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ПАНЯТАК І ПРАЎНАЯ БАЗА ГАРМАНІЗАЦЫІ ПРАВА ТРЭЦІХ 

КРАІНАЎ З ПРАВАМ ЕС 

 

Карлюк М.У., аспірант кафедры міжнароднага права БДУ 

 

Праўная гарманізацыя ў апошнія гады ўсѐ часцей вызначае напрамкі 

развіцця розных праўных сістэмаў. Гэта, безумоўна, назіраецца і на 

прыкладзе гарманізацыі права ў еўрапейскім рэгіѐне, перадусім у выпадку 

Еўрапейскага Саюза (далей – ЕС), як цяперашніх і будучых членаў 

арганізацыі, але таксама і дзяржаваў, якія яшчэ не выявілі цікаўнасці ва 

ўступленні, але па іншых прычынах зацікаўленыя ў інтэграцыі праўных 

сістэмаў. Для дасягнення найлепшага выніку гарманізацыі права неабходна 

вызначыць асноўныя паняткі і праўную базу такой гарманізацыі. 

Актуальнасць дадзенай тэмы абумоўленая неабходнасцю 

распачынання больш актыўных узаемаадносінаў між Рэспублікай Беларусь і 

ЕС. Гарманізацыя праўных сістэмаў з‘яўляецца важным і выгодным крокам 

у гэтым напрамку. 

Панятак гарманізацыі права можа мець розныя значэнні ў залежнасці 

ад галіны права. Так, калі падыходзіць з боку агульнай тэорыі права, то 

гарманізацыю права разумеюць як прывядзенне нормаў права ў 

адпаведнасць з яго прынцыпамі ў праўных інстытутах, галінах і сістэмах, а 

таксама між сістэмамі ў працэсе ўдасканалення заканадаўства, асабліва яго 

кансалідацыі і кадыфікацыі [1, c. 78]. 

У выпадку міжнароднага права, тэарэтычныя падыходы да 

гарманізацыі права могуць адрознівацца ў спецыялістаў міжнароднага 
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прыватнага права ад падыходаў спецыялістаў міжнароднага публічнага 

права. Так, у міжнародным прыватным праве вылучаюць гарманізацыю 

права ў шырокім сэнсе, якая ўключае ў сябе і ўніфікацыю права, а таксама 

ўласна гарманізацыю права, якая з‘яўляецца працэсам збліжэння права 

розных дзяржаваў нараўне з уніфікацыяй [2, c. 101]. 

Гарманізацыя права у міжнародным публічным праве можа разумецца 

як працэс мэтанакіраванага збліжэння праўных сістэмаў у цэлым або ў 

асобных галінах, зацвярджэнне агульных інстытутаў і нормаў, скасавання 

супярэчнасцяў [3, c. 45], што адпавядае гарманізацыі права у вузкім сэнсе ў 

міжнародным прыватным праве. Але, на меркаванне Лукашука, як 

прадстаўніка міжнароднага публічнага права, гарманізацыя адрозніваецца 

ад уніфікацыі тым, што пры гарманізацыі дамова абавязвае дзяржаву 

ўключыць у сваѐ права нормы, неабходныя для дасягнення пастаўленых 

мэтаў, якія адпавядаюць агульным палажэнням дамовы, якая, аднак, не 

прадпісвае канкрэтныя фармулѐўкі такіх нормаў [3, c. 45]. У той жа час 

Дзмітрыева (міжнароднае прыватнае права) лічыць, што пры гарманізацыі 

права ўвогуле адсутнічаюць міжнародна-праўныя абавязкі, замацаваныя 

міжнароднай дамовай [2, c. 101]. 

Гарманізацыя права ў праве ЕС у адпаведнасці в арт. 114 Дамовы аб 

функцыянаванні Еўрапейскага Сюзу [4] (далей – ДФЕС) у дактрыне 

разглядаецца як інструмент змяншэння адрозненняў нацыянальных 

парвапарадкаў з мэтай усталявання і функцыянавання агульнага рынку ЕС, 

які можа вынікаць ва уніфікацыі права [5, c. 378–380]. 

Нават пры наяўнасці падобных элементаў у разуменні гарманізацыі 

права ў розных галінах права, нельга казаць пра наяўнасць адзінага 

падыходу. Гарманізацыя права, якая з‘яўляецца прадметам разгляду 

дадзенай працы таксама мае свае адрозненні ад вышэйназваных падыходаў, 

што ў першую чаргу абумоўлена спецыфічным характарам права ЕС; і 

суб‘ектным складам гарманізацыі права трэціх краінаў з правам ЕС. 

Спецыфічны характар права ЕС уносіць карэкціроўкі ў разуменне 

гарманізацыі, якое склалася ў міжнародным публічным і міжнародным 

прыватным праве, а наяўнасць такога суб‘екта гарманізацыі, як трэція 

краіны, пад якімі мы разумеем краіны, якія не з‘яўлаюцца членамі ЕС, 

адпаведна, адрознівае падыход да такой гарманізацыі ад падыходу да 

гарманізацыі права ўнутры ЕС. Адрозніваюцца суб‘екты гарманізацыі і іх 

статус (дзяржавы-члены ЕС і краіны, якія не з‘яўляюцца членамі ЕС); 

праўная база гарманізацыі (нарматыўна-праўныя акты ЕС і міжнародныя 

пагадненні); і спосабы гарманізацыі, абумоўленыя наднацыянальным актаў 

ЕС і зусім іншым характарам міжнародных пагадненняў. 

Пад гарманізацыяй права трэціх краінаў з правам ЕС разумеюць 

працэс праўнай інтэграцыі, які праяўляецца ў збліжэнні нацыянальных 
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праўных нормаў трэціх краінаў з праўнымі нормамі ЕС шляхам змяншэння 

адрозненняў між імі, у тым ліку ўвядзенне ідэнтычных нормаў, 

характэрнымі адмысловымі спосабамі і ў адпаведнасці з адмысловымі 

крыніцамі праўнага рэгулявання. 

Гарманізацыя права трэціх краінаў з правам ЕС адбываецца праз 

заключэнне міжнародных пагадненняў. Асноўным тыпам такіх 

міжнародных пагадненняў, якія ўтрымліваюць нормы па гарманізацыі 

права, у адпаведнасці з арт. 217 ДФЕС з'яўляюцца пагадненні аб 

асацыяцыі. Першыя такія пагадненні былі заключаныя з Грэцыяй і 

Турцыяй [6, c. 186]. Яны мелі індывідуальны характар, то бок мэту і 

структуру характэрныя для канкрэтнай краіны. Пазней заключаліся таксама 

пагадненні аб асацыяцыі групавога характару, якія заключаліся з краінамі 

пэўнага рэгіѐну і мелі аднолькавую мэту і характэрную структуру. Такімі 

пагадненнямі былі пагадненні аб асацыяцыі з краінамі цэнтральнай і 

ўсходняй Еўропы, якія называліся ―Еўрапейскія пагадненні‖, і былі 

накіраваныя на наступнае ўступленне гэтых краінаў у ЕС [6, c. 186]. 

Пагадненнямі аб асацыяцыі групавога характару таксама з‘яўляюцца 

пагадненні прынятыя ў рамках Працэсу стабілізацыі і асацыяцыі ў 

Балканскім рэгіѐне. Такія Пагадненні аб стабілізацыі і асацыяцыі  

заключаюцца з Заходне-Балканскімі краінамі і імкнуцца да паступовага 

стварэння зоны вольнага гандлю і правядзення рэформаў накіраваных на 

прыняцце стандартаў ЕС з мэтай набліжэння да ЕС з перспектывамі 

далейшага ўступлення ў арганізацыю [7]. Да групавых пагадненняў 

адносяцца таксама пагадненні прынятыя ў рамках Еўра-Міжземнаморскага 

партнѐрства [8]. Новым тыпам пагадненняў аб асацыяцыі з'яўляюцца 

пагадненні пра вольны гандаль у рамках Усходняга Партнѐрства [9]. 

У адпаведнасці з арт. 209 ДФЕС, ЕС можа заключаць з трэцімі краінамі 

любыя пагадненні аб супрацоўніцтве. У адрозненне ад пагадненняў аб 

асацыяцыі, такія пагадненні маюць на мэце заахвочванне больш блізкіх 

эканамічных і палітычных адносінаў між ЕС і трэцімі краінамі і не 

прадугледжваюць далейшую інтэграцыю ў ЕС. Такія пагадненні могуць 

мець індывідуальны характар, але, у першую чаргу, гэта групавыя 

пагадненні аб партнѐрстве і супрацоўніцтве, якія заключаліся з 

постсавецкімі краінамі (дзейныя пагадненні аб партнѐрстве і 

супрацоўніцтве маюць Азербайджан, Арменія, Грузія, Казахстан, 

Кыргызстан, Малдова, Расія, Узбекістан, Украіна, за адсутнасцю Беларусі і 

Туркменістана) [10], або міжрэгіянальныя дамовы пра супрацоўніцтва, якія 

заключаюцца з краінамі Лацінскай Амерыкі, Паўднѐва-Ўсходняй Азіі і 

Арабскімі краінамі [6, c. 186]. 

ЕС таксама на практыцы можа заключаць пагадненні аб узаемным 

прызнанні. Такія пагадненні заключаюцца з высокаразвітымі ў 



91 

эканамічным дачыненні краінамі, якія не імкнуцца да паўнавартаснай 

гарманізацыі свайго права з правам ЕС, або ў дачыненні да якіх не 

прадбачыцца ўступленне ў ЕС (ЗША, Канада, Аўстралія, Японія, 

Швейцарыя, Ізраіль і Новая Зеландыя) [11, c. 43]. Рэжым узаемнага 

прызнання прадугледжвае існаванне ўзаемна прызнаных праўных 

прынцыпаў і стандартаў між бакамі. Пагадненні аб узаемным прызнанні 

маюць на мэце ўсталяванне ўзаемна прызнаных сістэмаў ацэнкі 

адпаведнасці, якія падмацоўваюцца павышэннем даверу між бакамі 

пагаднення. Агулам, рэжым узаемнага прызнання дзейнічае ў спецыфічных 

сферах важных для забеспячэння лібералізацыі ўзаемнага гандлю між ЕС і 

трэцімі краінамі. Такія сферы ўключаюць ацэнку адпаведнасці, 

стандартызацыю, метралогію, кантроль якасці, сельскагаспадарчую 

прадукцыю і прафесійныя кваліфікацыі. ЕС заключае такія пагадненні 

толькі з краінамі (1) якія з‘яўляюцца яго важнымі гандлѐвымі партнѐрамі з 

высокім ўзроўнем узаемнага гандлю; (2) з развітай эканамічнай і 

палітычнай сістэмай; (3) да праўных сістэмаў якіх ѐсць істотная ступень 

даверу [11, c. 43]. ЕС таксама можа пачаць перамовы аб заключэнні 

пагаднення аб узаемным прызнанні пры ўмове правядзення адпаведных 

эканамічных, палітычных і праўных рэформаў як, напрыклад, пазначана ў 

пагадненні аб партнѐрстве і супрацоўніцтве ЕС і Украіны [12]. 

Такім чынам, гарманізацыя права трэціх краінаў з правам ЕС мае свой 

спецыфічны характар, які адрознівае яе ад гарманізацыі права ў разуменні 

міжнароднага публічнага права, міжнароднага прыватнага права і ад 

гарманізацыі права ўнутры ЕС, а таксама мае спецыфічныю праўную базу, 

што дазваляе вылучыць гарманізацыю права трэціх краінаў з правам ЕС у 

асобны тып і ўтварыць асобную класіфікацыю пагадненняў, што 

заключаюцца паміж ЕС і трэцімі краінамі. 
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НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИИ КОНСУЛА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

В ОТНОШЕНИИ МОРСКИХ СУДОВ 

 

Кипеть А.И., аспирант кафедры международного права БГУ 

 

Еще в начале XX в. советский ученый В.Л. Санчов в своих работах от-

мечал, что функции консулов «весьма разнообразны и затрагивают вопросы 

социальной и политической жизни человечества и взаимоотношений между 

народами» [1, с. 32]. Исторически консулы были защитниками и поощрите-




