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Відповідно до Конституції чинні міжнародні договори, згоду на обов'язковість яких дано
Верховною Радою України (далі — ВРУ), є частиною національного законодавства
України (ст. 9). Це повністю відповідає положенню ч. 1 ст. 17 Закону від 22 грудня 1993
р. «Про міжнародні договори України». На необхідність урахування міжнародних
договорів, які не суперечать Конституції, вказує і Пленум Верховного Суду України від 1
листопада 1996 р. «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя»,
підкреслюючи, що суд не може застосувати закон, який регулює відносини, що
розглядаються, інакше, ніж міжнародний договір.

  

Частиною національного сімейного законодавства України визнаються багатосторонні
міжнародні договори — Конвенції та двосторонні угоди про надання правової допомоги у
цивільних та сімейних справах, які укладаються Україною з іншими державами за
наявності на це згоди ВРУ1.

  

Серед конвенцій, які на сьогодні ратифіковані ВРУ і мають значення для регулювання
сімейних відносин, слід вказати на Конвенцію про права дитини від 20 листопада 1989 р.,
яка була підписана Україною 21 лютого 1990 р., ратифікована ВРУ 27 лю: того 1991 р. і
набула чинності для України 27 вересня 1991 р.; Конвенцію про захист прав людини та
основних свобод (Рим, 4 листопада 1950 р.), яка була ратифікована ВРУ 17.07.97 р.;
Конвенцію про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та
кримінальних справах держав—членів СНД, ратифіковану ВРУ 10 листопада 1994 р.
Положення вказаних конвенцій знаходять своє втілення в законодавстві України. Так, ст.
12 Конвенції про захист прав людини та основних свобод «Право на шлюб», відповідно
до якої чоловіки та жінки, які досягли шлюбного віку, мають право на шлюб і створення
сім'ї згідно з національними законами, що регулюють здійснення цього права, знайшла
своє закріплення у ч. 1 ст. 23 СК «Право на шлюб». Стаття 1 Конвенції про права дитини,
відповідно до якої дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку,
знайшла своє закріплення в ст. 6 СК, згідно з якою правовий статус дитини має особа до
досягнення нею повноліття.

  

1 Декларації, на відміну від конвенцій, пактів не стають частиною націо: нального
законодавства, оскільки не містять норм, обов'язкових до застосу: вання, а визначають
лише напрями розвитку держав:учасниць, хоча, безу: мовно, впливають на розвиток
національного законодавства останніх. Див., наприклад, Загальну Декларацію прав
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людини, проголошену Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р., Декларацію прав
дитини, прийняту Ге: неральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1959 р., тощо.
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