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BREXIT: ПРАВОВІ АСПЕКТИ 

Розглядаються деякі правові аспекти виходу Сполученого 
Королівства зі складу Європейського Союзу. Проведено короткий 
аналіз правового забезпечення Брекзиту, зокрема статті 50 Дого-
вору про Європейський Союз.
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Рассматриваются некоторые правовые аспекты выхода 
Объединенного Королевства из состава Европейского Союза. Про-
веден короткий анализ правового обеспечения Брексита, в част-
ности статьи 50 Договора о Европейском Союзе.
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Some legal aspects of United Kingdom’s withdrawal from the Eu-
ropean Union are examined. The Brexit legal base, inter alia Article 50 
of the Treaty on European Union is analyzed.

Keywords: Brexit, Article 50, The Treaty on European Union, 
European Council guidelines.

Відколи Велика Британія у 1973 році вступила до Європей-
ського економічного співтовариства (далі – ЄЕС) [1], у британ-
ській політиці завжди мали місце євроскептичні позиції: вже у 
1975 році – перший референдум щодо залишення ЄЕС [2, с. 25], 
пізніше – гучна заява тодішнього прем’єр-міністра Маргарет 
Тетчер “I want my money back” [3], далі у 1992 році – “opt out”1 

1 Output (англ. – відхилення, відмова) – положення, стан, в якому 
член групи обирає не приєднуватися або бути залученим до пев-
ної діяльності, заходів [11]. 
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із Економічного та Валютного Союзу [4], а також подальші “opt 
outs” із Шенгенської угоди у 1997 році [5], із Хартії основних 
прав людини у 2007 році [6] та із Простору свободи, безпеки та 
справедливості у 2013 році [7], а сьогодні, як логічна кульміна-
ція євроскептицизму – Brexit1 (далі – Брекзит) [8, с. 131].

23 червня 2016 року громадяни Сполученого Королів-
ства створили унікальний прецедент в історії розвитку об’єд-
наних держав, віддавши свої голоси за вихід Великої Брита-
нії зі складу Європейського Союзу (далі – ЄС) [9]. Безумовно, 
такий прецедент змінює хід еволюційних взаємовідносин не 
лише між європейськими державами, однак впливає також 
і на геополітичне становище як Великої Британії, так і Євро-
пейського Союзу та беззаперечно підлягає правовому регу-
люванню у різних площинах: національній, наднаціональній 
та міжнародній.

Передусім правовою підставою для виходу держави-
учас ниці зі складу ЄС є стаття 50 Договору про Європей-
ський Союз (далі – ДЄС)2 [10]. До підписання Лісабонських 
договорів така можливість не була нормативно забезпече-
ною. Стаття 50 ДЄС передбачає право держави-учасниці на 
вихід зі складу ЄС та його процедуру, однак не встановлює 
жодних матеріально-правових умов, за яких держава-учас-
ниця буде здатною застосувати це право [13, с. 3]. Стаття 50 
також не містить вимог щодо обґрунтування причин рішен-
ня щодо виходу або необхідності схвалення та акцепту інши-
ми державами-учасницями [14, с. 5]. Окрім цього, стаття не 
забезпечує встановлених умов щодо виходу відповідно до 
Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 
року [15, с. 10], а ДЄС все ж таки за правовою природою є 
міжнародним договором. Єдиною вимогою, яку визначає 

1 Brexit (Britain + exit (англ. – вихід)) – термін, який використову-
ється для скороченого позначення виходу Великої Британії із скла-
ду ЄС [11].
2  Цікавим є той факт, що автором цієї статті є колишній британ-
ський дипломат лорд Керр Кінлохард [12].
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стаття 50, є те, що вихід зі складу організації повинен відбува-
тися «в унісон із конституційно-правовими приписами дер-
жави» [10]. Однак, для Сполученого Королівства, яке не має 
єдиної кодифікованої писаної конституції, така диспозиція 
статті не є чіткою та вимагає окремих правових процедур. 

Наступним кроком у процесі Брекзиту, згідно із п. 2 ст. 
50, є нотифікація до Європейської Ради стосовно намірів за-
лишити ЄС, яку президент Європейської Ради вже отримав 
29 березня 2017 року від голови уряду Великої Британії [16]. 
Повноваження прем’єр-міністра щодо нотифікації визначає 
Білль Європейського Союзу (Нотифікація про вихід), схвале-
ний Палатою громад [17]. Разом з тим стаття 50 не встанов-
лює жодних вимог щодо форми нотифікації та не містить 
припису щодо строків подачі повідомлення з моменту реа-
лізації права щодо виходу, вказаного у п. 1. 

З моменту офіційного отримання листа щодо залишен-
ня Європейського співтовариства «на підставі Директиви 
Європейської Ради Союз доходить згоди щодо подробиць 
із державою та підписує угоду, умови якої будуть врахову-
ватися в рамках майбутніх відносин між Союзом та держа-
вою» [10]. 29 квітня 2017 року Європейська Рада опублікувала 
Директиву відповідно до ст. 50 ДЄС згідно із нотифікацією, 
отриманою від Сполученого Королівства [18]. Цією Дирек-
тивою затверджується період переговорів та кінцевий термін 
виходу Британії зі складу ЄС, яким є 29 березня 2019 р., тобто 
через 2 роки з моменту офіційного повідомлення про вихід 
згідно із ст. 50 ДЄС [18; 10]. Разом з тим, стаття 50 встановлює, 
що «угода укладається відповідно до статті 218 Договору про 
функціонування Європейського Союзу» [10], положення 
якої, у свою чергу, передбачають домовленість та підписання 
договорів із третіми країнами та міжнародними організація-
ми. Тобто ЄС повинен укласти договір з Великою Британією 
як з третьою державою, яка на момент укладення договору 
залишається державою-учасницею.

У випадку, якщо сторони не укладуть угоду до відповідно 
встановленого терміну, установчі договори втрачають силу на 
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території держави-учасниці. Проте п. 3 ст. 50 ДЄС встанов-
лює також можливість пролонгації терміну процесу пере-
говорів, у випадку, якщо «Європейська Рада у погодженні із 
відповідною державою одноголосно вирішить його продов-
жити» [10]. Цим пунктом також визначено, що «Договори за-
стосовуються на території зацікавленої держави до дня всту-
пу в дію Угоди щодо виходу» [10]. Положення цього пункту, 
як і всієї статті у цілому, безумовно повинні стати предметом 
тлумачення Суду Європейського Союзу, оскільки, по-пер-
ше, стаття не визначає конкретних підстав для подовження 
терміну дії статті у частині періоду перемовин щодо вихо-
ду зацікавленої держави-учасниці. По-друге, норми права 
Європейського Союзу не визначають особливого правового 
статусу зацікавленої держави на цей період. До прикладу, у 
2019 році закінчується термін дії повноважень депутатів Єв-
ропарламенту і відповідно повинні бути проведені наступ-
ні вибори. Термін, коли Договори втрачають законодавчу 
силу на території Сполученого Королівства встановлений, як 
вище зазначено, 29 березня 2019 року. Чергові вибори до Єв-
ропейського парламенту, згідно із ст. 14 ДЄС, відбуваються 
кожні 5 років [10] та припадають на травень 2019 року. Однак, 
у разі продовження строку перемовин, відповідно продовжу-
ється термін дії установчих договорів ЄС на території Великої 
Британії. У такому випадку неврегульованим залишається 
питання виконання зобов’язань щодо виборів держави-учас-
ниці: тобто обов’язки щодо делегування представників до 
Європейського парламенту діють, однак з якою метою, якщо 
громадяни вирішили залишити наднаціональне утворення і 
триває процес виходу держави зі складу організації? Таким 
чином, процес виходу держави-учасниці зі складу Союзу на 
даний момент не є чітко врегульованим законодавством ЄС 
та потребує додаткових правових засобів. 

Отже, з огляду на існуюче сьогодні правове забезпечен-
ня «екзиту» із складу ЄС, видається все ж таки сумнівним той 
факт, що упродовж двох наступних років «розлучення» стане 
справді реальним, зважаючи також безпосередньо і на непе-
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редбачувані світові тенденції розвитку та глобальні виклики 
сучасності, які могли б вплинути на пролонгацію перемовин 
щодо виходу частини британських островів з ЄС або, навіть, 
анулювати його, підписавши, до прикладу, окремий акт між 
Великою Британією та Європейським Союзом про надан-
ня їй вкотре «ексклюзивного» статусу як держави-учасниці. 
Однак європейське законодавство не передбачає можливо-
сті ані зупинення, ані анулювання нотифікації щодо виходу 
держави-учасниці зі складу ЄС.

На сьогоднішній день Брекзит є переважно політичним 
процесом, аніж правовим, але все ж таки потребує, насам-
перед, ретельного юридичного забезпечення, оскільки без-
посередньо зачіпає права та свободи, перш за все громадян 
по обидва боки. 

У свою чергу політичні заяви обох сторін вказують на 
певні розбіжності у поглядах щодо умов майбутньої уго-
ди: прем’єр-міністр Тереза Мей у передмові до «Білої кни-
ги»1 зазначила, що «першочерговою метою уряду після 
узгодження нового глибокого та особливого партнерства з 
Європейським Союзом є забезпечення бізнесу, публічного 
сектора та кожного в нашій державі…» [19, с. 5]. Натомість 
першочерговим завданням представники ЄС виокремлю-
ють захист прав та свобод громадян як ЄС, так і Сполученого 
Королівства [20]. 

Зважаючи на це, вкрай важливою у процесі Брекзиту 
буде поведінка політичних акторів ЄС, яка у подальшому 
вплине на розвиток Європейського Союзу та його статус як 
на внутрішньому ринку, так і на геополітичній арені, його 
склад, а також бажання реалізувати право на демократич-
1 Біла книга (англ. - white paper) – політичний документ, розробле-
ний урядом щодо намірів його пропозицій для майбутнього зако-
нодавства. Часто публікується як книга-команда (наказ) та повинна 
включати проект Біллю, який планується до затвердження. Біла книга 
забезпечує основу для подальших консультацій та дискусій із зацікав-
леними групами та такими, на які вона має вплив, та допускає оста-
точні зміни перед формальною презентацією Білля в парламенті [21].
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ну легітимацію наднаціонального утворення громадянами 
інших його держав-учасниць. Значну увагу до Брекзиту вар-
то сфокусувати країнам Вишеградської групи, в яких дедалі 
більше зростають євроскептичні настрої та на практиці Ве-
ликої Британії зробити висновки для власних держав: чого 
саме може коштувати реалізація 50 статті ДЄС для їх нації. 
Безумовно, державам, які прагнуть вступити до ЄС, зокрема 
Україні, також потрібно пильно спостерігати за розвитком 
подій у процесі Брекзиту, адже підстави для невдоволення 
значної кількості громадян однієї із наймогутніших держав 
на континенті все ж таки знайшлися. 
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