між-
відомчих договорів (стаття 8, стаття 12, стаття 
13 Закону № 1906-IV, пункт 6 Положення про 
порядок укладення, виконання та денонсації 
міжнародних договорів України міжвідомчого 
характеру)».

По-третє, у другому реченні абзацу пер-
шого пункту 2 Постанови Пленуму ВССУ від 
19 грудня 2014 р. № 13 [4, п. 2], на нашу думку, 
слід зробити застереження, що «підписання» 
як форма надання згоди на обов’язковість між-
народного договору зазвичай застосовується 
лише щодо договорів, укладених міністерства-
ми та іншими центральними органами виконав-
чої влади, державними органами (абзац четвер-
тий частини першої статті 3 Закону № 1906-IV). 

Надання згоди на обов’язковість таких до-
говорів у формі підписання здійснюється згід-
но з пунктом 5 Положення про порядок укла-
дення, виконання та денонсації міжнародних 
договорів України міжвідомчого характеру, за-
твердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 17 червня 1994 р. № 422 [37, п. 5]. 
Як певний виняток можна розглядати надан-
ня у формі підписання Президентом Украї-
ни згоди на обов’язковість Будапештського 
Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку 
з приєднанням України до Договору про не-
розповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 
1994 р. [38]. Зауважимо, що Меморандум 
розглядається Секретаріатом Організації 
Об’єднаних Націй як міжнародно-правова 
угода (international agreement), що засвідчено 
відповідним Сертифікатом № 65115 від 25 бе-
резня 2015 р. [39] .

По-четверте, у першому реченні абзацу 
другого пункту 2 Постанови Пленуму ВССУ 
від 19 грудня 2014 р. № 13 [4, п. 2] ми пропонує-
мо фразу «який набрав чинності для України не 
шляхом надання згоди Верховною Радою Укра-
їни на його обов’язковість у формі ратифікації, 
і нормою іншого акту законодавства України» 
привести у відповідність до частини другої 
статті 19 Закону № 1906-IV і замінити фразою: 
«який набрав чинності для України в установ-
леному порядку, і нормою, що передбачена у 
відповідному акті законодавства України». 

По-п’яте, абзац другий пункту 2 Постано-
ви Пленуму ВССУ від 19 грудня 2014 р. № 13 
[4, п. 2] доповнити реченнями такого змісту:
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«При цьому слід брати до уваги, що міжна-
родні договори, укладені від імені України, мають 
перевагу над законами України, указами і розпо-
рядженнями Президента України. Міжнародні 
договори, укладені від імені Уряду України, ма-
ють перевагу над постановами і розпоряджен-
нями Кабінету Міністрів України. Міжнародні 
договори, укладені від імені міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади, держав-
них органів, мають перевагу над підзаконними 
нормативно-правовими актами міністерств та ін-
ших центральних органів виконавчої влади, дер-
жавних органів (частина перша статті 3 і частина 
друга статті 19 Закону № 1906-IV)».

На наше переконання, запропоновані зміни 
уточнюють і доповнюють зміст важливих фор-
мулювань у тексті Постанови Пленуму Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду ци-
вільних і кримінальних справ «Про застосуван-
ня судами міжнародних договорів України при 
здійсненні правосуддя» від 19 грудня 2014 р. 
№ 13 [4] і, як наслідок, сприятимуть правиль-
ному й однаковому застосуванню вітчизняни-
ми судами міжнародних договорів України під 
час здійснення правосуддя.

Висновки

1. На наше переконання, зміст частини пер-
шої статті 9 Конституції України слід розуміти 
так, що чинні міжнародні договори, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, безперечно, є частиною національ-
ного законодавства України, але при цьому не 
виключається, що й інші види міжнародних до-
говорів України можуть бути визнані частиною 
національного законодавства України, зокрема, 
ми маємо на увазі міжнародні договори, укла-
дені від імені Президента України, від імені 
Уряду України, а також від імені міністерств та 
інших центральних органів виконавчої влади і 
державних органів України.

2. На підставі першого висновку ми по-
годжуємося з правовою позицією Постанови 
Пленуму Вищого спеціалізованого суду Украї-
ни з розгляду цивільних і кримінальних справ 
«Про застосування судами міжнародних до-
говорів України при здійсненні правосуддя» 
від 19 грудня 2014 р. № 13, згідно з якою між-
народні договори, згода на обов’язковість яких 
надана Президентом України і Кабінетом Міні-
стрів України, також є частиною національного 
законодавства України.

3. На підставі статті 13 Закону України 
«Про міжнародні договори України» 2004 р. 
пропонуємо внести до тексту Постанови ВССУ 
від 19 грудня 2014 р. № 13 зміни, що сформу-
льовані нами вище у тексті цієї статті.

Перспективи подальших досліджень у 
цьому напрямі, на нашу думку, полягають у 
теоретичному і практичному обґрунтуванні 
необхідності закріплення розширювального 
тлумачення поняття «чинні міжнародні догово-
ри, що є частиною національного законодавства 
України» у практиці Конституційного Суду 
України і Верховного Суду України.
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В статье исследованы особенности применения национальными судами Украины международных до-
говоров при осуществлении правосудия на основании Постановления Пленума Верховного Суда Украины 
«О применении Конституции Украины при осуществлении правосудия» 1996 г., Решения Конституцион-
ного Суда Украины в деле о толковании термина «законодательство» 1998 г. и Постановления Пленума 
Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел «О примене-
нии судами международных договоров Украины при осуществлении правосудия» 2014 г. 

Ключевые слова: судебная практика, международные договоры, ратификация, утверждение, присоедине-
ние, принятие, подписание.

The article examines the application features of international treaties by the national courts of Ukraine during 
the effectuation of justice in virtue of the Resolution of the Plenum of Supreme Court of Ukraine ‘On application of 
Constitution during the effectuation of justice’ (1996), Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case 
of ‘legislation’ interpretation (1998) and Resolution of Superior Specialized Civil and Criminal Court of Ukraine 
‘On application of international treaties of Ukraine by the courts during the effectuation of justice’ (2014).
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