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Розглянуто декілька доктрин співвідношення національного та міжнародного пра- 

ва, головними з яких виступають концепція дуалізму та національного і міжнародного 
права. Перша з них ґрунтується на порівнянні діалектичного розуміння міжнародного і 
національного права. Концепція «національного монізму” визнає примат національного 
законодавства, в той час як «міжнародний монізм» базується на протилежному підході. 
Більшість європейських країн визнає «монізм з пріоритетом міжнародного права». 
Однак компаративний аналіз різного розуміння головних принципів приватного права у 
контексті культурних і правових традицій держав демонструють необхідність застосу- 
вання «підходу до права як до культурного феномену». Це актуалізує правову акультурацію 
європейського права, яку слід розуміти як процес європеїзації права. Ми стверджуємо, що 
приватне міжнародне право у сучасному розумінні цього слова поступово, але остаточно 
«вмирає» і на його місці «народжується» нове, глобалізоване наднаціональне право. Його 
архетипом виступає право Європейського Союзу. 

Ключові слова: Національне право, міжнародне право, акультурація європейського пра- 
ва, наднаціональне право. 
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We consider several doctrines interrelation of national and international law, the top of which 
are dualistic concept, and the concept of national and international monism. The first doctrine is 
based on the comparison of dialectical understanding of international and domestic law. The con- 
cept of “national monism” recognizes the primacy of national law, while the concept of “internation- 
al monism” is doing in opposite way. The most European countries confessed “monism with primacy 
of international law.” However, the comparative analysis of different understanding of general 
principles of private law in the context of the main cultural and legal traditions demonstrates the 
need “approach to law as a cultural phenomenon”. It updates the legal acculturation of European 
law, which should be understood as a process of Europeanisation of law. We can assert that private 
international law in its modern sense gradually, but finally “dies”, and to replace him “born” the 
new, globalized, supranational law. Archetype of this law is the law of the European Union. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 

важливими науковими та практичними завданнями 

Політичні лідери України після референдуму 1991 р. щодо незалежності 

держави заявило про європейську інтеграцію як пріоритетний напрямок зо- 
внішньої політики країни, що зафіксовано в постанові Верховної Ради Украї- 
ни від 2 липня 1993 «Про основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики 
України» [Постанова ВР України, 1993]. Наступного року між Києвом і Брюс- 
селем було підписано Угоду про партнерство і співпрацю, що діяла до 2008 р. 

Одночасно Єврокомісія з 2007 р. почала переговори з Україною про нову ба- 
зову угоду — «про асоціацію України та Європейського союзу». У 2008 р. були 
ініційовані переговори з підготовки угоди про поглиблену та всебічну зону 
вільної торгівлі (DCFTA) як частини Угоди про асоціацію. 

Протягом 2007-2012 рр. відбувся 21 раунд переговорів щодо Угоди про асо- 
ціацію та 18 раундів переговорів по розділу Угоди про створення поглибленої 
та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. 19 грудня 2011 р. на саміті Україна — 
ЄС було оголошено про їх завершення. Але тільки 21 березня 2014 під час По- 
зачергового Саміту Україна — ЄС була підписана політична частина Угоди, а 27 

червня 2014, в ході засідання Ради ЄС — його економічна складова. 
З підписанням доленосної Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сто- 

рони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони 
[Угода, 2014] з новою силою актуалізуються питання зближення правових 
систем України та ЄС вже на іншому, більш високому якісному рівні. Вузло- 

вим для розв’язання цієї проблеми є визначення культурно-правової природи 
об’єктів такої конвергенції. 

Аналіз останніх публікацій за проблематикою та визначення 

невирішених раніше частин загальної проблеми 

Проблематика природи правової системи Європейського Союзу, з ураху- 

ванням стратегічного курсу України на євроінтеграцію має не тільки теоретич- 
не, але й практичне значення. Останніми роками вона активно досліджується 
такими відомими вітчизняними вченими як: О. Гайдулін, Л. Грицаєнко, І. Гри- 
цяк, О. Головко-Гавришева, Т. Комарова, В. Копійка, В. Муравйов, В. Попко, 

К. Смирнова, О. Стрєльцова, Ю. Хоббі, В. Чайковська, Т. Шинкаренко та інші. 
Однак соціокультурні аспекти правової природи ЄС потребують більш погли- 
бленого вивчення, оскільки відмінності між країнами Союзу поки що залиша- 
ються суттєвими. 

Формулювання цілей (мети) статті 

На основі історичного та теоретичного аналізу розвитку європейського пра- 
ва довести наднаціональну природу європейського права та горизонти акуль- 
турації національних правових систем. 

Виклад основних результатів та їх обґрунтування 

Саме поняття Європи у значенні частини світу вперше з’являється напри- 
кінці VI століття до н. е. в першій книзі «Опису Землі» Гекатея Мілетського. До 

цього Європою називали лише північну частину Давньої Греції. Зрозуміло, що 
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про економічну, політичну і навіть культурну єдність європейських народів у 

давніх еллінських джерелах не йшлося, бо визнавалося, що цей географічний 
простір обіймав і цивілізованих еллінів і диких варварів. 

Тому й римська античність знає лише «вічну війну варварам». Ще Закони 
ХІІ таблиць передбачали, що всі народи, які не уклали з Римом союзних дого- 
ворів, вважаються ворогами (hostes). Отже, якщо в ті стародавні часи і йшлося 

про єдність народів Європи, то вона розумілася нащадками Ромула й Рема ви- 
ключно як римська імперська єдність, що була можлива тільки через визна- 
ння зверхності римської держави і лише під її егідою. 

Септимій Бассіан Каракалла (Septimius Bassianus Caracalla), ставши рим- 
ським імператором на ім’я Аврелій Антонін Марк (Marcus Aurelius Antoninus, у 

212 р. видав едикт (Constitutio Antoniniana) про дарування прав громадянства 
майже всім мешканцям імперії. Показово, що головною підставою набуття 
римського громадянства була конфесійна ознака адепта християнського вірос- 
повідання. Отже відтепер тільки християни вважалися представниками рим- 
ського народу і римське право стало розумітися як право загальне для всього 

християнського світу. Таким чином, політико-правова єдність представників 
різних етносів вперше в історії людства мала забезпечуватися світоглядною та 
культурно-правовою спільністю. 

І навпаки, вчення про національний суверенітет виникає саме тоді, коли 

правителі окремих держав Європи починають наполягати на визнанні їх не- 
залежності від глави всього християнського католицького світу — імператора 
Священної Римської імперії, який на підставі вигаданого закону Lex regia про- 
голошувався спадкоємцем влади римського імператора Августа [Ковалевский, 
1909]. 

Європейська історія свідчить що релігійні «скріпи» виявилися найбільш 
надійними й досить тривалий час виконували системотвірну функцію щодо 
загальноєвропейської єдності. Як підкреслив досить популярний у другій по- 
ловині XIX ст. професор Берлінського університету Ф.-В. Гефтер: «... Узи спо- 
рідненості та християнського братерства народів не розірвалися навіть під час 

релігійних реформ XVI ст. Віра в непорушні божественні і природні закони по- 
всюди ще зберігалася ...» [Гефтер, 1880]. Надісторичність такої віри дало під- 
стави німецькому вченому вважати, що принципи і звичаї міжнародного права 
тривалий час визнавалося лише європейськими народами. Це дало підстави 
Ф.-В. Гефтеру вважати, що міжнародне право — це й є саме «європейське між- 

народне право» [Гефтер, 1880]. 
Згодом виникнення мистецтва політики в Італії та Іспанії спричиняє ви- 

никнення нової доктрини європейської єдності — єдності на основі “європей- 
ської політичної рівноваги” або “балансу сил в Європі”( the balance of power in 

Europe). Ця доктрина завдала відчутного удару по праву, підмінила ідею вер- 
ховенства права установкою політичної доцільності. Для забезпечення такої 
єдності замість нормативно-правових гарантій використовувався механізм са- 
мозабезпечення за допомогою Natürliche Garantie (синонім. Zufällige Garantie, 
або фактичне забезпечення, природне забезпечення, випадкова гарантія). 
Політична рівновага держав досягалася через протидію одних держав тим 
суб’єктам міжнародного права, які порушували встановлений правопорядок та 
колективні морально-політичні гарантії [Мандрагеля, 2003]. 
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Після закінчення 30-річної війни (1618 — 1648 рр.) склалася Вестфальська 
система світоустрою (стримання та противаг), яка проіснувала майже півтора 
століття. Значні кроки були зроблені у правовому осмисленні проблематики 
війни і миру. Вже на початку ХVІІ ст. завдяки зусиллями Г. Гроція (1583-1645 
рр.), а також С. Пуфендорфа, Е. де Вателлі швидко розвивається міжнародне 
право і політичні теорії про значення війни й миру. Наприклад, Г. Гроцій, го- 
ловна праця якого „Про право війни та миру” вийшла під час Тридцятилітньої 
війни (1625 р.) стверджував, що суперечку між державами можна вирішити або 
переконанням, або силою. Застосування сили не вважається несправедливим, 
якщо воно не порушує нічих прав. Проте до сили треба звертатися у крайньому 
випадку, оскільки у війні, як і у мирному часі, існують свої закони. 

Г.Гроцій вважав право моральною якістю. В першій книзі свого знаменито- 
го твору він вирішує питання: чи може війна в принципі бути справедливою. 
Даючи принципову позитивну відповідь на це питання, яке вчений  виводить 
з природи влади (які народи та правителі володіють нею повністю), він до- 
сліджує причини війни з права власності, виконання союзницьких договорів 
(друга книга). В третій книзі аналізуються дії, які дозволені на війні [Гроций, 
1994]. В історії людства це був якісний прорив у спробах правого визначення 
воєн та правил їх ведення, який набагато випередив свій час. 

Викликом доктрині рівноваги стали Велика французька революція і напо- 
леонівські війни. Однак доктрина встояла та ідея рівноваги набула нового під- 
ґрунтя після утворення Загальноєвропейської коаліції на основі договорів 1814 
і 1815 рр. 

Дуже важливо, що критерій врівноваженості воєнно-політичних сил не зне- 
цінює необхідність збереження певної духовної єдності європейських країн. 
Так, при укладенні після краху імперії Наполеона 26 вересня 1815 р. Священ- 
ного Союзу європейських монархів «... майже всі християнські государі Європи 
особисто дали слово вважати себе і свої народи членами однієї великої хрис- 
тиянської сім’ї і цим визнали дійсне існування вільного спілкування народів» 
[Гефтер, 1880]. 

З другої половини ХІХ ст. починається нова ера — ера скликання конгресів, 
початок якій поклав Паризький конгрес 1856 р. Такий правопорядок заснову- 
ється на договірній справедливості і передбачає дотримання певної політико- 
правової рівності держав. 

Проте і ці нові правила жодним чином не виключали соціокультурної од- 
норідності членів міжнародного співтовариства. Спроба скасувати таку умову 
міжнародної єдності через включення за Паризьким трактатом 1856 р. мусуль- 
манської Туреччини до європейського союзу держав виявилася абсолютно не- 
вдалою. Воєнна політика Туреччини в 1877-1878 рр. продемонструвала її не- 
придатність бути повноправним членом сім’ї європейських держав. 

У межах цього правопорядку сформувалося декілька доктрин співвідношен- 
ня національного та міжнародного права, провідними з яких є дуалістична кон- 
цепція, а також концепції національного та міжнародного монізму. 

Перша доктрина ґрунтується на дуалістичному розумінні співставлення 
міжнародного і національного права як «різних правопорядків» — «це два 
кола, які тісно торкаються, але не пересікаються» (Г.Тріпель) [Мюллерсон, 
1982]. 
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Концепція «національного монізму» визнає верховенство національного 
права. Таке праворозуміння бере свій початок від німецької школи правознав- 
ства кінця ХІХ — початку ХХ ст. Філософсько-правовою основою цієї позиції є 
вчення великого німецького філософа Г.В.Ф. Гегеля про «абсолютний сувере- 
нітет» [Гегель, 1934]. 

Відповідно, концепція міжнародного монізму віддає пріоритет міжнарод- 
ному праву. Її свого часу різко негативно оцінили радянські правознавці, які 
вважали, що визнати цю позицію означає «заперечити міжнародне право як 
таке, тобто координаційне міжнародне право, а вважати його правом наддер- 
жавним, субординаційним, правом світової держави, яка мовби складається» 
[Ладоженский, 1977]. 

У більшості країн Європи сповідується «монізм з приматом міжнародного 
права». Так, законодавство Франції, Бельгії, Голландії проголошує міжна- 
родні договори частиною права відповідної країни. Конституції ФРН, Італії, 
Греції проголошують загальновизнані норми міжнародного права вище пра- 
ва країни. 

Проте у Великобританії та деяких інших європейських країнах пануючою є 
концепція послідовного міжнародно-національного правового дуалізму з яв- 
ним нахилом у бік національного монізму. Це свого часу ускладнювало інте- 
грування Сполученого Королівства до Європейської співдружності. Як відомо, 
Великобританія приєдналася до «Спільного ринку» на основі Договору про 
приєднання 1972 р. Проте він був ратифікований лише після видання спеці- 
ального Закону про Європейські Співтовариства [Wortly, 1974]. Параграф дру- 
гий цього закону містить принципову відсильну норму, яка встановлює, що 
правові акти Європейських співтовариств постають в Великобританії такими, 
що само виконуються [European Community Treaties, 1972]. 

Така інтеграція Великобританії до Європейських Співтовариств спонукала 
й інші країни переглянути свою прихильність до дуалістичних доктрин спів- 
відношення міжнародного і національного права і внести відповідну зміну в 
національне законодавство Ірландії (ст. 29 Конституції), Данії (Закон про при- 

єднання Данії до Європейських співдружностей) і Норвегії. 
Перевага міжнародного права над національним має місце в більшості єв- 

ропейських країн, тому що держави з однаковим рівнем культури мають од- 
накову природу взаємовідносин, яка й утворює «право, яке не потребує жод- 
ної формальної санкції» — умоглядне право (droit intellectuel). Ця настанова є 

справедливою не лише щодо міжнародного права, а й відносно наднаціональ- 
ного права, що з нього виростає — а саме, європейського права, що обіймає 
право ЄС та право Ради Європи. 

Показово те, що дискусія, яка розгорнулася в європейській правовій науці, 

призвела до висновку про те, що правова гармонізація, «заявлена як цільова 
настанова правотворчого процесу, повинна вмикати певні механізми отриман- 
ня найбільш високого ступеня узгодженості та сумісності систем, які гармоні- 
зуються» [Малишева, 1998]. 

Приміром, пропонується європеїзацію контрактного права, яка нині пере- 

важно рухається в напрямах уніфікації та гармонізації процесу правоутворен- 
ня (тобто правових норм), спрямувати також і на зближення процесу праворо- 
зуміння (доктрин контрактного права) [Гайдулин, 2012]. 
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Так, порівняльний аналіз різного розуміння загальних принципів приват- 
ного права в контексті основних культурно-правових традицій демонструє 
необхідність «підходу до права як культурного феномену» (law as a cultural 
phenomenon) [Miller, 2007]. 

Це актуалізує правову акультурацію європейського права, яку слід розуміти 
як процес європеїзації права, що відбувається не в напрямі зближення процесу 
правотворчості (уніфікації та гармонізації норм права), а в напрямі зближення 
процесу праворозуміння (гармонізації національних правових доктрин) [Гай- 
дулин, 2012]. 

Однак нині взагалі не йдеться про те, що акультурація веде до повного роз- 
чинення національної правової культури в якійсь «наднаціональній» супер- 
культурі. Навпаки, є всі підстави вважати, що у найближчому майбутньому на- 
ціональні відмінності «не втратять значення, і їх треба розглядати, як і раніше, 
внеском націй і держав до загальноправової скарбниці» [Тихомиров, 1996]. 

Стає зрозумілим, що необхідне зближення має відбутися також між націо- 
нальними процедурами тлумачення норм, «отже — між національними пра- 
восвідомостями, правовими культурами, а в остаточному підсумку — взагалі 
між всім національним. Навіть гіпотетична повна уніфікація всього правового 
матеріалу в різних країнах не знімає проблеми різних наслідків його застосу- 
вання, тому що різні також і фактичні умови існування самих учасників між- 
народного спілкування» [Елисеев, 2002]. 

Загальний висновок 

Таким чином, процес формування права ЄС є дороговказним для всього 
світу, передусім тому, що «вказує» — міжнародне приватне право в його су- 
часному розумінні поступово, але остаточно «відмирає», а на заміну йому «на- 
роджується» нове, глобалізоване, наднаціональне право. Цей процес розвива- 
ється неоднорідно, з багатьма відмінностями, які характеризують кластерний 
характер права у залежності від історичних, культурно-релігійних та інших 
традицій націй та цивілізацій. Праобразом («архетипом») такого права (але 
тільки не на універсальному, а на європейському регіональному рівні й є право 
Європейського Союзу. 
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