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ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ДЖЕРЕЛО КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Належним чином ратифіковані міжнародні договори з питань прав людини, суверенітету
держави тощо є джерелами конституційного права. До таких джерел слід віднести Європейську
хартію місцевого самоврядування (далі — Хартія), ратифіковану Верховною Радою України в
1997 р. Ця Хартія визначає євроінтеграцію України в сфері місцевого самоврядування.
Статтю присвячено проблемам імплементації Хартії в конституційно-правову систему
України та її реалізації органами законодавчої, виконавчої і судової влади. Як джерело консти
туційного права, дана Хартія реалізується в практиці діяльності органів влади недостатньо
ефективно, а тому ця проблема потребує уваги науковців і практиків.
Вагоме місце у регулюванні порядку укла
дення, реалізації та подоланні наслідків невико
нання міжнародних договорів належить консти
туційному праву [1, с 13-25].
Конституційне право, як і будь-яка інша галузь
права, має свою систему джерел, до числа яких
традиційно відносяться міжнародні договори,
ратифіковані парламентом. Так внутрішньодер
жавне право поєднується з міжнародним правом
і створюється система поєднання національних
та міжнародних інтересів.
У країнах сталої демократії належним чином
ратифіковані міжнародні договори, зокрема,
з питань прав і свобод людини і громадянина,
місцевого і регіонального самоврядування вже
давно визнаються в якості джерел конституцій
ного права. Чому в них так? Причин цьому де
кілька.
По-перше, ці країни визнають пріоритет актів
міжнародного права над актами національного
конституційного законодавства з огляду на їх
універсальне значення, насамперед, для реалі
зації прав і свобод громадян, незалежно від особ
ливостей їх статусу, місця проживання тощо.
По-друге, акти міжнародного права містять
положення, які заповнюють прогалини у націо
нальному конституційному законодавстві та слу
жать засобом реформування (вдосконалення)
цього законодавства, а тому їх застосування є
прагматичним.
По-третє, імплементація міжнародних дого
ворів, які регулюють права та свободи людини
і громадянина, веде до змін чинного законодав
ства. Так, дана імплементація в українському
законодавстві здійснюється відповідно до Закону
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1993 р. [8] шляхом прийняття спеціального за
кону, а при необхідності - низки нових законів
або таких, що змінюють існуючі закони.
В Україні належним чином ратифіковані Вер
ховною Радою України міжнародні договори з
питань, що стосуються конституційного права
(суверенітету держави, громадянства, прав і сво
бод людини і громадянина, місцевого самовря
дування тощо), формально є загальновизнаними
джерелами даної галузі права. Це випливає з по
ложення ст. 9 Конституції України 1996 p., відпо
відно до якого чинні міжнародні договори, зго
да на обов'язковість яких надана Верховною Ра
дою України, є частиною національного законо
давства України [2].
Ця норма української Конституції є дещо но
вою для вітчизняного конституційного законо
давства, оскільки в радянські часи про реальну
імплементацію норм міжнародного права не
могло бути й мови. Теорія конституційного права
України пройшла певну еволюцію і фактично
визнала пріоритет норм міжнародного права, що
свідчить про демократизацію даної галузі націо
нального права. Конституція України містить
значну кількість норм, що стосуються міжна
родного права, і це пов'язано з новим напрям
ком у правовій доктрині України [3, с 65].
Проведені різними українськими авторами
дослідження міжнародних договорів, як джерел
конституційного права, вказують на те, що ці
договори можуть бути різними за їх метою, зміс
том та формами дії.
У міжнародному праві звично класифікува
ти міжнародні договори на такі види: 1) полі
тичні договори; 2) угоди з правових питань; 3) уго
ди з прикордонних питань; 4) угоди з економіч-
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них питань; 5) угоди з питань сполучення;
6) угоди з питань транспорту; 7) угоди з питань
охорони здоров'я; 8) угоди з питань війни
[4, с 77].
Віденська Конвенція про право міжнародних
договорів 1969 р. визначає міжнародний договір
як міжнародну угоду, що укладена між держа
вами у письмовій формі й регулюється міжна
родним правом незалежно від того, чи міститься
така угода в одному документі, двох або кількох,
зв'язаних між собою документах, а також неза
лежно від її конкретного найменування [5, с 64].
Щодо Хартії, то у ст. 13 вона містить таку ви
могу: «Хартія підлягає ратифікації, прийняттю чи
ухваленню» [9]. Перед ратифікацією міжнарод
ний договір, згідно із законом «Про міжнародні
договори України», повинен пройти попередній
розгляд у Комітеті Верховної Ради України у за
кордонних справах та, у разі необхідності,
в інших Комітетах Верховної Ради України.
Якщо будуть встановлені розбіжності між
договором і Конституцією України, договір над
силається до Конституційного Суду України для
отримання висновку про його відповідність Кон
ституції України. Після процедури узгодження
цих питань Президент України та Кабінет Міністрів
України повинні вжити усіх заходів щодо забез
печення виконання міжнародного договору.
Міністерства та інші центральні органи вико
навчої влади, Рада міністрів Автономної Респуб
ліки Крим тощо, до компетенції яких входять
питання, що регулюються міжнародними дого
ворами України, забезпечують виконання зобо
в'язань, взятих за міжнародними договорами
Україною, стежать за здійсненням прав, які вип
ливають з таких договорів для Української Сто
рони. Зазначені державні та інші органи, підпри
ємства, установи, організації зобов'язані нада
вати Міністерству закордонних справ України
інформацію, що стосується виконання міжнарод
них договорів України.
Хартія, відповідно до ст. 12 закону «Про між
народні договори України», підлягає неухильному
дотриманню Україною, оскільки цього вима
гають норми міжнародного права. Це означає,
що Хартія становить невід'ємну частину націо
нального законодавства і у випадку розбіжності
із національним законодавством України засто
совуються норми міжнародного договору.
На думку академіка HAH України Ю. Шемшученка, в Україні досі немає дієвого механізму
імплементації вимог європейського права, насам
перед, права Ради Європи, членом якої є Украї
на, у національне законодавство. Хоча принци
пом європейського права, як і міжнародного
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права взагалі, є його пріоритетність над націо
нальним правом.
Звідси випливає, що держави-члени Ради
Європи, по-перше, не повинні приймати акти,
що суперечать стандартам європейського права.
По-друге, держави-члени зобов'язані застосову
вати норми європейського права безпосередньо.
Такими є вимоги європейської інтеграції, до якої
поступово долучається й Україна [10, с 11].
Однак органи законодавчої та виконавчої вла
ди, а також органи місцевого самоврядування
довший час розглядали Хартію радше з мораль
но-етичних, аніж правових міркувань. Тому сьо
годні, за оцінками науковців, Україна дотри
мується 20 норм першої частини Хартії, тобто
виконує зобов'язання в мінімальному обсязі.
3 14 пріоритетних принципів Хартії Україна поки
що не виконує близько десяти [11 , с 257].
Сьогодні усвідомлення Хартії як форми між
народного зобов'язання і джерела права все
більше залежить від конституційно-правових
механізмів, оскільки тільки вони є реальною
гарантією того, що в Україні будуть впроваджені
європейські стандарти місцевого самоврядуван
ня. Це засвідчує також загальнодемократична
Помаранчева революція 2004 р. і теорія класич
ного конституціоналізму, які все більше вплива
ють на конституційну політику і практику функ
ціонування державної влади та місцевого само
врядування.
Згідно з класифікацією джерел права, Хартія
є нормативно-правовим договором, який вста
новлює за взаємною угодою сторін загальноо
бов'язкові правила поведінки і забезпечується
державою [6, с 86], яка його підписала. У са
мому Законі України «Про місцеве самовряду
вання в Україні» 1997 р., на жаль, немає згадки
про міжнародні акти як регулятори відносин в
сфері місцевого самоврядування.
Проте у коментарі цього закону 1999 p., на
приклад, говориться про те, що особливе поло
ження в системі законодавства про місцеве са
моврядування належить Хартії [12, с 85]. В сис
темі джерел конституційного права є мало зако
нодавчих актів, які визнають пріоритет норм між
народних договорів: Конституція України, Кон
ституція Автономної Республіки Крим (ст. 44),
Бюджетний кодекс України (п. З ст. 4) [14, с 90;
15, с. 7].
Протягом приблизно 13 років (з 1993 р.) в
Україні неофіційний переклад ст. З Хартії визна
чав місцеве самоврядування як право територі
альної громади вирішувати значну кількість
«державних справ». Але пізніше на офіційному
сайті Верховної Ради України з'явились виправ-
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лення перекладу, де було написано «суспільних значається так: місцеве самоврядування озна
справ». Як зауважує В. Пархоменко, дослідник чає право та спроможність органів місцевого
місцевого самоврядування з Інституту ім. П. Ор самоврядування в межах закону здійснювати
лика, неофіційний український переклад поняття регулювання і управління суттєвою часткою
місцевого самоврядування за Хартією суперечив суспільних справ, які належать до їхньої ком
духу цього документу, оскільки звужував це петенції, в інтересах місцевого населення
поняття лише до виконання державних справ на [9, с. 7].
локальному рівні. Насправді предмет функціону
Головне полягає в тому, що дослідження кон
вання місцевого самоврядування є значно шир ституційно-правових проблем реалізації Хартії як
шим і складнішим [11, с 34-35].
джерела права привело українську правову на
Тільки у 2002 р. Хартію, врешті-решт, офі уку до вивчення питань реалізації та захисту кон
ційно переклали українською мовою, за що нео ституційних прав і свобод громадян у сфері міс
дноразово виступали українські дослідники. цевого самоврядування. Це, безперечно, корис
Тому й не дивно, що реалізація Хартії, зокрема, но не лише науці, яка стає від цього вільнішою
у судах, куди нерідко зверталися органи місце у творчому сенсі та відповідальнішою перед су
вого самоврядування за захистом своїх прав, спільством за результати своїх напрацювань, а й
закріплених у цій Хартії, була практично немож практиці місцевого самоврядування, що, в свою
лива. Оскільки суди не могли посилатися на пра чергу, повинно наближатися до надання грома
вовий акт, який офіційно не був оприлюднений. дянам якісних муніципальних (місцевих, гро
Таке правило існує і у світовій практиці: неопуб- мадських, адміністративних) послуг.
ліковані міжнародні договори не визнаються
Відповідно до ст. 9 Конституції України і ст. 17
органами міжнародного арбітражу, Міжнарод Закону «Про міжнародні договори України»,
ним Судом ООН тощо.
міжнародні зобов'язання України (зобов'язання
Отже, можна вважати, що до 2002 р. Хартія в з міжнародного права) є нормами прямої дії, на
Україні юридично не діяла. Тобто її застосування підставі яких можуть виникати суб'єктивні пра
залежало виключно від політики органів держав ва та обов'язки і висуватися вимоги перед су
ної влади та органів місцевого самоврядування. дом. Міжнародні договори - це право, що прямо
Згідно з Конституцією України (cm. 57) всі застосовується судами. Суд не може застосува
нормативно-правові акти, що визначають пра ти закон, який регулює правовідносини, що роз
ва і свободи громадян, підлягають обов'язко глядаються інакше, як міжнародний договір.
вому доведенню до відома населення, інакше У той же час міжнародні договори застосову
вони вважаються не чинними. П'ять років дії ються, якщо вони не суперечать Конституції
Хартії до її офіційного оприлюднення в Україні України [16, с 65].
не пройшли даремно.
Це положення є презумпцією і стосовно
По-перше, ЇЇ, нарешті, офіційно переклали Хартії. На практиці ми бачимо суттєві не
українською мовою.
відповідності, коли застосування міжнарод
По-друге, за матеріалами Хартії провели знач них договорів обмежується з боку державних
ну науково-дослідну роботу та правову просвіту органів, а роль судів залишається незначною.
серед представників місцевого самоврядування, Підтвердженням тому є адресована Україні
населення та представників гілок державної влади Рекомендація № 102(2001), в якій Конгрес
й недержавних інституцій. Указом Президента Місцевих та Регіональних Влад Ради Європи
України «Про державну підтримку розвитку міс наголошує на тому, що виконання Хартії не
цевого самоврядування в Україні» 2001 р. перед повинно залежати від доброї волі нашої дер
бачено реалізацію курсу основ місцевого само жави, а має базуватися на взятих нею міжна
врядування для учнів середніх шкіл тощо.
родних зобов 'язаннях [17, с 3-6].
По-третє, принципи Хартії були враховані
При ратифікації Хартії Верховна Рада Украї
при розробленні розділу Концепції адміністратив ни не висловила жодних застережень і тому в
ної реформи в Україні, присвяченому територі Україні вона (в Європі є ще кілька таких дер
альному устрою та системі місцевого самовря жав) діє від першої до останньої статті, тобто
дування.
повністю. Чому так сталося?
Отже, Хартія стала важливим імпульсом для
На нашу думку, беззастережна ратифікація
реалізації європейської моделі розвитку місце Хартії на той час лівоцентристським парламен
вого самоврядування в Україні.
том була нічим іншим, як його відповіддю на
Сьогодні в офіційному перекладі Хартії по перемогу виконавчої влади при прийнятті закону
няття місцевого самоврядування (cm. 3) ви «Про місцеве самоврядування в Україні», ухва-
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леного в травні 1997 p., тобто за два місяці до
ратифікації Хартії. У цьому законі була закладе
на управлінська модель «сильний голова - слаб
ка рада» і ця модель через інститут сільських,
селищних, міських голів фактично підпорядко
вувала місцеве самоврядування в громадах
місцевим державним адміністраціям.
Таким чином, беззастережно ратифікуючи
Хартію, законодавча влада фактично намагалася
заручитися підтримкою Ради Європи для боротьби
з виконавчою владою.
Так що утвердження сучасної європейської
моделі місцевого самоврядування в Україні роз
почалося не з об'єднання зусиль політичних гілок
влади, а з традиційного на той час протистояння
між ними. Причина криється у відсутності полі
тичної відповідальності влади перед народом.
Якби після ухвалення Конституції України
1996 p., коли парламент реалізував свою уста
новчу функцію, він був розпущений Президен
том України, як цього вимагають канони класич
ного конституціоналізму та парламентаризму,
ратифікація Хартії та забезпечення її реалізації
мали б у багатьох відношеннях принципово ін
ший характер [18, с 7].
Як джерело конституційного права, Хартія
виконує кілька функцій:
1) Хартія виступає джерелом нормотворчої
діяльності для всіх органів влади, які наділені
Конституцією України і законами відповідними
повноваженнями у сфері місцевого самовряду
вання та зобов'язані виконувати міжнародні до-

говори. Дана функція має ключове значення для
системної реалізації Хартії, оскільки без такої
функції цей процес просто неможливий.
2) Хартія може служити актом безпосередньої
дії, тобто виконувати регулятивну роль, у т.ч. при
застосуванні її норм і принципів. Така роль Хар
тії, як джерела конституційного права, є цілком
реальною, як будь-якого іншого Закону України.
Таку ж думку висловлює чимало авторів
підручників і посібників з конституційного і му
ніципального права України. У підручнику проф.
О. Фрицького міжнародні договори є джерела
ми конституційного права України [19, с 50].
Один з посібників з муніципального права міс
тить окремий розділ «Міжнародне законодавство
про місцеве самоврядування», а також інформує
читачів про обов'язкову реалізацію Хартії у про
цесі здійснення концептуальних засад формуван
ня муніципальної реформи в Україні [20, с 52300].
Таким чином, ідеї про Хартію, як джерело
конституційного права України, та її матеріаліза
цію утверджуються в науковій та громадській
думці і сприяють впровадженню європейської
моделі місцевого самоврядування. Тому роз
робка проблем реалізації Хартії є необхідною
умовою вдосконалення різних аспектів функціо
нування місцевого самоврядування. Як свідчить
практика, її реалізація сприяє громадській довірі
до влади та реалізації інвестиційних, соціальних
й інших проектів та ініціатив фізичних і юридич
них осіб.
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Gyrniak
EUROPEAN HARTY OF MUNICIPALITY AS THE SOURCE
O F C O N S T I T U I O N A L LAW

International treaties on human rights, sovereignity of the state etc., ratified in the appropriate manner
are the sources of constitutional law. European harty of municipality (followed as HARTY) ratified by
Verkhovna rada of Ukraine in 1997 is the exemple of one of such sources. This Harty determines the
eurointegration of Ukraine in municipal sphere.
The article is devoted to problems of implementation of the Harty in constitutional system of Ukraine
and its realisation by legislative, executive and judicial organs. As a source of constitutional law this
Harty is realised in the practice of state organs with not enough effectivity. That is why this problem
needs attention of scolars and practicioners.

