
По нашему мнению, деятельность Координатора СНГ по 
противодействию торговле людьми будет способствовать практической 
реализации договоренностей, принятых государствами-участниками СНГ в 
деле противодействия торговле людьми. 
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У дактрыне не атрымала адназначнай трактоўкі канцэпцыя меркаванай 
кампетэнцыі. Яна вядомая ў міжнародным праве ў рамках права 
міжнародных арганізацыяў. Меркаванай кампетэнцыяй з'яўляецца такая 
кампетэнцыя, якая непасрэдна не замацаваная ў міжнароднай дамове 
(напрыклад, статуце міжнароднай арганізацыі), але якая існуе праз 
інтэрпрэтацыю мэтаў такой дамовы і неабходная (мэтазгодная) для іх 
дасягнення. Некаторыя даследчыкі такую кампетэнцыю яшчэ называюць 
іманентнай. У той жа час, у прыватнасці, Г.І. Тункін, які крытычна ставіцца 
да дадзенай канцэпцыі, разглядае іманентную і меркаваную кампетэнцыі як 
асобныя [1,с.367]. 

Пытанне меркаванай кампетэнцыі мае асаблівую актуальнасць у сувязі 
з актыўным працэсам еўразійскай інтэграцыі і фамаваннем правапарадку 
будучага Еўразійскага эканамічнага саюзу (ЕАЭС). Наяўнасць тых ці іншых 
паўнамоцтваў і парадку іх рэалізацыі будзе істотным чынам уплываць на 
функцыянаванне і развіццё новай арганізацыі. 

Гістарычна, дактрына меркаванай кампетэнцыі першапачаткова 
ўзнікла не ў рамках міжнароднай арганізацыі і, нават, не ў рамках 
міжнароднага права, але ўнутрыдзяржаўнага федэральнага права. Гэта 
адбылося ў ЗША ў 1791 г. падчас спробы стварэння першага Банку 
Злучаных Штатаў. Адным з асноўных апанентаў гэтай ідэі быў Томас 
Джэферсан. Ен выступаў за вузкае прачытанне Канстытуцыі ЗША і 
сцвярджаў, што наяўнымі з'яўляюцца толькі кампетэнцыі прама 
пералічаныя ў Канстытуцыі [2]. Аляксандр Гамільтан выступаў за 
пашыранае тлумачэнне Канстытуцыі і сцвярджаў, што ўсё, што адкрыта не 
забаронена канстытуцыяй дазволена як меркаваная кампетэнцыя [3]. 
Джордж Вашынгтан быў перакананы аргументацыяй Гамільтана і Банк 
Злучаных Штатаў быў створаны з выкарыстаннем меркаванай кампетэнцыі. 

У ЕС мажлівасць узнікнення меркаванай кампетэнцыі не была 
замацавана ва ўстаноўчых дамовах (акрамя пэўных элементаў у Дамове 
Еўратам 1957 г., якая мела абмежаваны характар прымянення). Адпаведна, 
прыняцце ці непрыняцце меркаванай кампетэнцыі прама звязана з прававой 
прыродай ЕС. Меркаванні сярод юрыстаў на гэты конт розніліся з самага 
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пачатку, што выявілася на першым міжнародным акадэмічным кангрэсе па 
Еўрапейскай супольнасці вуглю і сталі (ЕСВС), які сабраў больш за сотню 
прафесараў права з кожнай дзяржавы-члена ЕСВС у траўні 1957 г. 
[4, p. 362]. Прафесары, якія выказваліся пра прававую прыроду ЕСВС 
казалі, што нягледзячы на арыгінальнасьць ЕСВС, яна застаецца 
міжнароднай арганізацыяй і, адпаведна, міжнароднае права і яго 
інструменты цалкам падыходзяць для яе апісання і аналізу. У адпаведнасці 
з міжнародна-прававой традыцыяй, дамова павінна інтэрпрэтавацца на 
карысць дзяржаваў-членаў і такі прынцып інтэрпрэтацыі 
супрацьпастаўляецца тэорыі меркаванай кампетэнцыі развітай у ЗША. 
Дадзенаму падыходу юрыстаў-міжнароднікаў супрацьстаялі юрысты, у 
асноўным, прадстаўнікі прававых дэпартаментаў інстытутаў Супольнасці, у 
тым ліку Суда. Яны лічылі, што характарыстыкі ЕСВС вымаюць яе з 
катэгорыі звычайнай міжнароднай арганізацыі праз яе наднацыянальнасць і 
робяць яе новай прававой структурай радыкальна адрознага тыпу, 
функцыянаванне якой не павінна падпадаць пад аб'ём міжнароднага права. 

У практыцы развязання судовых спрэчак, ужо на ранняй стадыі 
развіцця Еўрапейскіх супольнасцяў Суд ЕС заняў пазіцыю, што ЕС не мог 
бы развіць дастатковую міжнародную прысутнасць на аснове выключна 
вызначанай у дамовах кампетэнцыі. Першае рашэнне ў якім Суд узгадаў 
меркаваную кампетэнцыю было рашэнне па справе ERTA 1971 г. [5], дзе ён 
прызнаў, што ў выпадку, калі ЕС ужо прыняў унутранае заканадаўства ў 
пэўнай сферы, гэта надае меркаваную кампетэнцыю ЕС па заключэнні 
міжнароднага пагаднення ў той жа сферы пры такой неабходнасці. У справе 
Kramer 1976 г. [6] Суд удакладніў, што акрамя выпадкаў прынятага 
другаснага заканадаўства, меркаваная кампетэнцыя (у знешніх адносінах) 
можа вынікаць з палажэнняў устаноўчых дамоваў і дамоваў па ўступленні ў 
Супольнасць. Гэта значыць, што ўжо не было неабходнасці прымаць 
заканадаўства ў адпаведнасці з устаноўчымі дамовамі, бо самі палажэнні 
дамоваў маглі быць крыніцай меркаванай кампетэнцыі. Такая выснова 
рабілася з пункту гледжання эфектыўнасці выканання паўнамоцтваў 
замацаваных у дамовах. Паводле той жа логікі Суд пацвердзіў сваю 
пазіцыю ў меркаванні 1/76 [7], дзе вызначыў, што знешнія кампетэнцыі ЕС 
у пэўнай сферы, хоць і не прадугледжаныя ўстаноўчымі дамовамі, але 
існуюць «параллельна» з ўнутранымі кампетэнцыямі. Гэта будзе мець 
месца, калі немажліва выкарыстаць вызначаную кампетэнцыю і дасягнуць 
канкрэтнай мэты вызначанай у дамове без меркаванай кампетэнцыі. Больш 
за тое, у шэрагу рашэнняў Суд вызначыў выпадкі, калі такая меркаваная 
кампетэнцыя станавілася выключнай, што значыць кампетэнцыя надавалася 
толькі ЕС, а не дзяржавам членам. 
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Трэба прызнаць, што Суд у пэўных рашэннях таксама выпрацаваў 
абмежаванні меркаванай кампетэнцыі, каб не дапусціць занадта шырокага 
тлумачэння ўстаноўчых дамоваў у сувязі з існаваннем прынцыпа 
перададзеных паўнамоцтваў - ЕС валодае толькі такімі паўнамоцтвамі, якія 
перададзеныя дзяржавамі-членамі. Аднак, па сутнасці, меркаваная 
кампетэнцыя захавалася і была падсумавана ў меркаванні 1/03 [8] і, 
нарэшце, кадыфікаваная Лісабонскай дамовай 2007 г. Паводле п. 2 арт. 3 
Дамовы аб функцыянаванні ЕС [9], Саюз мае меркаваную выключную 
кампетэнцыю на заключэнне міжнародных пагадненняў, калі гэта 
неабходна для выканання ўнутранай кампетэнцыі або, калі такое 
заключэнне можа ўплываць на ўжо прынятыя агульныя нормы і іх axon. 

На наш погляд існуе неабходнасць вызначэння мажлівасці (ці 
немажлівасці) існавання меркаванай кампетэнцэі, выпадкаў і крытэраў яе 
ўзнікнення у ЕАЭС. Вырашэнне гэтага пытання залежыць, па-першае, ад 
мэтаў, якія пераследуюць дзяржавы-заснавальніцы ЕАЭС пры фармаванні 
саюзу і, адпаведна, яго прававой прыроды. Па-другое, наколькі дзяржавы 
згодныя на свабоду інтэрпрэтацыі Судом ЕАЭС, бо канчатковымі 
паўнамоцтвамі па інтэрпрэтацыі будзе мець менавіта ён. Як бачна з досведу 
ЕС, Суд выпрацаваў сістэму меркаванай кампетэнцыі ў ЕС чым, фактычна, 
ажыццявіў нарматворчую функцыю. Толькі праз дзесяцігоддзі гэтая сістэма 
была ў пэўнай ступені замацаваная ў дамовах, аднак яе функцыянаванне ўсё 
яшчэ кіруецца судовай практыкай. Узнікае пытанне, наколькі дзяржавы-
заснавальніцы гатовыя перадаць нарматворчыя паўнамоцтвы Суду ЕАЭС. 
Такім чынам, недакладнае вызначэнне пытанняў меркаванай кампетэнцыі ў 
Дамове аб ЕАЭС можа прывесці да нечаканых для дзяржаваў-заснавальніц 
вынікаў у выглядзе занадта шырокай, занадта вузкай або адсутнасці 
меркаванай кампетэнцыі. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУТА РЕАДМИССИИ В РАМКАХ 
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

Конколович Д.О., аспирант кафедры международного права БГУ 

Одной из наиболее эффективных форм противодействия нелегальной 
миграции является международное сотрудничество в области реадмиссии. 

Институт реадмиссии является новым для международного права. 
Наибольшее развитие данный институт получил в праве Европейского 
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