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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ 
РЕГУЛЮВАННЯ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ 

ВІДНОСИН УКРАЇНА – РУМУНІЯ 
Досліджується механізм міжнародно-правового регулювання міжнародних 

відносин Україна – Румунія у взаємозв’язку з регіональними інтеграційними 
процесами. Автор вважає, що сформований механізм міжнародно-правового 
регулювання двосторонніх відносин може слугувати дієвим критерієм аналізу 
прогнозованих можливостей правового врегулювання наявних проблем і поперед-
ження потенційних міжнародних конфліктів засобами міжнародного права. 

Исследуется механизм международно-правового регулирования между-
народных отношений Украина – Румыния во взаимосвязи с региональными 
интеграционными процессами. Автор утверждает, что сформированный 
механизм международно-правового регулирования двухсторонних отноше-
ний может служить действенным критерием анализа прогнозированных 
возможностей правового урегулирования имеющихся проблем и предупре-
ждения потенциальных межгосударственных конфликтов средствами 
международного права. 
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The subject of this research is acting mechanism of international legal 
regulating of international relations Ukraine – Romania in connection with the 
regional integration processes. The author argues that the acting status of the 
mechanism of international legal regulating of bilateral relations can serve as an 
effective criteria for predicting the legal capacity for regulating avaliable problems 
and prevent potential interstate confl icts by the means of international law. 

Міжнародні відносини Україна – Румунія викликають особли-
вий науковий та практичний інтерес. Проблематика цих питань 
характеризується постійною увагою з боку вітчизняних і зарубіжних 
вчених, засобів масової інформації, політиків та ін. Аналіз сучасної 
проблематики міжнародних відносин Україна – Румунія обумовлює 
пошук відповідей на питання, пов’язані із сподіваннями акторів між-
народного права на ефективну протидію реальним викликам у сфері 
макро- та регіональної політики, економіки, гуманітарних питань, 
міжнародних відносин. 

Актуальність постановки проблеми механізму міжнародно-
правового регулювання міжнародних відносин Україна – Румунія 
в якості предмету наукового дослідження пов’язана з науковими 
та практичними інтересами, необхідністю формування адекватних 
правових механізмів для врегулювання конфліктних (спірних) питань 
на двосторонньому рівні. 

Предметом наукових досліджень з названої проблематики в осно-
вному є історико-політичні, економічні, гуманітарні, територіальні 
аспекти двосторонніх відносин. Привертають увагу академічні праці, 
офіційні коментарі таких авторів, як В. В. Василенко, С. В. Віднянський, 
С. І. Григоришин, Т. Г. Гакман, І. Заяць, Є. Кіш, А. Круглашов і 
М. Герман, Т. Р. Кияк, А. А. Лошаков (Росія), О. Ю. Малиновська, 
О. Парфенов, Т. Г. Рендюк, Г. Вебер (Н. Weber) (Німеччина), Б. Ауреску 
(Bogdan Aurescu), А. Северін (Adrian Severin) (Румунія), документальні 
матеріали та рішення міжнародних судових органів, тощо. 

Генезис формування правової ідеології державності та реальні зміни 
у системі міжнародних відносин на європейському континенті кінця 
ХХ ст. (розпад СРСР, припинення функціонування Ради Економічної 
Взаємодопомоги (РЕВ) та блоку країн Варшавського Договору) визна-
чив у юридичному плані директорію формування differentia specifi ca 
(характерних особливостей) статусу держав України і Румунії в євро-
інтеграційних та євроатлантичних процесах. 

Вивчення міжнародно-правової проблематики міжнародних від-
носин Україна – Румунія свідчить, про те, що ці питання потребують 
проведення спеціальних правових досліджень системного характеру. 
На наш погляд, саме дослідження механізму міжнародно-правового 
регулювання двосторонніх відносин презюмує отримання точних 
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оцінок de jure статусу міжнародних відносин України – Румунія та 
прогнозованих можливостей правового врегулювання наявних про-
блем і попередження потенційних міжнародних конфліктів засобами 
міжнародного права. 

Контекст розвитку міжнародних відносин Україна – Румунія після 
Другої світової війни в цілому характеризується поступальним рухом 
формування міжнародно-правової основи двосторонніх стосунків. 
Одночасно, за оцінками спостерігачів, попередній перелік проблем-
них питань, що ускладнюють добросусідські відносини, є досить 
обширним і включає: а) спори щодо проходження лінії державного 
кордону внаслідок зміни русла водних артерій; б) правові наслідки 
рішення Міжнародного Суду ООН щодо визначення статусу острова 
Зміїний і порядку делімітації континентального шельфу у Чорному 
морі; в) контроверсійні оцінки прав і свобод національних меншин 
відповідно в Румунії та Україні; д) правові, політико-економічні і еко-
логічні наслідки введення в експлуатацію Україною судноплавного 
каналу у гирлі Дунаю; е) юридичні гарантії для іноземних інвестицій 
в обох країнах та інш. 

Дослідження вітчизняних та зарубіжних наукових і документаль-
них джерел, праць вчених, фахівців у сфері міжнародних відносин, 
культури, історії, економіки, політології та міжнародного права, на 
думку автора, формує підстави стверджувати, що причини існуючих 
і набутих міжнародних спорів Україна – Румунія в цілому обумовлені 
історичними обставинами походження і становлення основ держав-
ності для обох країн [1]. 

Сучасний статус міжнародної правосуб’єктності Румунії визна-
чається тим, що країна є членом Європейського Співтовариства та 
НАТО, а також багатьох інших впливових міжнародних організацій, 
включаючи ООН, і наділена відповідним обсягом набутих міжнарод-
них прав та відповідних зобов’язань, пов’язаних з членством у вказаних 
міжнародних організаціях. Відповідно ці правові обставини обумов-
люють і становлення механізму міжнародно-правового регулювання 
двосторонніх відносин. 

Юридичний статус суверенної держави Україна визначається та-
кож міжнародною правосуб’єктністю актора міжнародних відносин. 
У 1946 р. Україна, перебуваючи у складі федеративної держави СРСР, 
була одним із первинних співзасновників ООН, що створює підстави 
для міжнародно-правової аргументації stricti juris для визнання та під-
твердження статусу самостійного суб’єкта міжнародного права. Після 
утворення ООН Українська РСР в якості самостійного суб’єкта між-
народного права стала членом Економічної і Соціальної Ради ООН, 
постійної Комісії ООН з прав людини, Міжнародної  організації праці 
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(МОП), Комісії ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), 
Міжнародного Суду ООН, непостійним членом Ради Безпеки ООН 
(1948 – 1949, 1984 – 1985, 2000 – 2001 рр.). Україна брала активну 
участь у роботі повоєнних мирних конференцій: Паризької (1946 p.), 
Дунайської (1948 р.). Україна є також членом більш як сорока між-
народних організацій. У 1997 р. мiнiстра закордонних справ України 
Г. Удовенка було обрано Головою 52-ї сесiї Генеральної Асамблеї ООН, 
яка увiйшла в iсторiю як «сесiя реформ» [2]. 

У дослідженні «Тенденции и противоречия румынско-украинских 
отношений в период президентов И. Илиеску и Э. Константинеску» 
російський дослідник А. А. Лошаков пише: «Розвиток румуно-
українських відносин в 1990-2004 рр. відбувався вельми суперечливо. 
В 1992 р. президент Румунії І. Ілієску відмовився визнати результати 
референдуму про незалежність України на північ Буковини і на пів-
день Бессарабії… Окрім того, висловлювалася думка, що румунсько-
українські кордони не гарантовані міжнародними договорами. Отже, 
кордони двох країн можуть бути переглянуті, оскільки на момент 
підписання документів Україна не була суб’єктом міжнародного права 
і не брала участі в їх підписанні» [3]. 

Про наявність достатніх підстав для визнання радянських рес-
публік України і Білорусії суб’єктами міжнародного права підтвер-
джують представники американської доктрини міжнародного права 
Л. Генкін, Р. П’ю, О. Шахтер, Г. Сміт «…Білорусія і Україна, будучи 
частиною Радянського Союзу, мали достатній статус у 1945 р. для 
того, щоб стати членами статуту Об’єднаних Націй і приєднатися до 
договорів з контролю над озброєннями від свого імені в період між 
1945 і до отримання незалежності» [4, 1043]. 

Проблематика правонаступництва нових незалежних держав 
щодо міжнародних договорів є актуальним предметом досліджень 
вітчизняних і зарубіжних вчених [5, 536-543]. Конвенційною основою 
правонаступництва України щодо договорів, як нової незалежної 
держави, утвореної в результаті територіальних змін внаслідок від-
окремлення частини території держави є Віденська конвенція про 
правонаступництво держав щодо договорів 1978р. [6]. 

Англійський  вчений  Я .  Броунлі ,  розглядаючи  питання 
правосуб’єктності та визнання, пише: «Суб’єктом міжнародного 
права є утворення, яке здатне мати міжнародні права та зобов’язання, 
а також захищати свої права шляхом висунення міжнародних 
 претензій» [7, с. 104]. 

Визнання УРСР в якості суб’єкта міжнародного права має крите-
ріальне значення у взаємозв’язку з de jure припиненням існування 
СРСР та, відповідно, визнанням України як держави  правонаступника 
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(Віденська конвенція про правонаступництво (ст. 11) щодо лінії 
державного кордону між Україною і Румунією. В основі визнання 
державних кордонів – положення Паризького мирного договору 
СРСР з Румунією (набув чинності 15 вересня 1947 р.) згідно з якими 
до складу Української держави були включені українські етнічні 
землі – Північної Буковини і Південної Бессарабії. Українська РСР 
ратифікувала мирний договір з Румунією 13 вересня 1947 р. [8]. 

На думку автора, сутність особливостей механізму міжнародно-
правового регулювання обумовлена наявністю таких складових 
елементів: а) двосторонніх та багатосторонніх угод, договорів, 
конвенцій метою, яких є регулювання міжнародних відносин; 
б) наявністю політичної волі учасників на виконання міжнародних 
договірних зобов’язань; в) існуючим балансом політичних взаємних 
інтересів акторів міжнародних відносин, який виступає у формі 
рівноправних прав та зобов’язань; г) наявністю міжнародних 
організаційно-правових, судових та інституційних механізмів, які 
виступають юридичною основою для впровадження політичних 
домовленостей [порівн.: 9, 5; 10, 330]. 

За період проголошення незалежності України створена договір-
на основа міжнародних відносин з іншими членами міжнародного 
співтовариства, включаючи сусідніми прикордонними державами, 
включаючи відповідний механізм міжнародно-правового регулю-
вання [11; 12]. У цьому зв’язку особливого юридичного значення 
набувають універсальні міжнародні договори, включаючи Статут 
ООН [13], Декларацію про принципи міжнародного права, що стосу-
ються дружніх відносин та співробітництва між державами відповідно 
до Статуту ООН (1970 р.) [14], Заключний акт Наради з безпеки та 
співробітництва в Європі 1975 р. (т. зв. «Гельсінський акт») [15], які є 
складовою механізму міжнародно-правового регулювання міжнарод-
них відносин Україна – Румунія. 

У контексті формування механізму міжнародно-правового регу-
лювання взаємовідносин Україна – Румунія концептуальне значення 
набуває рішення Міжнародного суду ООН по справі про делімітацію 
континентального шельфу та виключних економічних зон України 
і Румунії у Чорному морі, яка за ініціативою Румунії була передана 
у 2004 р. на розгляд до Міжнародного суду ООН [16]. 

У зв’язку з цим презюмується питання: чи здатний механізм 
міжнародно-правового регулювання здійснювати свою основну 
функцію, спрямовану на ефективне врегулювання регіональних між-
народних відносин та стабілізацію добросусідських мирних відносин, 
включаючи попередження можливих міжнародних конфліктів? 
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Професор В. А. Василенко у Міжнародному Суді ООН у Гаазі 
у справі «Румунія проти України» або про делімітацію континен-
тального шельфу та виключних економічних зон України та Румунії 
у Чорному морі заявив: «п. 6. По-перше, я маю підкреслити, що пробле-
ма, яку Сторони погодилися передати на розгляд Суду, – це проблема 
делімітації континентального шельфу та виключних економічних 
зон. Вона не стосується територіального суверенітету над островом 
Зміїний або над будь-якою іншою територією. Між Сторонами не існує 
невирішених проблем, що стосуються територіального сувереніте-
ту…» [17]. Відомий румунський політик Адріан Северін стверджував, 
що рішення Міжнародного суду ООН, по-перше, буде справедливе 
й обґрунтоване, від якого виграють обидві сторони, незалежно від 
того, на чию користь воно буде ухвалене. По-друге, остаточне ви-
рішення цього територіального спору дозволить Румунії й Україні 
сконцентрувати свої зусилля на проблемах безпеки і стабільності 
в Чорноморському регіоні у більш широкому аспекті [18]. 

3 лютого 2009 року Міжнародний суд – головний судовий орган 
Організації Об’єднаних Націй – виніс рішення у справі делімітації 
морських просторів у Чорному морі (Румунія проти України). У своє-
му рішенні Суд відзначає, що «Румунія звернулася до Суду на основі 
Статті 36, параграфу 1 Статуту Міжнародного Суду та компромісного 
положення параграфу 4 (h) Додаткової Угоди, укладеної відповідно 
до Статті 2 Угоди про добросусідство та співробітництво від 2 червня 
1997 року. З компромісного положення випливає, що дві умови пови-
нні бути виконані для того, щоб якась із Сторін могла передати справу 
до Суду. Перша умова – жодної угоди про делімітацію, укладеної «про-
тягом достатнього періоду часу, але не більше 2 років» після початку 
переговорів. Друга умова – Договір про режим державного кордону 
повинен набрати чинності. Суд відзначає, що ця умова була також до-
тримана, вищезгаданий Договір набрав чинності 27 травня 2004 року. 
Однак Суд відзначає, що Сторони мають розбіжності стосовно межі 
юрисдикції Суду в цій справі (параграф 22). Суд звертає увагу, що 
всупереч заявам України, немає жодних перешкод для юрисдикції 
Суду – отже, зона проведення кордонів може підлягати делімітації між 
з одного боку – виключною економічною зоною та континентальним 
шельфом однієї Держави, та з іншого боку, територіальним морем 
іншої Держави біля її берегового кордону (параграф 30)» [19]. 

Стосовно юридичної оцінки винесеного рішення є всі підстави звер-
нутися до коментаря рішення Суду, сформульованого Уповноваженим 
України у Міжнародному Суді ООН, В. А. Василенком, який зазначив: 
«Насамперед підкреслю: як і очікувалося, рішення Суду є компро-
місним. Суд не підтвердив ні лінію розмежування, яку пропонувала 
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Румунія, ні ту, яку обстоювала Україна. Важливо зазначити, що рішен-
ня Суду було одностайним. … Суд об’єктивно й виважено підійшов 
до оцінки аргументів обох сторін…» [20]. 

Рішення Міжнародного Суду ООН у справі про делімітацію конти-
нентального шельфу та виключної економічної зони між Україною та 
Румунією доводить, що міжнародне право за умови наявності доброї 
волі зацікавлених сторін свою функцію урегулювання міжнародного 
спору виконало. 

Автор цього дослідження не ставить перед собою завдання давати 
оцінки юридичного характеру історичним подіям. Практика міжна-
родних відносин показує, що історія будь-якого питання міжнародних 
стосунків засвідчує наявність єдиного критерію оцінки – це історична 
практика. Політична оцінка рішення Міжнародного Суду ООН, у Гаазі 
у справі «Делімітації морських просторів у Чорному морі (Румунія 
проти України)» приречена на постійну зміну акцентів, залежно від 
часу та сторони, яка буде коментувати його. Це стосується і юридич-
них коментарів справи [21]. 

Міжнародно-правовий статус сучасного транскордонного та між-
територіального співробітництва України з Румунією, а також з ін-
шими сусідніми прикордонними державами визначається на основі 
практично сформованих міжнародно-правових механізмів у рамках 
Європейської Рамкової Конвенції про транскордонне співробітництво 
між територіальними общинами або властями (Madrid, May 1, 1980р.), 
Додаткового Протоколу (ETS No 159, Strasbourg, November, 1995) та 
Протоколу № 2 (ETS No 169, Strasbourg, May, 1998, ратифікованих 
двосторонніх договорах про державні кордони з Румунією, а також 
двосторонніх міжнародних договорів у сферах економічних, екологіч-
них, гуманітарних спільних проектів, які є реальними юридичними 
механізмами у процесі європейської інтеграції [22]. 

Дослідження механізму міжнародно-правового регулювання 
двосторонніх відносин Україна – Румунія обумовлює пошук прагма-
тичних правових орієнтирів для попередження проблемних питань, 
що ускладнюють добросусідські відносини. На нашу думку, такими 
засобами можуть бути укладення рамкових договорів з ЄС учасником, 
яких є Румунія з питань захисту іноземних інвестицій на основі впро-
вадження принципу національного режиму та дотримання державних 
гарантій; врегулювання суперечностей між державами-учасницями 
та, стосовно інвестицій, між інвесторами та країною, що їх приймає. 
Створення таких рамкових правових механізмів ЄС – Україні відбу-
лося у енергетичному сегменті співробітництва на основі Договору 
до Енергетичної Хартії та Енергетичного співтовариства. Україна, 
подібно державам-членам ЄС, підписали Договір до Енергетичної 
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хартії (ДЕХ) [23]. Україна стала членом Енергетичного співтовариства 
(також званий як Європейське енергетичне співтовариство) [24]. 

На думку автора, ефективність механізму міжнародно-правового 
регулювання міжнародних двосторонніх відносин Україна – Румунія 
обумовлений сучасним статусом правосуб’єктності Румунії – члена 
Європейського Співтовариства та НАТО і обсягом набутих міжнарод-
них прав та відповідних зобов’язань, пов’язаних з членством у вказа-
них міжнародній та військово-політичній організаціях. Відповідно 
ці правові обставини є визначальними для подальшого визначення 
пріоритетів розвитку двосторонніх добросусідських відносин. 

Таким чином, діючий механізм міжнародно-правового регулюван-
ня сучасних міжнародних відносин Україна – Румунія може слугувати 
правомірним критерієм аналізу прогнозованих можливостей право-
вого врегулювання наявних проблем і попередження потенційних 
міжнародних конфліктів засобами міжнародного права в інтересах 
забезпечення міжнародної стабільності в регіоні. 
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ПРИНЦИП РАВНОПРАВИЯ 
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
У статті розглядається конституційний принцип рівноправності 

як один з базисних і стрижневих принципів правового положення особистості. 
Тут також розкриваються закріплені в Основному Законі Азербайджанської 
Республіки основні конституційні положення про рівноправність. 

В статье рассматривается конституционный принцип равноправия как 
один из базисных и стержневых принципов правового положения личности. 
Здесь также раскрываются закрепленные в Основном Законе Азербайджанской 
Республики основные конституционные положения о равноправии. 

This article discribes the constitutional principle of equality of rights as one 
of the basic and important principle of the legal status of personality. At the same 
time the fundamental constitutional regulations on equality of rights that are 
refl ected in the Basic Law (Constitution) of the Republic of Azerbaijan were also 
discribed in the article. 

Глобальные политические изменения, имевшие место в начале 
90-х годов ХХ века, и обретение в 1991 году независимости способ-
ствовали развитию в Азербайджанской Республике современного 
демократического общества и принятию 12 ноября 1995 года новой 
Конституции, которая была разработана с учетом конституционного 
опыта ведущих демократических стран мира и явилась основным 


