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ВСТУП 

 

Вивчення міжнародного права має давні традиції. Якщо не зважати на 

ідеологічні упередження, то слід визнати наявність достатньої кількості 

навчальної літератури з цього предмету. Україна стала більш активним членом 

міжнародного співтовариства. Більшість її зобов’язань стосується 

безпосередньо не лише державних органів забезпечення виконання 

міжнародних угод, а й кожного громадянина окремо. Водночас через 

ускладнення системи міжнародного права, розширення кола суб’єктів, 

посилення ролі впливу міжнародної громадської думки, зокрема неурядових 

міжнародних організацій, на розвиток міжнародного права, зростання ролі 

механізму міжнародно-правового регулювання в сферах, які ще недавно не 

були об’єктом міжнародного права, ускладнився сам процес засвоєння 

міжнародно-правових засад. 

Конституція України, прийнята Верховною Радою України від імені 

українського народу 28 червня 1996 р., закріплює ставлення держави до 

міжнародного права, чинного в системі міжнародних відносин. У ст. 18 

Конституції зазначається, зокрема, що "зовнішньополітична діяльність України 

спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом 

підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами 

міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами 

міжнародного права". В лекції розглядається питання відмінності міжнародного 

права від національного права. 

Проблема співвідношення міжнародного і внутрішнього права належить 

до однієї з центральних у теорії міжнародного права. Вона здавна привертала 

увагу юристів різноманітних правових шкіл із багатьох країн. Ідеї природного 

та римського права, погляди Г. Гроція, І. Канта, Б. Спінози та ін. зумовили 

значний вплив на виникнення та утвердження теорій співвідношення 

міжнародного і внутрішньодержавного права, що є актуальним і на цей час.  
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І. ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА ТА ФУНКЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, ЇХ 

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ  

 

Проблема визначення міжнародного права. Характерні риси міжнародно-правової 

системи в порівнянні з внутрішньодержавною системою права 

В сучасному світі вченими запропоновано понад тисячу різноманітних 

визначень міжнародного права, але їм так і не вдалося дійти згоди навіть з 

найбільш принципових питань. Для прикладу можна навести дві крайні точки 

зору в розумінні міжнародного права. 

Одна група вчених наполягає на тому, що міжнародне право – це 

система юридичних норм, які створені визнаними і вповноваженими на те 

суб'єктами міжнародного права і регулюють відносини між ними. Інша вважає, 

що міжнародне право – це сам процес прийняття і втілення в життя владних 

рішень. Він зводиться до одночасної реалізації трьох завдань: 1) застосування 

чинних норм міжнародного права; 2) ліквідацію небездоганних минулих 

правових рішень; 3) встановлення цілей у спільних інтересах суб'єктів і 

забезпечення їх засобами досягнення. 

Для першої групи вчених більш важливою є статика міжнародного права, 

для другої – динаміка. Розуміння міжнародного права першими більше 

відповідає природі того права, яке функціонувало від Вестфальського миру 

1648 р. і до Другої світової війни. Для нього характерна невелика динаміка 

змін, безумовне сповідання державного суверенітету, визнання волі та інтересу 

держави як основного фактора міжнародного правотворення. Після прийняття 

Статуту ООН міжнародне право розвивається надзвичайно динамічно, що 

служить підставою для обґрунтування другої позиції. 

Отже, як один із варіантів можна сформулювати таке визначення: 

міжнародне право – це система юридичних норм, які регулюють міжнародні 

відносини з метою забезпечення миру, прав людини, співробітництва, це 

рішення і правові засоби їх застосування, прийняті повноважними суб'єктами 

для реалізації спільних інтересів. 
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Характерні риси міжнародно-правової системи в порівнянні з 

внутрішньодержавною системою права: 

1. Особливий спосіб створення норм: у міжнародному праві – самими 

суб'єктами права (насамперед державами), у внутрішньодержавному праві – 

законодавчими, виконавчими, а в деяких правових системах – і судовими 

органами; 

2. Особливі суб'єкти права: в міжнародному праві – держави, 

міждержавні організації, народи і нації, що борються за незалежність (держави 

у стані утворення), державоподібні утворення і лише частково і в суттєво 

обмеженому обсязі фізичні особи; у внутрішньодержавних правових системах – 

як правило, фізичні та юридичні особи, органи державної влади й місцевого 

самоврядування, політичні партії, громадські організації, інші соціальні 

об'єднання; 

3. Особливі предмети правового регулювання: в міжнародному праві – 

відносини між суб'єктами міжнародного права; у внутрішньодержавному праві 

– відносини між суб'єктами національної системи права, які перебувають у 

межах юрисдикції конкретної держави; 

4. Особливі об'єкти права: в міжнародному праві – міжнародні відносини, 

які складаються з приводу певних матеріальних і нематеріальних благ; у 

національному праві внутрішньодержавні відносини, які складаються з приводу 

тих самих благ і благ, що перебувають цілком у юрисдикції конкретної 

держави; 

5. Особлива соціальна сутність права: норми міжнародного права мають 

загальнодемократичний характер, норми внутрішньодержавного права завжди 

збігаються з сутністю держави правотворця (соціалістичні, буржуазні тощо); 

6. Особливий характер побудови системи права: міжнародне право – 

координаційна система права; внутрішньодержавні системи – субординаційні; 

7. Особливі джерела права: в міжнародному праві – міжнародний договір, 

міжнародний звичай, рішення міжнародних міждержавних організацій і деякі 

інші; у внутрішньодержавному праві – закони та підзаконні акти; 
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8. Особливий порядок застосування примусу для дотримання норм 

міжнародного права: у міжнародному праві примус здійснюється самими 

суб'єктами права на індивідуальній чи колективній основі, на основі діючих 

принципів і норм у межах, зазначених чинними міжнародними договорами і 

звичаями; у внутрішньодержавному праві примус здійснюється тільки 

державними органами в межах повноважень, окреслених національним правом. 

Предмет та об’єкт правового регулювання 

На жаль, застосування термінів „предмет міжнародного права‖ і „об’єкт 

міжнародного права‖ ще не визначено, і те, що одні автори називають 

предметом, інші можуть називати об’єктом, і навпаки. Трапляються випадки, 

коли ті самі автори в різних публікаціях плутають визначення цих термінів. 

Отже під предметом (об’єктом)міжнародних відносин розуміють 

особливий вид соціальних відносин – міжнародні відносини, що мають 

міждержавний характер. Це твердження різні автори формулюють по-своєму, 

проте різниця полягає тільки в тому, що одні автори не виходять за межі суто 

державних відносин, а інші – цю сферу розширюють, беручи до уваги 

відносини не тільки між державами, як основними суб’єктами міжнародного 

права, але й іншими – державоподібними утвореннями, націями, що боряться за 

незалежність тощо. 

Міжнародні відносини, їхній стан і тенденції глибоко впливають на 

міжнародне право. Було б неправильним стверджувати, що міжнародне право 

"обслуговує" міжнародні відносини, але безсумнівно враховує інтереси і 

потреби міжнародного товариства. Розвиток таких інститутів міжнародного 

права, як морське право, у тому числі право на економічну зону або ресурси 

континентального шельфу, врешті-решт є розширенням територіального 

суверенітету прибережної держави, що раніше не уявлялося можливим; 

розмежування повітряного і космічного просторів і, таким чином, встановлення 

державного суверенітету на висоту 100-110 км також відповідає новим, 

зростаючим потребам товариства держав; заміна поняття "родина цивілізованих 

держав" на поняття "міжнародне товариство" і включення до нього всіх без 
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винятку країн нашої планети – все це відповідь на нові потреби відносин між 

державами. 

Серед об'єктів правового регулювання сучасним міжнародним правом все 

більшого значення набувають загальнолюдські, або глобальні проблеми. У їх 

вирішенні заінтересовані всі держави незалежно від їхнього географічного 

розміщення, політичної, військової або економічної значимості. Всі вони мають 

брати участь в обговоренні і вирішенні вказаних проблем, у зв'язку з чим в 

доктрині формується позиція про необхідність їхньої міжнародно-правової 

регламентації переважно методом консенсусу – загальної згоди. Практика 

діяльності держав у вирішенні глобальних проблем має безсумнівні досягнення. 

Мається на увазі кодифікація морського права, достатньо розроблена 

регламентація поведінки держав у космосі, додаткова регламентація правового 

статусу Антарктики з метою охорони цього унікального заповідника, розробка 

поняття "загальна спадщина людства" та ін. 

Система сучасного міжнародного права, його галузі та інститути 

Система міжнародного права – це порядок розташування  принципів і 

норм у логічній послідовності або за предметом регулювання. 

За своєю структурою сучасне міжнародне право є багаторівневим. Можна 

говорити про елементарний структурний рівень – структуру норми, 

компонентну структуру на рівні інституту і галузі міжнародного права. Крім 

того, слід мати на увазі, що сучасне загальне міжнародне право є ядром нині 

функціонуючої системи. Існують також регіональні міжнародно-правові 

комплекси (наприклад європейське право людини, право ЄС, комплекс 

міжамериканських норм права тощо), які регулюють специфічні міждержавні 

відносини країн конкретного регіону. Значною є кількість правових норм, які 

регулюють локальні, партикулярні відносини і які можуть не вписуватись в 

певний інститут, тощо. Міжнародне право являє собою не тільки 

багатофункціональну систему, а й структуровану. Звідси випливає, що 

структурні зв’язки за лінією норма – інститут – галузь – система становлять 

тільки одну сторону структурованості. 
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Сучасне практичне міжнародне право в такому спрощеному вигляді 

майже не функціонує. Нормативний масив міжнародного права структурований 

у багатьох площинах, зокрема у ієрархії його норм. Коли йдеться про 

ієрархічну структуру міжнародного права, доцільно виділити основні 

принципи міжнародного права як головні провоутворюючі засади цієї 

системи права. Поза основними принципами не можефункціонувати жоден 

інститут чи галузь, і навіть система міжнародного права. 

В міжнародному праві відіграють основну, часто основоположну роль 

загальносистемні інститути міжнародного права. Загальносистемні інститути 

міжнародного права – це особлива сукупність норм, покликаних 

забезпечувати стійкість системи права. У системі міжнародного права вони є 

тим ядром, навколо якого формуються галузі міжнародного права. До таких 

інститутів належать інститут міжнародної правосуб'єктності, інститут 

міжнародної правотворчості, інститут застосування норм міжнародного права, 

інститут міжнародно-правової відповідальності, інститут відновлення 

порушених правовідносин (інститут розв'язання міжнародних суперечностей) 

та ін. 

Галузь міжнародного права – це комплекс однорідних норм певного 

функціонального призначення. У системі міжнародного права розрізняють 

основні, профільні, традиційні і комплексні галузі. 

Практичною доцільністю керуються науковці, коли впроваджують 

поняття профільної галузі – це всеосяжний масив норм регулювання 

конкретного виду міжнародних відносин. Наприклад, у міждержавних 

відносинах з освоєння космічного простору задіяно норми права міжнародних 

договорів, права міжнародних організацій, права зовнішніх відносин та ін. Але 

профільною галуззю в цій сфері виступає міжнародне космічне право. 

Профільним для міжнародних морських зносин є міжнародне морське право, 

для співробітництва у сфері повітряних сполучень – міжнародне повітряне 

право, в дипломатично-консульських відносинах – право зовнішніх відносин, у 

діяльності міждержавних організацій – право міжнародних організацій та ін. 
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Під традиційними галузями часто мають на увазі ті галузі які склалися ще 

в так званому класичному («старому») міжнародному праві: дипломатичне 

право, право міжнароднихдоговорів, міжнародне морське право тощо. 

Для, комплексних галузей міжнародного права характерне інтегральне, 

«міжгалузеве» регулювання складноструктурованих міжнародних відносин. 

Комплексні галузі є особливими асоціаціями норм права, які можуть 

функціонувати у сфері суміжних об'єктів правового регулювання. 

Структурними компонентами галузей міжнародного права є інститути 

права. Як особливий відокремлений комплекс (сукупність) норм міжнародного 

права інститут регулює певний вид (підвид) міжнародних відносин відповідної 

галузі права. Іноді інститути регулюють міжгалузеву сферу відносин. У такому 

разі вони не є складовими певної галузі і функціонують як міжгалузеві, 

прикордонні інститути. 

Елементарний поділ системи міжнародного права здійснюється на рівні 

норми права. Норми міжнародного права – це загальнообов’язкові, формально 

визначні правила діяльності суб'єктів міжнародного права, що встановлюють 

для них права та обов'язки, реалізація яких забезпечується юридичним 

механізмом. 

Залежно від юридичної сили, функцій у механізмі міжнародно-правового 

регулювання, сфери дії, змісту та місця в системі права, особливостей зв'язку з 

конкретною ситуацією чи суб'єктами, їх поділяють на імперативні (норма, 

відхилення від якої неприпустиме і яку може бути змінено тільки такою ж 

наступною нормою; як правило, однозначно формулює права та обов'язки); 

диспозитивні (допускають відхилення від неї за взаємною згодою сторін, яких 

вона стосується, і якщо таке відхилення не зачіпає прав і законних інтересів 

третьої сторони); матеріальні (що регулюють конкретні відносини між 

суб'єктами права); процесуальні (що регулюють сам процес створення і 

застосування міжнародного права); універсальні (норми загального 

міжнародного права); регіональні (характерні для певного регіону); 

партикулярні (норми, обов'язкові для двох-трьох суб'єктів права, або такі, що 
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діють в обмеженому просторі – локальні); ціль-норма, що фіксує бажаний стан 

у майбутньому); принципи (основні ідеї, узагальнені правила вищої юридичної 

сили); чітко визначені норми (ті, що чітко формулюють юридичні факти, права 

та обов'язки тощо); невизначені (такі, що дають право органам застосування 

права вирішувати справу з урахуванням конкретних обставин); альтернативні 

(дають можливість обрати правило поведінки або санкцію); факультативні 

(дають можливість застосувати іншу (не основну) норму, якщо при цьому не 

порушується законність) тощо. 

Взаємовплив міжнародного та внутрішньодержавного права 

Щодо взаємовпливу міжнародного та внутрішнього права то існує дві 

протилежні точки зору на цю проблему. 

Перша група вчених (в більшості це були радянські вчені) стверджували, 

що між національною системою права та міжнародною немає будь-якої 

юридичної супідрядності. Вони вважали, що хоча міжнародні договори і 

сприяють утворенню нових норм і юридичних актів, але при цьому не 

відбувається перетворення міжнародно-правових актів і норм у національно-

правові. Таку позицію виводила з гіпертрофованого розуміння принципів 

суверенітету і незалежності держав, охороняти які, на думку цих вчених, і 

покликане міжнародне право. 

Інша група вчених (цим шляхом іде зарубіжна доктрина і практика) давно 

різною мірою визнають пріоритет міжнародного права над внутрішнім 

законодавством. Ця точка зору обґрунтовується значимістю і особливою 

соціальною цінністю міжнародного права в сучасному світі, яке втілює 

найбільш досяжну в нашу епоху ідею справедливості. Не випадково 

основоположні документи з прав людини, якими керуються всі демократичні 

держави, мають своїм джерелом міжнародне право. Переборюючи державний 

егоїзм, міжнародне право розробляє основи гуманізації збройних конфліктів, 

роззброєння, справедливого користування ресурсами нашої планети тощо. 

Розмежування міжнародного і внутрішньодержавного права може лише 

заподіяти непоправну шкоду будь-якій державі. 
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Тепер частково ця проблема вирішується Віденською конвенцією про 

право міжнародних договорів, відповідно до якої держави не мають права 

посилатися на внутрішнє законодавство для виправдання невиконання 

міжнародного договору. Проблема вирішується частково тому, що стосується 

лише міжнародних договорів. А міжнародне право складається не тільки з 

міжнародних договорів, але й зі звичаєвих норм, резолюцій міжнародних 

організацій, інших джерел. У кожній державі це питання вирішується по-

різному. Тому, на практиці, всі демократичні держави закріплюють принцип 

пріоритету міжнародного права в своїх Конституціях (наприклад, ст. 10 

Конституції Італії, п.1 ст. 96 Конституції Іспанії тощо). 

З аналізу українського законодавства (ст. 9 Конституції України, п. 1 ст. 

17 Закону України від 22 грудня 1993 р. "Про міжнародні договори України" 

тощо) можна дійти певних висновків: а) Україна визнає пріоритет 

загальновизнаних норм міжнародного права над нормами 

внутрішньодержавного права; б) якщо належно укладеним міжнародним 

договором України встановлені інші правила, ніж ті, котрі встановлені 

законодавством України, то застосовуються норми міжнародного договору. 

Слід підкреслити, що це правило міститься в багатьох законах України, 

прийнятих в останні роки; в) нарешті, міжнародні договори, згода на 

обов'язковість котрих дана Верховною Радою України, стають частиною її 

внутрішнього ("національного") законодавства. 

Проте при всьому цьому виникають деякі неясності. 

Визнання пріоритету основних принципів міжнародного права вимагає 

уточнення самих принципів – їхньої кількості та змісту. Виходять з того, що 

основні принципи сформульовано й закріплено в Статуті ООН, а затим у 

Декларації про принципи міжнародного права щодо дружніх відносин між 

державами відповідно до Статуту ООН, прийнятої у 1970 р., де перелічені 7 

принципів. У подальшому в документах Наради з безпеки і співробітництва в 

Європі до них додали ще 3. Але у міжнародно-правовій літературі не 

обмежуються цією кількістю. В результаті більшість науковців вважає, що нема 
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повністю авторитетного, вичерпного і точного переліку основних принципів 

міжнародного права". Внаслідок цього перед Україною постають серйозні 

труднощі, оскільки неясно, які принципи і норми мають пріоритет перед 

внутрішній законодавством нашої країни. 

Визнання у ст. 9 Конституції норм міжнародного договору частиною 

національного законодавства означає, що норма міжнародного договору 

прирівняна до того акта внутрішнього права, котрим її введено у склад 

національного законодавства. Отже, якщо її введено указом Президента, вона 

має юридичну силу указу Президента; якщо постановою уряду, – юридичну 

силу урядової постанови. Вочевидь, що й у першому, й у другому разі вона не 

може суперечити закону України, котрий має вищу юридичну силу щодо всіх 

інших нормативних актів України, крім Конституції. Але з точки зору 

міжнародного права, зокрема Віденської конвенції про право міжнародних 

договорів, сила міжнародного договору не може бути залежною від способу 

введення у внутрішнє законодавство. Якщо ж виходити зі змісту ст. 9 

Конституції України, лише ратифіковані Верховною Радою договори стають 

частиною національного законодавства. А це суперечить принципу 

раctаsuntservanda. 

Між тим у більшості законів України, прийнятих в останні роки, 

міститься стандартна формула, відповідно до якої, якщо міжнародним 

договором України встановлені інші норми, ніж передбачено даним законом, то 

застосовуються норми міжнародного договору. Це правило конкретизовано у п. 

4 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 1 жовтня 1996 р. "Про 

застосування Конституції України під час здійснення правосуддя", відповідно 

до якої суд не може застосовувати закон, який регулює правовідносини, котрі 

розглядаються, інакше, ніж це вказано у міжнародному договорі. З іншого боку, 

міжнародні договори застосовуються тоді, коли вони не суперечать Конституції 

України. Отже, норми міжнародного договору, які стають внутрішнім 

законодавством України, мають пріоритет перед її законами, що не відповідає 

Конституції України. Ця колізія вимагає вирішення. 
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Викладеними міркуваннями проблема співвідношення не вичерпується. 

Частиною 2 ст. 9 Конституції України встановлено, що укладення 

міжнародного договору, котрий суперечить Конституції України, можливе 

тільки після внесення відповідних змін в Конституцію України. Вочевидь, що 

встановлення суперечності між Конституцією і міжнародним договором є 

компетенцією Конституційного Суду України. Проте нормативно не 

урегульована проблема перевірки відповідності міжнародного договору до 

Конституції, якщо необхідність цього виявляється в період дії міжнародного 

договору в Україні, тобто після визнання його частиною внутрішнього 

законодавства. 

Функції міжнародного права 

Можна розглядати функції сучасного міжнародного права з п'яти 

основних позицій (насправді вони гнучко взаємодіють, а не виокремлюються за 

вказаними напрямами): 

1) соціальні функції міжнародного права (стабілізації, зміцнення й 

забезпечення відносин між суб'єктами міжнародного права); 

2) власне юридичні функції (визначення прав та обов'язків суб'єктів 

міжнародного права стосовно один одного, встановлення статусу різних 

категорій суб'єктів, їх правосуб'єктності, зміцнення міжнародного права, 

міжнародної законності, міжнародного правопорядку та ін.); 

3) функції взаємодії з іншими управлінськими системами, що діють у 

міжнародній сфері (внутрішньодержавним правом, політикою, мораллю, 

релігією, етикою тощо); 

4) функції програмування розвитку міжнародних відносин та 

міжнародного права (програмування їхнього розпитку на перспективу, 

прогнозування параметрів поведінки суб'єктів міжнародного права, 

передбачення варіантів напрямів розвитку інших систем, з якими взаємодіє 

міжнародне право, тощо); 

5) функції інформаційного порядку (забезпечення знаннями про зміст 

міжнародно-правових актів, вплив на формування міжнародно-правової 
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свідомості та ін.). 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Сьогодні погляд на міжнародне право лише як на систему норм явно 

недостатній і застарілий. Воно не обмежується системою норм і не 

завершується створенням  норми. Таке розуміння норми характерне для 

гіпертрофовано статичного погляду на право, коли держава формулює й 

застосовує норми права. Право в таких випадках більше є засобом утримання в 

покорі інших, ніж засобом регулювання відносини і визначення прав і 

обов’язків. І сучасна міжнародна спільнота відходить від такого розуміння 

права, про що свідчить численні наміри держав, виражені у їхніх Конституціях, 

про побудову правової, демократичної держави, розвитку громадянського 

суспільства тощо. 

Водночас визначати міжнародне право лише як процес прийняття рішень 

небезпечне зведенням права до застосування сили, відривом процесуальних 

компонентів міжнародного права від матеріальних (головною з яких на будь-

якій стадії розвитку залишається система норм), невиправданою ревізією 

чинного нормативного комплексу (а можливо, і його нехтуванням), 

ототожненням міжнародного права з програмою його розвитку. 
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ІІ. ДЖЕРЕЛА МІЖНОРОДНОГО ПРАВА  

 

У міжнародно-правовій науці та практиці перелік джерел залишається 

дискусійним. На сьогодні серед різноманітних поглядів вітчизняних і 

зарубіжних учених на це питання можна знайти такі, що визнають джерелом 

саме міжнародне право і все, що знаходиться за його межами, і такі, що взагалі 

не визнають цього поняття. Більшість теоретиків і практиків міжнародного 

права (незалежно від школи або напряму) під формальними джерелами 

міжнародного права мають на увазі фактичний наявний на даний час 

матеріал, з якого фахівець-міжнародник визначає юридично обов'язкові 

правила, які можна застосувати до конкретної ситуації. Такий матеріал 

поділяють на п'ять основних категорій, або форм, які закріплені у ст. 38 

Статуту Міжнародного Суду ООН „Суд, який зобов'язаний вирішувати 

передані йому спори на підставі міжнародного права, застосовує: 

а) міжнародні конвенції – як загальні, так і спеціальні, що встановлюють 

правила, напевно визнані державами, що є сторонами спору; б) міжнародні 

звичаї як доказ загальної практики, визнаної як правова норма; в) загальні 

принципи права, визнані цивілізованими націями; г) з застереженням, 

зазначеним у статті 59, судові рішення і доктрини найбільш кваліфікованих 

спеціалістів з публічного права різних націй як допоміжний засіб для 

визначення правових норм». Застереження ст. 59 Статуту формулює таке 

правило: „Рішення Суду обов'язкове лише для сторін, які беруть участь у 

справі, і лише в даній справі‖. 

Крім того, у міжнародно-правовій практиці нерідко виникає питання про 

„м'яке” право, яке становлять резолюції міжнародних організацій і 

конференцій, політичні домовленості, рішення міжнародних судових установ і 

деякі інші акти. 

Щодо ієрархії джерел міжнародного права, то на відміну від 

внутрішньодержавного права джерела міжнародного права не мають чіткого 

підпорядкування. Можна говорити лише про імперативні норми juscogens, які 
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визнаються міжнародним співтовариством загалом як норма, відхилення від 

якої неприпустиме, і якщо в момент укладення міжнародного договору, він 

суперечить імперативній нормі, то він оголошується нікчемним. Прикладами 

таких норм є принципи сучасного міжнародного права: суверенна рівність 

держав, сумлінне виконання взятих на себе зобов’язань, вирішення 

міжнародних спорів мирними засобами тощо. 

Водночас і міжнародному праву не чужа властивість пріоритетів джерел 

міжнародного права. Так, Статут ООН є сьогодні найавторитетнішим утіленням 

основних загальновизнаних принципів міжнародного права, які мають 

імперативний характер (імперативні норми juscogensвизнаються міжнародним 

співтовариством загалом як норма, відхилення від якої неприпустиме. 

Прикладами таких норм є принципи сучасного міжнародного права: суверенна 

рівність держав, сумлінне виконання взятих на себе зобов’язань, вирішення 

міжнародних спорів мирними засобами тощо). Усі договори, що суперечать 

йому, є недійсними. Договори, які вміщують імперативні норми міжнародного 

права, мають перевагу перед міжнародними договорами, що формулюють 

диспозитивні норми. 

Визнається пріоритет міждержавних договорів перед міжурядовими, 

міжурядових – перед міжвідомчими. Універсальні договори мають перевагу 

перед регіональними, регіональні – перед локальними і партикулярними. 

Зазначені критерії не є стійкими, визнаними в міжнародному праві у 

договірному порядку. Вони можуть сприйматися тільки як спроба теоретичної 

класифікації джерел міжнародного права, а не як стала класифікація їх за 

юридичною силою. 

Норми міжнародного звичаю мають однакову юридичну силу з нормами 

міжнародного договору. Тому між договором та звичаєм діють принципи 

„наступний закон має переважну силу перед попереднім‖, „спеціальний закон 

має переважну силу перед загальним. 

Виникнення нової імперативної звичаєвої норми скасовує відповідні 

договірні норми – і навпаки. Але при цьому слід мати на увазі, що це правило 
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стосується одних і тих самих суб'єктів. Не може звичаєва норма, що діє між 

одними державами, скасовувати договірну норму, що діє між іншими 

державами, і навпаки. 

Особливості регулювання міжнародних відносин міжнародними звичаями 

Протягом тривалого часу саме міжнародно-правовий звичай був 

основним джерелом міжнародного права. З ХХ ст. більшу роль стали 

відігравати міжнародні договори, але й тепер він має доволі велике значення. 

У разі укладення правового договору міжнародно-правовий звичай, що 

регулює ті самі відносини, нерідко не втрачає свого значення: він може 

залишатися чинним для тих суб’єктів, що визнаючи правовий звичай, не 

приєдналися до угоди з якихось причин. Звичай може бути за своїм обсягом 

ширшим, ніж договірна норма, тому він може діяти поряд з міжнародною 

угодою, припинення міжнародного договору не припиняє автоматично дію 

звичаю. 

Визначення міжнародно-правового звичаю наводиться у ст. 38 Статуту 

Міжнародного Суду і свідчить про те, що звичай формується у практиці 

міжнародного спілкування. Для підтвердження наявності міжнародного 

звичаю, як правило, вказують на три головні фактори: а) міжнародна 

практика (прецеденти); б) opiniojurissivenecessatis – думка, що визнає цю 

практику (прецеденти) за юридичну норму; в) фактор часу (тривалість 

застосування). Для того щоб кожен з цих факторів міг являти собою 

підтвердження наявності міжнародних звичаїв, він має сам відповідати певним 

вимогам. 

Для створення міжнародно-правового звичаю важливою є практика 

тільки суб'єктів міжнародного права. Акти та дії суб'єктів міжнародного права 

мають виражати їх волю щодо: а) правил поведінки, які виникають; б) визнання 

цих правил поведінки юридично обов'язковими. Для створення міжнародно-

правового звичаю міжнародними організаціями береться до уваги їх практика 

лише в тій сфері, на яку поширюються норми статуту. Стосовно держав 

береться до уваги практика діяльності органів, повноважних у сфері зовнішніх 
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відносин. Формами прояву практики міжнародних організацій є резолюції, 

декларації, рекомендації, спільні заяви держав – членів міжнародної 

організації, консенсусні рішення тощо. Формами прояву практики держав є: 

офіційні заяви щодо позиції держави; заяви у міжнародних конгресах і 

конференціях, у міжнародних організаціях; протести; дотримання або 

ігнорування відповідних правил; прийняття відповідного законодавчого акта; 

рішення виконавчих, адміністративних органів; рішення суду тощо. 

Міжнародна практика повинна бути постійною, загальною, одноманітною 

і тривалою. Практика має здійснюватися протягом певного часу, але для різних 

звичаїв існує різний час. Для створення міжнародного звичаю потрібно стільки 

часу, скільки вимагає ситуація необхідного ступеня визнання. Так, для польоту 

космічного об'єкта через чужу територію були потрібні години («моментальний 

звичай», «миттєвий звичай»), для інституту економічної зони – місяці, а для 

більшості міжнародних звичаїв – роки і десятиріччя. 

Підставою для юридичної обов'язковості міжнародного звичаю є згода 

держав. Міжнародний звичай не має офіційного письмового формулювання. 

Він може встановлюватися шляхом тлумачення, але за правилами і методами, 

визнаними при тлумаченні міжнародних договорів. 

Рішення міжнародних органів та організацій 

Рішення міжнародних органів та організацій ще часто називають 

«м'яким» міжнародним правом. Поняття «м'якого» права з'явилося в 

міжнародному праві в останні 20-30 років. Це було пов'язане із прагненням як 

держав, так і міжнародних організацій визначити місце таких міжнародних 

документів, які первинно не належать до міжнародних угод, але значення яких 

виходить за рамки морально-політичних зобов'язань. 

На початках віднесення зазначених рішень до джерел міжнародного 

права зустріло нищівну критику, проте згодом аналізуючи міжнародно-правову 

практику, коли таких рішень ставало дедалі більше і вони безумовно або 

переважно виконувалися, вчені стали схилятися до думки, що за дотримання  

певних умов (наприклад, якщо рішення було прийнято одноголосно або трьома 
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четвертими голосів тощо) їх можна визнати джерелами міжнародного права. 

1966 р. американська Комісія з питань вивчення організації миру дійшла 

висновку, що резолюції Генеральної Асамблеї ООН у кінцевому підсумку 

визнаються обов'язковими для держав-членів. Згодом резолюції Генеральної 

Асамблеї ООН були визнані як «третя категорія джерел міжнародного права, 

обов'язкових для дотримання державами». Той факт, що вони не укладаються і 

не ратифікуються, не позбавляє їх такої властивості. 

Проте з часом подібних категоричних заяв висловлювалося менше. І на 

сьогодні в науці міжнародного права склалася дещо поміркованіша думка: 

рішення міжнародних органів та організацій є допоміжними, неосновними 

джерелами сучасного міжнародного права. Щоправда, одні автори обмежують 

подібні рішення резолюціями Генеральної Асамблеї ООН та рішеннями Ради 

Безпеки, інші розглядають їх у значно ширшому плані. Як джерела 

міжнародного права розглядаються акти спеціалізованих установ ООН 

(конвенції і рекомендації МОП, ЮНЕСКО, ВПС; конвенції, постанови і 

регламенти МСЕ; конвенції та міжнародні санітарні правила ВООЗ; рішення і 

рекомендації ЇМО; конвенції, стандарти, рекомендації, процедури, технічні 

регламенти ІКАО та ін.), міжнародних конференцій, регіональних міжнародних 

організацій. Як правило, особливо виокремлюються рішення міжнародних 

судових установ. 

Рішення судових установ спочатку чекав такий самий вердикт вчених, як 

і щодо міжнародних договорів: вини не визнавалися джерелами міжнародного 

права. Проте на переконання учених у тому, що рішення міжнародних судів 

можуть ними бути, багато в чому вплинула діяльність (точніше, її результати) 

Європейського Суду з прав людини і Суду Європейського Союзу. Саме завдяки 

їхній діяльності в науці міжнародного права утвердилася думка, що 

«європейське право у сфері прав людини пропонує не тільки найважливіше 

зведення норм прецедентного права, що висвітлює сутність міжнародного 

права у цій галузі, а й один з найбільш наочних та цікавих прикладів 

ефективної системи міжнародних юридичних процедур». 
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Європейський Суд із прав людини сам визначив одним із його завдань 

«розвивати норми, встановлені Конвенцією (Справа «Ірландія проти 

Сполученого Королівства»). Він неодноразово наголошував на тому, що 

Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод повинна 

розглядатися як «живий документ». Суд домігся шляхом переконання держав у 

тому, що з позовом проти держави може виступати не тільки держава, а й 

людина. У своїх судових рішеннях Європейський Суд із прав людини на чільне 

місце поставив свої попередні рішення (прецеденти), самостійно почав брати до 

розгляду адміністративні правопорушення, хоч це й не передбачено 

Конвенцією. 

Значний внесок у розвиток міжнародного права зробили міжнародні 

арбітражні трибунали (Постійний Третейський суд, Англо-американський 

змішаний суд з претензій, Алабамський суд з претензій та ін.). Але визнати їх 

рішення джерелами міжнародного права, крім окремих учених (наприклад, Дж. 

Старк), сьогодні мало хто наважується, оскільки правовий матеріал 

арбітражних трибуналів має дуже мало підстав, щоб його визнали джерелом 

міжнародного права. 

Використання міжнародно-правової доктрини як джерела міжнародного права 

Починаючи з ХІХ ст. вчені в галузі міжнародного права пробують 

здійснити неофіційну наукову кодифікацію цієї системи права. Деякі спроби 

виявляються настільки вдалими, що такі кодекси держави використовували у 

власній практиці міждержавних відносин. Така діяльність сприяла тому, що 

міжнародне право другої половини XIX – початку XX ст. почали називати ще 

«доктринальним правом», «правом учених». Дехто з теоретиків міжнародного 

права настільки переоцінив значення наукових праць своїх колег, що почав 

стверджувати, нібито формування міжнародного права є справою теоретиків. 

Проте практика міжнародного права свідчить про інше. Думка вчених 

високо цінувалася як засіб встановлення наявності чи відсутності норм 

міжнародного права. До послуг учених вдавалися, коли було необхідно дати 

кваліфіковане тлумачення міжнародно-правових актів. Коли ж держава та 
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міжнародні організації почали широко публікувати міжнародно-правові 

документи, державні акти, дипломатичні джерела, рішення міжнародних 

організацій тощо, до доктрини як засобу встановлення норми вдаються дедалі 

менше. 

На сьогодні спадає тенденція звернення до вчених з метою почути їхнє 

тлумачення норм міжнародного права. Цю функцію досить успішно виконують 

міжнародні судові установи, відповідні комітети міждержавних організацій. 

Доктрина юристів важлива лише як засіб внести ясність у погляди на 

норми міжнародного права, щоб сприяти полегшенню їх формування. Сама по 

собі вона не має юридичної обов'язковості. У ст. 38 Статуту Міжнародного 

Суду ООН сказано, що суд зобов'язаний вирішувати передані йому спори на 

основі міжнародного права і застосовувати доктрини найбільш кваліфікованих 

фахівців з проблем публічного права різних націй як допоміжного засобу для 

визначення правових норм. Але жодного разу Міжнародний Суд ООН у своїх 

рішеннях на доктрину міжнародного права не посилався. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Звичайно, сучасні міжнародні відносини настільки ускладнилися, що без 

їх належного наукового аналізу неможливо сформувати відповідні норми 

міжнародно-правового регулювання. Досвід провідних науковців світу широко 

використовується в діяльності Комісії міжнародного права ООН. Саме через 

Комісію вчені мають можливість впливати на правосвідомість і практику 

держав, а через них і на формування та розвиток міжнародного права. Але 

проекти Комісії, як і доктрини міжнародного права, не є джерелами 

міжнародного права. 
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ІІІ. ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА  

 

Сучасне міжнародне право можна охарактеризувати рядом позитивних 

рис. По-перше, міжнародне право має за мету обмежити право держави на 

ведення війни і перетворити координацію дій суверенних держав на систем 

співробітництва та досягнення спільної вигоди. По-друге, відбувся перехід від 

співіснування держав до співробітництва між ними – з метою не лише 

досягнення міжнародного миру та безпеки, а й сприяння здійсненню 

соціальних та політичних ідей, що виражається в поширенні міжнародних 

всесвітніх і регіональних організацій. По-третє, підвищення правового статусу 

окремого індивіда в міжнародному праві, що проявляється у створенні 

міжнародно-правового механізму захисту прав людини. По-четверте, 

удосконалено механізм реалізації норм міжнародного права як на 

інтернаціональному, так і на національному рівні, з’являються зобов’язання, на 

участь у забезпеченні дотримання яких мають право всі держави. По-п’яте, в 

міжнародному праві затверджено принцип демократії, згідно з яким лише 

держава, що відповідає загальноприйнятим стандартам демократії, може бути 

повноправним членом міжнародного співтовариства. 

Проте, незважаючи на очевидний поступ міжнародна практика 

виявила деякі проблеми.  

1. Принцип суверенної рівності держав, великих і малих, закріплений у 

Статуті ООН, цим же Статутом був і порушений, оскільки п'ять великих держав 

було наділено правами, яких не мали будь-які інші члени ООН. Йдеться про 

постійних членів Ради Безпеки, які мають право вето і тим самим наділені 

правом істотно впливати на розвиток світових подій. Такими правами не 

володіють інші держави – члени ООН. Якщо в період створення ООН це 

пояснювалось внеском великих держав у розгром фашизму, то згодом цей 

фактор втратив свою актуальність. Слід наділити ФРН і Японію статусом 

постійних членів Ради Безпеки, але цього дотепер не відбулося, хоча обидві ці 

країни набули статусу великих західних держав, увійшли до числа найбільш 
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демократичних держав світу, покінчили з фашизмом і мілітаризмом, роблять 

внесок у зміцнення миру, надають істотну допомогу і сприяння 

слаборозвиненим країнам, на ділі реалізуючи ідеї ООН. 

Але при цьому в останні двадцять років все більшого значення у 

вирішенні загальносвітових проблем набувають щорічні зустрічі лідерів семи, а 

з 2002 р. – восьми (за участю Росії) провідних держав світу, у тому числі Японії 

і ФРН. Правовий статус таких зустрічей ніяк не визначений, прийняті рішення 

не мають правової основи і не є обов'язковими не тільки для учасників зустрічі, 

а й для інших держав. Але вже по тому, як домагалася Росія повноправної 

участі в таких зустрічах, можна судити про їхню важливість і значимість. Було 

б помилкою недооцінювати такі рішення через відсутність міжнародно-

правових основ. 

Таким чином, незважаючи на те, що наради лідерів восьми великих 

держав проходять за рамками міжнародного права, саме вони визначають 

поточний розвиток міжнародних відносин і сучасного міжнародного права. 

Нині рішення, що визначають долі світового співтовариства, формулюються не 

в рамках легітимної міжнародної організації, такої як ООН, а в рамках 

нелегітимних нарад лідерів провідних світових держав, хоча ніхто не наділяв їх 

таким статусом. Отже, міжнародне право не бере до уваги такі наради і такі 

рішення, хоча мало б реагувати на такі зміни в суспільних відносинах. 

2. Для сучасного міжнародного права залишаються незмінними основні 

принципи, серед яких принцип непорушності кордонів, недоторканності 

державної території, невтручання у внутрішні справи та ін. Ці принципи 

вважаються основою міжнародного права. Саме вважаються. Але з мовчазної 

згоди чи навіть схвалення світового співтовариства вони все частіше 

ігноруються. Це виявляється й у дрібних, і у великих діяннях. Згадаємо: у 1974 

р. ізраїльські командос вторглись на територію Уганди й в аеропорту Ентебе 

звільнили захоплених терористами заручників. Тоді лише СРСР, "друг всіх 

африканських народів", у тому числі й диктаторських режимів, висловив 

протест з приводу порушення суверенітету Уганди. Усе інше співтовариство 
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схвалило дії, спрямовані на звільнення заручників, хоча порушення 

суверенітету Уганди дійсно було. 

1979 р. в іншій африканській країні – у Центральноафриканській імперії 

імператор Бокасса розстріляв демонстрацію школярів за те, що вони 

відмовлялися купувати шкільну форму, яку шили на фабриці, що належала 

самому Бокассі. Коли скандал став відомий у Франції, що колись володіла цією 

країною, французи спорядили збройний загін, силами якого за півгодини було 

скинуто режим Бокасси, і країна знову стала республікою. До речі, майбутній її 

президент був "імпортований" у країну за допомогою того ж французького 

загону і тим же літаком. Наскільки відомо, жодна держава не висловила 

протесту з приводу порушення суверенітету Центральноафриканської держави, 

хоча порушення міжнародного права було явним і незаперечним. 

Можна навести й інші подібні приклади. Напрошується висновок, що 

останнє десятиріччя свідчить, що норми і принципи міжнародного права 

заміняються зовсім іншими принципами, зорієнтованими на сучасне уявлення 

про мораль і справедливість. 

3. Доречно нагадати, що на XV сесії Генеральної Асамблеї ООН було 

прийнято "Декларацію про надання незалежності колоніальним і залежним 

народам", що проголошувала необхідність негайно і беззастережно покласти 

край колоніалізму у всіх його формах і проявах. У вітчизняній літературі тих 

років зазначалося, що "колоніалізм несумісний із міжнародним правом". 

Виявляється, сумісний. 

1982 р. між Великобританією й Аргентиною виник збройний конфлікт 

через Мальвінські (Фолклендські) острови. Конфлікт мав характер суперечки 

щодо збереження за Великобританією права на володіння колонією, якою з 

1833 р. були згадані острови. Свого часу острови було включено до списку 

колоніальних територій, на які поширюється дія Декларації ООН про надання 

незалежності колоніальним країнам і народам. Дії Великобританії суперечили 

Декларації, але це її не зупинило. Ще однією колонією Великобританії є 

Гібралтар, захоплений у 1704 р. Багаторічні переговори Іспанії з 
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Великобританією про повернення Гібралтару наштовхуються на завзяте 

небажання розставатися з колонією. За договором 1975 р., підтвердженим у 

1979 р., китайська територія Аоминь (Макао до 1999 р.) перебуває під 

управлінням Португалії. Східний Тімор з 1976 р. є провінцією Індонезії в 

результаті збройної окупації, що відбулась у 1975 р. Іран без достатніх підстав 

окупує розташовані в Перській затоці острови Великий і Малий Томб, а також 

Абу Муса, що належать Об'єднаним Арабським Еміратам. Коли у 2002 р. 

Марокко спробувало повернути утримуваний Іспанією крихітний острівець 

Перехіль, розташований біля марокканських берегів, Іспанія застосувала 

збройні сили, а Євросоюз хоч і виявив певну стриманість у цьому конфлікті, 

але його представник заявив, що територія Іспанії, у тому числі й острів 

Перехіль – це територія Європейського Союзу. Тим самим іспанські домагання 

було підтримано всім авторитетом Євросоюзу. 

Звичайно, нинішній колоніалізм не схожий на африканський 60-х років, 

але конфлікти, що виникають час від часу, свідчать про необхідність 

упорядкувати міжнародні відносини відповідно до міжнародного права. 

4. Право війни в міжнародному праві формувалося з найдавніших часів і 

нині це одна з найбільш розроблених галузей права. Але, мабуть, війна в 

колишньому, традиційному розумінні – як збройне протистояння двох чи 

декількох держав, іде в минуле. Основне нинішнє зло і причина збройних 

конфліктів – міжнародний тероризм не замикається в рамках держави, 

державних кордонів. Це зло стало інтернаціональним, а може, точніше – 

позадержавним. Приклад: для Бен Ладена Афганістан був лише тимчасовим 

пристановищем, а не скільки-небудь серйозною військовою силою і точкою 

опори, тому що нинішні війни – це війни не держав, а суспільств, де меншою 

мірою використовуються ракети, а більшою – терористи-камікадзе, тобто зброя, 

доступна для будь-якої громадської організації. 

Незважаючи на деяке спрощення ситуації, класичні, може навіть 

лицарські, правила ведення війни, у тому числі правила відносно початку війни 

і її наслідків, про розподіл збройних сил на комбатантів і некомбатантів, про 
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поводження з хворими і пораненими, правила військового полону, поводження 

з мирним населенням, безліч заборон – усе це в нинішніх умовах у 

протистоянні з міжнародним тероризмом утратило всякий сенс, насамперед 

тому, що супротивна сторона цих правил не визнає. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Отже, треба згадати про збройні втручання в справи інших держав. 

Звичайно, діяльність миротворчих сил, що вводяться на прохання самих 

зацікавлених держав або на підставі рішень Ради Безпеки для підтримання 

миру чи для примусу до миру, не викликає заперечень. Не викликає заперечень 

діяльність збройних сил, наприклад, для відновлення державності й 

суверенітету Кувейту. Але варварські бомбардування мирних об'єктів 

Югославії, що були санкціоновані НАТО, викликали осуд значної частини 

світового співтовариства. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Сьогодні погляд на міжнародне право лише як на систему норм явно 

недостатній і застарілий. Воно не обмежується системою норм і не 

завершується створенням  норми. Таке розуміння норми характерне для 

гіпертрофовано статичного погляду на право, коли держава формулює й 

застосовує норми права. Право в таких випадках більше є засобом утримання в 

покорі інших, ніж засобом регулювання відносини і визначення прав і 

обов’язків. І сучасна міжнародна спільнота відходить від такого розуміння 

права, про що свідчить численні наміри держав, виражені у їхніх Конституціях, 

про побудову правової, демократичної держави, розвитку громадянського 

суспільства тощо. 

2. Водночас визначати міжнародне право лише як процес прийняття 

рішень небезпечне зведенням права до застосування сили, відривом 

процесуальних компонентів міжнародного права від матеріальних (головною з 

яких на будь-якій стадії розвитку залишається система норм), невиправданою 

ревізією чинного нормативного комплексу (а можливо, і його нехтуванням), 

ототожненням міжнародного права з програмою його розвитку. 

3. Звичайно, сучасні міжнародні відносини настільки ускладнилися, що 

без їх належного наукового аналізу неможливо сформувати відповідні норми 

міжнародно-правового регулювання. Досвід провідних науковців світу широко 

використовується в діяльності Комісії міжнародного права ООН. Саме через 

Комісію вчені мають можливість впливати на правосвідомість і практику 

держав, а через них і на формування та розвиток міжнародного права. Але 

проекти Комісії, як і доктрини міжнародного права, не є джерелами 

міжнародного права. 

4. Треба згадати про збройні втручання в справи інших держав. Звичайно, 

діяльність миротворчих сил, що вводяться на прохання самих зацікавлених 

держав або на підставі рішень Ради Безпеки для підтримання миру чи для 
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примусу до миру, не викликає заперечень. Не викликає заперечень діяльність 

збройних сил, наприклад, для відновлення державності й суверенітету Кувейту. 

Але варварські бомбардування мирних об'єктів Югославії, що були 

санкціоновані НАТО, викликали осуд значної частини світового 

співтовариства. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ТЕМИ  

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу 

«Міжнародне публічне право». 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми  пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел зарубіжних авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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ТТЕЕММАА  №№  22..  ССУУББ’’ЄЄККТТИИ  ММІІЖЖННААРРООДДННООГГОО  ППУУББЛЛІІЧЧННООГГОО  ППРРААВВАА  

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Поняття та види суб’єктів міжнародного публічного права. Зміст 

міжнародної правосуб’єктності 

2. Держава як основний суб’єкт міжнародного публічного права. Україна як 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Метою заняття є визначення поняття та види суб’єктів міжнародного 

права, зміст міжнародної правосуб’єктності, правосуб’єктність вторинних 

суб’єктів міжнародного права, визнання суб’єктів міжнародного права. 
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ВСТУП 

 

Суб’єкт міжнародного права – це носій міжнародних прав та обов’язків, 

що виникають відповідно з загальновизнаними нормами міжнародного права 

або положенням міжнародно-правових актів, це учасник міжнародного права, 

який має юридичну незалежність та здатність самостійно здійснювати права та 

обов’язки, встановлені даними нормами. 

Види суб’єктів. Первинні – держави та народи, які реалізують право на 

самовизначення (які борються за незалежність). Цим суб’єктам притаманні всі 

елементи міжнародної правосуб’єктності.Похідні (вторинні) створюються на 

основі волевиявлення первинних. Об’єм прав та обов’язків залежить від цілей їх 

створювачів, що як правило закріплюється в міжнародному договорі. До них 

відносяться: Міжнародні організації (ООН ЮНЕСКО, НАТО та інші), 

державоподібні утворення такі як Ватикан. 

Також ведеться дискусія серед юристів-міжнародників про 

правосуб’єктність індивідів (фізичних осіб) та міжнародних неурядових 

організацій (МНУО), але правотворча функція на міжнародній арені 

притаманна лише загально визнаним суб’єктам міжнародного права. 
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І. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СУБ’ЄКТІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА. ЗМІСТ 

МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ 

 

Суб’єктом міжнародного праває учасник міжнародних відносин, який 

має права та обов’язки, передбачені міжнародним правом. 

Класифікація суб’єктів міжнародного права: 

1. за учасниками міжнародних відносин: індивіди, держави, 

державоподібні утворення, народи (нації), міжнародні організації. 

2. за порядком утворення: первинні (держави), похідні (міжнародні 

організації). 

Міжнародна правосуб’єктність – властивість суб’єкта міжнародних 

відносин, визнана і визначена нормами міжнародного права. Вона складається з 

трьох елементів: міжнародної правоздатності, міжнародної дієздатності та 

міжнародної деліктоздатності. 

Протягом тривалого часу міжнародну правоздатність деякі науковці 

виводили на основі суверенітету, що суттєво звужує коло суб’єктів 

міжнародного права. Це твердження є виключно доктринальне, оскільки не 

існує жодного міжнародного-правового акту, який би закріплював місце і роль 

суверенітету мі міжнародно-правовій правосуб’єктності. Більше того сучасна 

практика йде шляхом визнання міжнародної правосуб’єктності за дедалі 

більшим колом осіб. 

Особливості суб’єктів міжнародного права можна виявити, якщо 

виходити з норм міжнародного права, які встановлюють їх виникнення, 

юридичну природу, обсяг правосуб’єктності. У висновку Міжнародного суду 

ООН від 11.04.49 р. зафіксовано, „суб’єкти права тієї чи іншої правової системи 

не є обов’язково ідентичними, оскільки йдеться про їхню природу або обсяг 

їхніх прав‖. І дійсно міжнародні правові відносини можуть складатися як з 

обмежено дієздатністю (наприклад, такою володіють фізичні особи, народи, 

нації тощо), спеціальною правоздатністю (такою володіють міжнародні 

організації), так і з деліктоздатністю з окремих правопорушень (наприклад, до 
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кримінальної відповідальності за вчинення міжнародних злочинів можуть бути 

притягнені не держави, а конкретні посадові особи), так і з правоздатністю, яка 

може не забезпечуватися деліктоздатністю тощо. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Єдиним універсальним суб’єктом міжнародного права є держава, тому, 

що практично не існує таких міжнародних відносин, учасником яких не могла 

бути держава. Крім того, міжнародна правосуб’єктність держави ніким не 

створюється (її ще називають фактичною, оскільки вона походить з 

юридичного факту – виникнення держави), вона склалася в міжнародному праві 

у результаті визнання як такої. А ось держави можуть створювати інших 

суб’єктів міжнародного права через укладення міжнародних договорів, тому її 

правоздатність ще називають первинною. 
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ІІ. ДЕРЖАВА ЯК ОСНОВНИЙ СУБ’ЄКТ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА. 

УКРАЇНА ЯК СУБ’ЄКТ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 

 

Згідно зі ст.1 Міжамериканської конвенції про права та обов’язки держав 

від 26 грудня 1933 р., держава як особа міжнародного права повинна мати: 

постійне населення, визначену територію, уряд, спроможність вступати у 

зносини з іншими державами. 

Проте в сучасному міжнародному праві йдеться про три основні складові 

держави: територія, населення, публічна влада, під якою розуміється суверенна 

влада (над нею не може бути ніякої іншої влади). Крім того, публічна влада має 

бути ефективною (легітимною). Хоча це оцінювальне поняття, і тому 

посилання на ефективність не завжди дозволяє вирішити питання про 

правосуб’єктність держави. 

Усі держави рівноправні та володіють суверенітетом. Проте у 

міжнародному праві переважає думка, що абсолютного суверенітету не існує 

(нерідко він обмежується з метою забезпечення прав людини, забезпечення 

безпеки тощо). Юридична рівність держав як суб’єктів міжнародного права 

означає, що ніхто не може нав’язувати свою волю, обов’язки без її згоди. 

Держави в односторонньому порядку можуть визнати свій правовий статус. 

Наприклад, відмовляючись від певних союзів, не бажають вступати в певні 

міжнародні відносити і цим самим звужують коло своїх прав та обов’язків або 

проголосити статус нейтральної держави (Швейцарія, Австрія, Лаос, Мальта 

тощо), оголосити себе безядерною державою тощо. 

Держави мають право: 

 укладати міжнародні договори; 

 брати участь у діяльності міжнародних організацій; 

 підтримувати дипломатичні, консульські та інші зв’язки; 

 виступати стороною у Міжнародному суді ООН; 

 у разі необхідності правомірно застосовувати силу відповідно до 

Статуту ООН тощо. 
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Крім того, відповідно до проекту Декларації прав та обов'язків 

держав держави мають наступні права: право держави на здійснення 

юрисдикції на своїй території і над усіма особами та речами, що знаходяться в 

її межах, із дотриманням визнаного міжнародним правом імунітету; право 

держави на незалежне та вільне здійсненим усіх своїх законних прав; право на 

індивідуальну і колективну самооборону проти збройного нападу; право нарівні 

з іншими державами права; право на участь у міжнародних договорах; право 

вимагати вирішення спорів мирними засобами і обов'язок самому поважати це 

право та ін. 

Обов'язки держав:мирного вирішення міжнародних спорів, 

утримуватися від втручання у внутрішні і зовнішні справи інших держав; 

утримуватися від подання допомоги іншій державі, яка не виконує головного 

обов'язку утримуватися від загрози силою або її застосування проти 

територіальної недоторканності або політичної незалежності іншої держави чи 

якимось іншим чином, несумісним з міжнародним правом, або проти якої ООН 

вживає заходів попередження чи примусу; поважати права людини; 

утримуватися від визнання територіальних загарбань іншої держави, які здобуті 

в порушення чинного зобов'язання не застосовувати силу; добросовісно 

виконувати свої міжнародні зобов'язання; утримуватися від підбурювання 

міжусобиць на території іншої держави; встановлювати на своїй території такі 

умови, які б не загрожували міжнародному миру, та ін. 

У міжнародних відносинах держава представлена системою органів і 

посадових осіб. У разі порушення міжнародно-правових зобов'язань держава як 

суб'єкт міжнародного права несе міжнародно-правову відповідальність, 

незалежно від того, який її орган або посадова особа своєю поведінкою завдали 

шкоду міжнародному праву. Поряд із міжнародно-правовою відповідальністю 

держави до міжнародної кримінальної відповідальності можуть бути 

притягнені посадові особи. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Різна за обсягом міжнародна правосуб'єктність у простих і складних 
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держав. Законодавство багатьох федеративних держав визнає сьогодні за 

членами федерації право зовнішніх зносин (право укладати міжнародні 

договори, обмінюватися представництвами тощо). Деякі члени федерації 

(наприклад, Росії) взагалі не мають права самостійного виходу в міждержавну 

сферу (тоді як законодавчо за ними визнається суверенітет).  
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ІІІ. ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ВТОРИННИХ СУБ’ЄКТІВ 

МІЖНАРОДНОГО ПРАВА  

 

Аналіз теорії і практики міжнародного права з цього питання свідчить 

про таке: 

1. Міжнародна правосуб'єктність визнається за учасниками національно-

визвольного руху. Саме таке поняття вживається в рамках ООН. Терміни 

„нація‖, „народ‖ вважаються такими, що важко підлягають визначенню. А 

спроби визначення або залишаться марними, або можуть тільки посилити 

міжнародне напруження. 

2. Правосуб'єктність учасника національно-визвольного руху за своєю 

суттю є перехідною до державної (кінцева мета – створення незалежної 

держави). В основі правосуб'єктності є принцип наступництва політичного 

утворення: держава після здобуття незалежності зобов’язана дотримуватися 

зобов'язань, які вона взяла на себе в правових актах, прийнятих до 

незалежності. 

3. Правосуб'єктність народу, нації, які борються за створення незалежної 

держави, має перехідний, тимчасовий характер. З припиненням такої боротьби 

змінюється статус її учасника. У процесі боротьби на націю, народ, які її 

ведуть, поширюються всі права та обов'язки учасника міжнародного конфлікту, 

тобто принципи і норми міжнародного гуманітарного права, права збройних 

конфліктів тощо. За такими суб'єктами визнається право вступати у правові 

відносини, зокрема укладати міжнародні угоди з іншими державами або 

іншими сторонами, які воюють чи які повстали. 

5. Нації, народи, які борються за створення незалежної держави, не є 

універсальними (як держава) суб'єктами міжнародного права. Вони можуть 

бути учасниками лише тих правовідносин, які постають на основі принципу 

самовизначення. 

6. Міжнародно-правовою суб'єктністю володіє не тільки нація (народ), 

яка бореться за незалежну державу, а кожна, зокрема, навіть і ті, які вже 
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завоювали цю незалежність. Якщо боротьба за незалежність держави 

завершується актом проголошення незаможності, то необхідно 

правосуб'єктність продовжувати на якихось інших засадах, аніж боротьба за 

незалежну державу. 

Кожен народ має право на зносини з іншими суб’єктами міжнародного 

права. Здійснює він це право через державу, а у випадку відсутності 

державності – через органи квазідержавного характеру. Це ж правило випливає 

з права народу укладати міжнародні договори і реалізовувати їх, отримувати 

захист та допомогу від інших суб’єктів міжнародного права тощо. 

Міжнародні організації 

У вітчизняній науці на сьогодні переважає визнання за міжнародними 

організаціями властивостей суб'єкта міжнародного права. Ця правосуб'єктність 

вторинна. Міжнародні організації володіють правосуб'єктністю в межах, 

установлених міжнародними угодами – установчими актами цих організацій. 

Міжнародні організації володіють спеціальною міжнародною 

правосуб'єктністю. Спеціальна правосуб'єктність міжнародних організацій є 

функціональною, оскільки визначається їхніми функціями. Як правило, межа 

правосуб'єктності міжнародних організацій вказується в їхніх установчих актах. 

Крім специфічних прав та обов'язків міжнародних організацій, їхні 

установчі акти формулюють і загальні типові права та обов'язки – складові 

міжнародної правосуб'єктності. Це:  

а) право укладати договори з державами та міжнародними 

організаціями;  

б) право визнання держав та урядів (через прийом в організацію);  

в) право на співробітництво з суб'єктами міжнародного права та ін. 

Права та обов'язки міжнародної організації як суб'єкта міжнародного 

права не слід плутати з її правами та обов'язками як юридичної особи:  

а) право укладати контракти, договори найму;  

б) право на придбання рухомого та нерухомого майна і розпоряджатися 

ним;  



44 

 

в) право укладати договори про оренду;  

г) право бути стороною в судовому розслідуванні та ін. 

Міжнародні організації не можуть бути стороною у справі, яку розглядає 

Міжнародний Суд ООН. На їхні запити Суд дає лише консультативні висновки. 

Міжнародні організації не здійснюють юрисдикції щодо злочинів, скоєних на 

території розташування організації. Це – функція держави перебування 

організації, яка в той же час не може без згоди Генерального секретаря 

Організації проводити обшуки, арешти тощо в межах розташування організації. 

Для міжнародних організацій характерне одностороннє представництво; 

вони, як правило, не посилають своїх представників у держави-члени (виняток 

становить практика діяльності ООН, ОБСЄ та місії деяких інших організацій). 

Формально маючи право укладати міжнародні договори, фактично (і 

юридично) міжнародні організації обмежені щодо сфери реалізації цього права. 

В основному установчі акти міжнародних організацій передбачають їхнє право 

укладати договори про співробітництво з іншими міжнародними організаціями, 

про штаб-квартиру організації, з адміністративних та фінансових питань, про 

надання технічної допомоги і з питань правонаступництва. І хоч Віденська 

конвенція про право договорів з участю організацій (1986) закріплює 

універсальне правило: «Правоздатність міжнародної організації укладати 

договори регулюється правилами цієї організації», кількість таких договорів ще 

досить незначна. 

П'ятдесят держав, складаючи значну більшість членів міжнародного 

спілкування, мають можливість відповідно до міжнародного права 

створювати організацію, що володіє об'єктивною міжнародною 

правосуб'єктністю, а не лише правосуб'єктністю, яку визнають тільки вони. 

Підтвердженням тому є укладання міжнародною організацією угоди з 

державами, які не є її членами. 

Міжнародні організаціїподіляються на міжурядові (ММУО) та 

неурядові (МНУО). 
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Найбільш повно врегульовано міжнародно-правовий статус ММУО, 

членами яких виступають держави. Діяльність МНУО регулюється 

міжнародним правом частково. Так, найбільш широкий міжнародно-правовий 

статус має Міжнародний комітет Червоного Хреста відповідно до Женевських 

конвенцій 1949 р. про захист жертв збройних конфліктів. Взаємовідносини 

ММУО і МНУО врегульовано так званим консультативним статусом, що 

встановлюється для кожної ММУО окремо. На регіональному рівні було 

прийнято Європейську конвенцію про визнання правосуб'єктності МНУО від 

24 квітня 1986 р. 

Державоподібні утворення 

Сьогодні до державоподібних утворень належить лише центр католицької 

церкви – Ватикан, – міжнародно-правовий статус якого визначається 

Латеранськими угодами з Італією від 11 лютого 1929 р., що були переглянуті 18 

лютого 1984 р. Ватикан є членом МАГАТЕ, має статус спостерігача при ООН 

та її спеціалізованих установах, його представники (нунції) мають 

дипломатичні імунітети і привілеї (Україна встановила дипломатичні відносини 

з Ватиканом 8 лютого 1992 р.) 

Фізичні особи 

Питання міжнародної правосуб'єктності фізичної особи є одним із 

найбільш дискусійних у сучасній науці міжнародного права. До середини XX 

ст. більшість вчених вважали, що правосуб'єктність індивіда повністю 

поглинається правосуб'єктністю держави, громадянином якої він є. Починаючи 

із прийняття 10 грудня 1948 р. Загальної декларації прав людини науковий 

напрям за визнання міжнародної правосуб'єктності людини набирає все 

більшого поширення. У радянській доктрині визнання людини суб'єктом 

міжнародного права розглядалося як спроба втручання у внутрішні справи 

держави. Такі погляди подекуди збереглися і у вітчизняній науці міжнародного 

права. 

Міжнародна практика все частіше доводить, що індивід має міжнародні 

права та обов'язки. На підставі багатьох міжнародно-правових актів з прав 
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людини фізична особа має право звертатися в позасудові (Комітет з прав 

людини, Комісія з прав людини та ін.) та судові (Європейський суд з прав 

людини, Міжамериканський суд з прав людини) міжнародні органи за захистом 

своїх прав. Фізична особа може нести міжнародну кримінальну 

відповідальність за вчинення міжнародних злочинів. 

Досить чітко міжнародна правосуб'єктність фізичної особи 

наголошується в рішеннях Суду Європейського Союзу. Зокрема, Суд зазначив: 

«Співтовариство констатує новий правовий порядок у міжнародному праві, за 

яким переваги держав щодо їх суверенних прав обмежуються, і суб'єктами 

визнаються не лише держави, а й громадяни». Суд, зокрема, встановив, що 

численні договору про Європейський Союз прямо формулюють права та 

обов'язки як держав, так і фізичних осіб. 

Звичайно, визначені в численних міжнародно-правових актах з прав 

людини права і свободи фізичних осіб є передусім проявом суверенної волі 

держав. Але для міжнародної правосуб'єктності суттєвим є не те, ким 

розроблені права та обов'язки, а їхня суть. Скажімо, обов'язки фізичних осіб не 

вдаватися до піратства, не використовувати незаконно прапор випливали з 

міжнародних звичаїв, які лише в 1982 р. були кодифіковані в конвенціях. За 

злочини проти миру, проти людяності відповідальність у статуті Міжнародного 

воєнного трибуналу (Нюрнберг) було передбачено вже після їх вчинення. 

Відповідальність за повітряне піратство та викрадення літаків передбачена 

цілою системою міжнародних конвенцій. 

Транснаціональні компанії 

Сьогодні ТНК, в яких частка внутріфірмової торгівлі становить більш як 

третину світової торгівлі вирішують не лише економічні, а й принципові 

політичні питання міжнародного співробітництва. Державні заколоти, 

економічні кризи в країнах, оголошення платіжної неспроможності, 

банкрутства тощо часто є результатом, виконаним на замовлення певної ТНК. 

Водночас ТНК, не обтяжені бюрократичними структурами, досить 

оперативно можуть вирішити як власні, так і державні проблеми. Завдяки 
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власним капіталам і технологіям вони здатні піднести економіку навіть тих 

країн, яким не змогло допомогти міждержавне співробітництво. Проблеми 

боргів країн, що розвиваються, сьогодні вирішити практично неможливо без 

участі ТНК. 

Через те, що деякі ТНК, наприклад «багатонаціональні компанії», можуть 

належати державам чи ефективно контролюватися ними, деякі західні вчені, за 

аналогією з міжнародними економічними організаціями, висловлюють думку 

про набуття такими ТНК правосуб'єктних властивостей. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Спроби регулювати діяльність ТНК здійснюються як окремими 

державами, так і групами держав і через міжнародні організації. Загальним 

положенням є принцип, закріплений у Хартії економічних прав та обов'язків 

держав (ст. 2): кожна держава має право регулювати і контролювати 

діяльність транснаціональних корпорацій у межах своєї національної 

юрисдикції і вживати заходів для того, щоб така діяльність не суперечила її 

законам, нормам, постановам і відповідала її економічній та соціальній 

політиці. Транснаціональні корпорації не повинні втручатися у внутрішні 

справи держави, що її приймає. В останньому твердженні прихильники 

міжнародно-правової суб’єктності ТНК вбачають пряме для них міжнародно-

правове зобов'язання. Але такі твердження викликають сумніви. Значна 

більшість міжнародних документів, прийнятих державами та міждержавними 

організаціями стосовно статусу і діяльності ТНК, мають рекомендаційний 

характер. А тому з них не можна виводити юридичні права чи обов’язки. 
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IV. ВИЗНАННЯ СУБ’ЄКТІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА  

 

У науці міжнародного права існують дві основні теорії визнання держав 

– декларативна та конститутивна. Згідно з декларативною теорієюдержава 

визнається суб'єктом міжнародного права з моменту свого утворення, 

незалежно від визнання з боку інших суб'єктів міжнародного права. Ця теорія 

знайшла своє відображення у Міжамериканській конвенції про права та 

обов'язки держав від 26 грудня 1933 р., де встановлено, що «існування держави 

не залежить від її визнання іншими державами» (ст. 3). Конститутивна теорія 

стверджує, що нова держава стає суб'єктом міжнародного публічного права 

лише в разі визнання її вже існуючими державами, тобто саме таке визнання 

й утворює (конституює) нового суб'єкта міжнародного права. Ця теорія 

набула практичного втілення в політиці європейських держав після Віденського 

конгресу 1815 р. 

У сучасному міжнародному праві жодна з цих теорій не діє в чистому 

вигляді. З одного боку, нова суверенна держава, безумовно, має міжнародні 

права й обов'язки з моменту свого утворення. Але, з іншого боку, міжнародна 

правосуб'єктність держави так і залишиться юридичною фікцією, якщо жоден з 

існуючих суб'єктів міжнародного права не виявить бажання підтримувати а нею 

міжнародні правовідносини. 

Міжнародно-правова практика напрацювала три форми визнання: 

dejure, defacto та аdhoс.Визнання dejureозначає повне й остаточне офіційне 

визнання нової держави в якості суб'єкта міжнародного права. При цьому 

встановлення міжнародних відносин відбувається на найвищому 

дипломатичному рівні. 

Визнання defactoмає місце при сумнівах щодо життєздатності нової 

держави, коли встановлюються міжнародні відносини в деяких сферах 

співробітництва (економічній, культурній, екологічній та інших), а саме 

визнання може бути відкликане. 

Визнання аdhoсозначає офіційний контакт із невизнаною державою задля 
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вирішення конкретної проблеми у двосторонніх відносинах (наприклад, у разі 

необхідності повернення літака, якого було угнано терористами на територію 

невизнаної держави). 

Критерій офіційного визнання 

1. Дотримання положень статуту ООН 

2. Виконання обов’язків, прийнятих за Гельсінським Заключним актом і 

Паризькою хартією, особливо в тому, що стосується верховенства права, 

демократії і прав людини. 

3. Гарантії прав етнічних і національних груп і меншин відповідно до 

зобов’язань, прийнятих у рамках НБСЄ. 

4. Повага непорушності всіх державних кордонів, що не можуть бути 

змінені інакше, як мирними засобами і зі спільної згоди. 

5. Прийняття усіх відповідних зобов’язань, що стосуються роззброєння і 

нерозповсюдження ядерної зброї, а також безпеки і регіональної стабільності. 

6. Зобов’язання узгоджено вирішувати всі питання, що стосуються 

правонаступництва держави і регіональних спорів. 

Види визнання: 

- Визнання держави 

- Визнання уряду 

- Визнання повсталої сторони 

- Визнання органів національного визволення 

- Визнання органів опору та інше. 

Визнання нових держав  

Як різновид міжнародно-правового визнання, визнання держави – це 

визнання урядами існуючих держав створеної у результаті національно-

визвольної боротьби, соціальної революції або відокремлення в якості 

території нової держави як самостійного суб’єкта міжнародного права. 

Від визнання держави як суб'єкта міжнародного права слід відрізняти 

визнання уряду як законного представника держави на міжнародній арені. 

Таке визнання виникає в разі приходу нового уряду до влади неконституційним 
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шляхом. Практиці відомі два підходи до визнання урядів. Перший підхід 

було сформульовано міністром закордонних справ Мексики Естрадою, який 

вказав, що визнання означає втручання у внутрішні справи інших держав. 

Другий підхід, відомий як «доктрина Тобара» (представника Венесуели), був 

відображений у Конвенції держав Центральної Америки від 20 грудня 1907 р. 

Згідно із цією конвенцією держави-учасниці брали на себе обов'язок не 

визнавати уряди, які прийшли до влади шляхом революції або перевороту, доки 

не буде сформовано новий уряд шляхом вільних виборів. 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

У науці міжнародного права існують дві основні теорії визнання держав 

– декларативна та конститутивна. Згідно з декларативною теорієюдержава 

визнається суб'єктом міжнародного права з моменту свого утворення, 

незалежно від визнання з боку інших суб'єктів міжнародного права. Ця теорія 

знайшла своє відображення у Міжамериканській конвенції про права та 

обов'язки держав від 26 грудня 1933 р., де встановлено, що «існування держави 

не залежить від її визнання іншими державами» (ст. 3). Конститутивна теорія 

стверджує, що нова держава стає суб'єктом міжнародного публічного права 

лише в разі визнання її вже існуючими державами, тобто саме таке визнання 

й утворює (конституює) нового суб'єкта міжнародного права. Ця теорія 

набула практичного втілення в політиці європейських держав після Віденського 

конгресу 1815 р. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Єдиним універсальним суб’єктом міжнародного права є держава, тому, 

що практично не існує таких міжнародних відносин, учасником яких не могла 

бути держава. Крім того, міжнародна правосуб’єктність держави ніким не 

створюється (її ще називають фактичною, оскільки вона походить з 

юридичного факту – виникнення держави), вона склалася в міжнародному праві 

у результаті визнання як такої. А ось держави можуть створювати інших 

суб’єктів міжнародного права через укладення міжнародних договорів, тому її 

правоздатність ще називають первинною. 

2. Різна за обсягом міжнародна правосуб'єктність у простих і складних 

держав. Законодавство багатьох федеративних держав визнає сьогодні за 

членами федерації право зовнішніх зносин (право укладати міжнародні 

договори, обмінюватися представництвами тощо). Деякі члени федерації 

(наприклад, Росії) взагалі не мають права самостійного виходу в міждержавну 

сферу (тоді як законодавчо за ними визнається суверенітет).  

3. Спроби регулювати діяльність ТНК здійснюються як окремими 

державами, так і групами держав і через міжнародні організації. Загальним 

положенням є принцип, закріплений у Хартії економічних прав та обов'язків 

держав (ст. 2): кожна держава має право регулювати і контролювати 

діяльність транснаціональних корпорацій у межах своєї національної 

юрисдикції і вживати заходів для того, щоб така діяльність не суперечила її 

законам, нормам, постановам і відповідала її економічній та соціальній 

політиці. Транснаціональні корпорації не повинні втручатися у внутрішні 

справи держави, що її приймає. В останньому твердженні прихильники 

міжнародно-правової суб’єктності ТНК вбачають пряме для них міжнародно-

правове зобов'язання. Але такі твердження викликають сумніви. Значна 

більшість міжнародних документів, прийнятих державами та міждержавними 
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організаціями стосовно статусу і діяльності ТНК, мають рекомендаційний 

характер. А тому з них не можна виводити юридичні права чи обов’язки. 

4. У науці міжнародного права існують дві основні теорії визнання 

держав – декларативна та конститутивна. Згідно з декларативною 

теорієюдержава визнається суб'єктом міжнародного права з моменту свого 

утворення, незалежно від визнання з боку інших суб'єктів міжнародного права. 

Ця теорія знайшла своє відображення у Міжамериканській конвенції про права 

та обов'язки держав від 26 грудня 1933 р., де встановлено, що «існування 

держави не залежить від її визнання іншими державами» (ст. 3). 

Конститутивна теорія стверджує, що нова держава стає суб'єктом 

міжнародного публічного права лише в разі визнання її вже існуючими 

державами, тобто саме таке визнання й утворює (конституює) нового 

суб'єкта міжнародного права. Ця теорія набула практичного втілення в 

політиці європейських держав після Віденського конгресу 1815 р. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ТЕМИ  

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу 

«Міжнародне публічне право». 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми  пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел зарубіжних авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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ТТЕЕММАА  №№  66..  ППРРААВВООННААССТТУУППННИИЦЦТТВВОО  УУ  ММІІЖЖННААРРООДДННООММУУ  

ППУУББЛЛІІЧЧННООММУУ    ППРРААВВІІ  

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Поняття та особливостіміжнародного правонаступництва держав. Види 

правонаступництва 

2. Поняття міжнародного спору та ситуації 

3. Загальна характеристика мирних засобів вирішення міжнародних спорів
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Метою заняття є визначення поняття та особливості міжнародного 

правонаступництва держав, види правонаступництва, поняття міжнародного 

спору та ситуації, загальна характеристика мирних засобів вирішення 

міжнародних спорів. 
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ВСТУП 

 

Міжнародне правонаступництво держав – перехід прав та обов'язків від 

держави-попередниці до держави-наступниці відповідно до норм міжнародного 

права. 

Наука міжнародного права розрізняє дві основні 

теоріїправонаступництва – універсальну та негативну. 

Згідно з універсальною теорією, держава-наступниця повністю 

успадковує всі міжнародні права та зобов'язання від держави-попередниці. 

Негативна теорія – міжнародні права та зобов'язання держави-попередниці 

не діють по відношенню до держави-наступниці. На практиці жодна з цих 

теорій не діє в чистому вигляді. 

Питання міжнародного правонаступництва виникає у разі об'єднання 

кількох держав у нову, єдину державу, поділу однієї держави на кілька нових 

держав, відокремлення від держави частини території та утворення на ній 

самостійної держави (або держав), при входженні однієї (або кількох держав) 

до складу іншої держави, внаслідок деколонізації та в інших випадках. 

Об'єктами міжнародного правонаступництва можуть виступати міжнародні 

договори, державна власність, державні борги, громадянство, членство в 

міжнародних організаціях і багато іншого. 

Україна ще не врегулювала питання, пов'язані з міжнародним 

правонаступництвом колишнього СРСР. Це стосується делімітації та демаркації 

державних кордонів, морської економічної зони, розподілу закордонної 

власності, алмазного та золотого запасів держави-попередниці та ін. 
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І. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО 

ПРАВОНАСТУПНИЦТВА ДЕРЖАВ. ВИДИ ПРАВОНАСТУПНИЦТВА  

 

Уявлення про правонаступництво як правову категорію з часів Г. Гроція 

істотно змінилися. Сучасному міжнародному праву відомі різні випадки 

правонаступництва, наприклад, щодо договорів, державної власності, 

державних архівів та інше. 

Відносини правонаступництва врегульовані двома конвенціями:  

- Віденська конвенція про правонаступництво держав відносно 

міжнародних договорів 1978 р.  

- Віденська конвенція про правонаступництво держав відносно 

державної власності, державних архівів та державних боргів. 1983 р. Україна 

приймає участь в обох конвенціях, але Конвенція 1983 р. ще не вступила в 

силу. 

Під правонаступництвом як правовою категорією розуміють перехід 

прав та обов’язків одного суб’єкта до іншого у встановлених правом випадках 

відповідно до правових приписів.  

З точки зору міжнародного права, правонаступництво – це перехід прав 

та обов’язків однієї держави до іншої в результаті настання певних подій і 

ситуацій. 

Іншими словами правонаступництво держав виникає у тому випадку, 

якщо, відбувається остаточна і безповоротна зміна суверенітету однієї держави 

над тією або іншою територією суверенітетом іншої держави. Тобто 

міжнародне право пов’язує правонаступництво тільки зі зміною території. 

Особливого значення проблеми правонаступництва набувають при 

виникненні нових незалежних держав внаслідок: 

- національно-визвольної боротьби. 

- повного розчленування існуючої держави 

- відокремлення частини держави  

- злиття існуючих держав 
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В зв’язку з появою нових держав, які замінюють в міжнародних 

відносинах старі, виникають питання правонаступництва між цими державами 

та їх попередниками. 

Правонаступництво держав – зміна однієї держави іншою в несенні 

відповідальності за міжнародні відносини будь-якої території.(ст.2) 

Існують основні терміни що стосуються правонаступництва 

Держава-попередник – це держава яка була змінена іншою державою у 

випадку правонаступництва держав. 

Держава-наступник – це держава, яка змінила іншу державу у випадку 

правонаступництва держав. 

Момент правонаступництва держави – це дата зміни державою-

наступницею держави-попередника в несенні відповідальності за міжнародні 

відносини застосованої до території, яка є об’єктом правонаступництва держав. 

Об’єкт правонаступництва : 

Згідно з Віденською конвенцією 1978 р. об’єктом правонаступництва є 

міжнародні договори, призначені для укріплення миру, безпеки та розвитку 

співробітництва між державами.  

В даній конвенції соціальні революції не визнаються як правові засади 

появи нових суб’єктів міжнародного права, а також з ними не пов’язані 

відношення правонаступництва. Тобто уряд який прийшов до влади 

революційним шляхом повинен сумлінно виконувати зобов’язання зафіксовані 

в міжнародних договорах, уряду що передував.  

По відношенню до держав, які з’явилися шляхом національно-визвольної 

боротьби, Конвенція 1978 р. виходить з принципу ―чистої дошки‖ (tabularasa). 

Це означає, що така держава не пов’язана договорами, які підписані від їх імені 

державами-метрополіями, та які діяли на момент правонаступництва. (ст. 16) 

Але ця конвенція наділила нові незалежні держави правом встановлювати свій 

статус в якості учасника любого багатостороннього договору, який був чинним 

на момент правонаступництва держави та який діяв по відношенню до 

території нової держави, лише шляхом повідомлення про правонаступництво. 
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Якщо держава розділяється, а бо відокремлюються її частки принцип 

чистої дошки не діє, а застосовується правило виконання зобов’язань 

державою-спадкоємицею по міжнародним договорам, які діяли по відношенню 

до територій цієї держави в момент правонаступництва, якщо держава-

спадкоємиця та інша держава-учасник не домовилися про інше, та якщо зміна 

обставини не призвела до неможливості виконання раніш взятих зобов’язань.  

Конвенція 1978 р. також закріпила важливе положення, що 

правонаступництво держав не торкається державних кордонів, які встановлені 

договором, та обов’язків і прав, які встановлені договором, по відношенню до 

режиму кордонів.(ст. 11). 

В 1991 р. Верховна Рада України прийняла Закон ―Про 

правонаступництво України‖. ст. 7 цього Закону встановила наступне: ―Україна 

є спадкоємицею прав та обов’язків за міжнародними договорами Союзу РСР, 

які не суперечать Конституції України та інтересам республіки‖. Таким чином, 

Україна змогла реалізувати положення Віденської конвенції про 

правонаступництво держав по відношенню до договорів 1978 р., шляхом 

прийняття внутрідержавного законодавчого акту. 

В ст. 12 Угоди про створення СНД від 8.12.1991 р. зафіксовано, що 

домовившись сторони (Бєларусь, Росія та Україна) гарантують виконання 

міжнародних зобов’язань, які наступають для них виходячи з договорів та угод 

колишнього Союзу РСР. В розвитку цього положення в рамках СНД було 

підписано 6.07.1992 р. Меморандум про взаєморозуміння з питань 

правонаступництва по відношенню до договорів колишнього СРСР, які 

представляють взаємний інтерес. В ньому говориться, що питання про участь в 

багатосторонніх договорах колишнього СРСР вирішується згідно з принципами 

та нормами міжнародного права кожною державою-учасницею Співдружності 

самостійно в залежності від специфіки конкретного случаю, характеру та змісту 

того чи іншого договору. Але договори які торкаються інтересів усіх держав-

учасниць Співдружності (наприклад, договори про кордони та його режим), то 

ці договори залишаються чинними, але участь у них приймають держави які 
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мають сусідство з державами які не є членами Співдружності. В такому 

випадку важливо, щоб ці держави підтвердили свою участь в цих договорах. 

Віденська конвенція 1983 р. щодо правонаступництва державної 

власності, державних архівів та державних боргів виходить з загального 

принципу регулювання цих відносин між державою-спадкоємицею та 

колишньою державою та угоди між ними.  

Ст. 8 цієї Конвенції дається визначення терміну ―державна власність 

колишньої держави” як державного майна, права й інтересів, що на момент 

правонаступництва держав належали колишній державі відповідно до її 

внутрішнього права. Конвенція передбачає, що перехід державної власності 

колишньої держави веде до припинення прав цієї держави і виникнення прав 

держави-спадкоємиці на державну власність, яка переходить до держави-

спадкоємиці. 

Передача частини території держави. 

Коли частина території держави передається іншій державі, то відносини 

між ними регулюються угодою між ними з цього приводу, а як що відсутня 

така угода в таких випадках : 

 нерухома державна власність держави-попередника, яке знаходиться 

на території, що являється об’єктом правонаступництва держав, переходить до 

держави-наступниці. 

 рухоме державне майно держави-попередника, пов’язане з 

діяльністю держави-попередника по відношенню до території, є об’єктом 

правонаступництва держав, переходить до держави-наступниці. 

Практичне виконання таких рішень показало, що найбільш ефективний 

шлях реалізації правонаступництва щодо державної власності – це укладання 

двосторонніх угод про правонаступництво, які дають змогу врахувати 

специфіку кожного випадку. 

Якщо відсутня така угода конвенція встановлює, що нерухоме та рухоме 

державне майно, яке знаходиться на території держави-спадкоємиці, 

переходить їй (ст. 14). Якщо по іншому не домовлено між державами, то 
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перехід державних архівів колишньої держави до держави-спадкоємиці 

виконується без компенсації (ст. 23). 

Щодо наслідків правонаступництва держав стосовно державних архівів 

колишньої держави діють норми, які містяться у частині ІІІ конвенції. 

Поняття ―державних архівів колишньої держави‖ у цій конвенції означає 

сукупність документів будь-якої давності і будь-якого типу, виготовлених у 

ході діяльності, що на момент правонаступництва держав належали колишній 

державі відповідно до її внутрішнього права і зберігалися нею безпосередньо 

або під її контролем як архіви для різних цілей (ст. 20) 

Перехід державних архівів держави-попередника несе за собою 

припинення прав цієї держави та виникнення прав держави-спадкоємиці на 

державні архіви, які переходять до держави-спадкоємиці з урахуванням 

положень цієї Конвенції. 

Перехід державних архівів згідно зі ст. 23 здійснюється без компенсації. 

Правонаступництво по відношенню до державних боргів повинно 

здійснюватися на засадах угоди між державою-попередником та державою-

наступником. Якщо відсутня така угода державний борг колишньої держави 

переходить до держави-спадкоємиці по справедливій долі (ст. 37). 

У конвенції дається поняття ―державний борг‖ будь-яке фінансове 

зобов’язання колишньої держави стосовно іншої держави, міжнародної 

організації або будь-якого іншого суб’єкта міжнародного права, що виникло 

відповідно до міжнародного права. 

Положення Віденської конвенції 1983 р. розповсюджуються на такі ж 

випадки правонаступництва, що і Віденська конвенція 1978р. про 

правонаступництво держав по відношенню до міжнародних договорів. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Під правонаступництвом як правовою категорією розуміють перехід 

прав та обов’язків одного суб’єкта до іншого у встановлених правом випадках 

відповідно до правових приписів.  

З точки зору міжнародного права, правонаступництво – це перехід прав 
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та обов’язків однієї держави до іншої в результаті настання певних подій і 

ситуацій. 

Іншими словами правонаступництво держав виникає у тому випадку, 

якщо, відбувається остаточна і безповоротна зміна суверенітету однієї держави 

над тією або іншою територією суверенітетом іншої держави. Тобто 

міжнародне право пов’язує правонаступництво тільки зі зміною території. 
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ІІ. ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНОГО СПОРУ ТА СИТУАЦІЇ 

 

Процедури мирного вирішення спорів розроблено рядом міжнародно-

правових актів. Найбільш важливими серед них є 1-ша Гаазька конвенція про 

мирне вирішення міжнародних спорів від 5(18) жовтня 1907 p., Загальний акт 

про мирне вирішення міжнародних спорів від 28 вересня 1928 р. з поправками, 

які внесено Генеральною Асамблею ООН 28 квітня 1949 р., Манільська 

декларація про мирне вирішення міжнародних спорів, яку прийнято в рамках 

ООН 15 листопада 1982 р., Декларація Організації Об'єднаних Націй від 5 

грудня 1988 р. про запобігання й усунення спорів і ситуацій, які можуть 

загрожувати міжнародному миру і безпеці, і про роль ООН у цій сфері та деякі 

інші. На особливу увагу заслуговує Довідник ООН з мирного розв'язування 

спорів між державами, рекомендований до опублікування сесією Спеціального 

комітету зі Статуту ООН і посилення ролі цієї організації, з лютого 1991 р. 

Згідно зі ст. 18 Конституції України зовнішньополітична діяльність 

України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки 

шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами 

міжнародного товариства на основі загальновизнаних принципів і норм 

міжнародного права.Мирні способи застосовуються тоді, коли між державами 

(і тільки між ними) виникає міжнародний спір. Це вимагає встановлення змісту 

самого поняття "міжнародний спір". 

У міжнародному праві немає загальновизнаного визначення поняття 

«міжнародний спір». Ознаки спору встановлюються для потреб реалізації 

певної процедури врегулювання міжнародних спорів, передбаченої конкретним 

міжнародним договором. Водночас досить часто регламентація процедур 

мирного врегулювання відбувається без формального визначення ознак 

міжнародного спору. Утім у сучасній теорії склався загалом єдиний підхід до 

визначення змісту цього поняття. Він ґрунтується на практиці Міжнародного 

Суду, який під міжнародним спором розуміє конфлікт правових поглядів, що 

об'єктивно існує до початку розгляду справи. Це означає, що для наявності 
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спору недостатньо констатації самої лише різниці в поглядах сторін із питання 

права чи факту або ж їхніх інтересів. Така розбіжність повинна бути об'єктивно 

виражена в офіційних діях, принаймні однієї з них. 

Міжнародний спір – формально (об'єктивно) виражену суперечність 

між суб'єктами міжнародного права з питання факту або права. 

Міжнародний спір – це юридичний факт, констатація наявності якого вимагає 

від його учасників та інших заінтересованих суб'єктів міжнародного права 

реалізації принципу мирного вирішення міжнародних спорів. 

Не існує універсальної класифікації міжнародних спорів. Кожний договір 

має свою унікальну класифікацію, що зазвичай служить двом цілям: визначити, 

які спори підпадають під дію цього договору; встановити, які мирні засоби слід 

застосовувати для врегулювання певних видів спорів. Наприклад, Конвенції 

1899 і 1907 років про мирне вирішення міжнародних спорів рекомендують 

державам-учасницям для врегулювання «серйозної незгоди або конфлікту» 

вдаватися до мирних послуг або посередництва; при «розходженнях 

міжнародного характеру, що не зачіпають їхньої честі або життєвих інтересів та 

випливають із різниці в поглядах на питання факту» – створювати слідчу 

комісію; арбітраж рекомендується як найбільш ефективний і справедливий 

спосіб вирішення «питань юридичного характеру, особливо при тлумаченні або 

застосуванні міжнародних конвенцій». 

У міжнародному праві та доктрині досить поширений поділ спорів на 

юридичні (правові) та політичні (неправові). Вважається, що предметом 

правового спору є конфлікт сторін щодо тлумачення або застосування існуючої 

міжнародно-правової норми. Коли ж спір зводиться до вимоги однієї зі сторін 

змінити зміст чинної норми, він не є правовим. Мета такої класифікації – 

виокремити спори, які здатен вирішити суд як орган, що за своєю природою 

тільки застосовує право, але не створює його. Утім ця класифікація вважається 

занадто академічною через відносний характер відмінності між цими видами 

спорів. Дійсно, навряд чи міжнародний спір може бути виключно правовим, 

тому що він завжди має політичний вимір; з іншого боку, зіткнення політичних 
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інтересів суб'єктів міжнародного права має вирішуватися на основі норм 

міжнародного права. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Статут ООН розрізняє спори та ситуації. Остання «може привести до 

міжнародних ускладнень або викликати спір‖ (ст. 34), тобто має місце, коли 

зіткнення інтересів держав не супроводжується явним висуванням претензій, 

хоча і породжує певні тертя між ними і напруженість. Хоча вони не мають 

нормативних характерних ознак, доктрина виходить з того, що "ситуація" не 

визначається чітко окресленими вимогами однієї держави до іншої, але згідно зі 

Статутом ООН в ситуації сторона не має стримуватися під час голосування з 

цього питання у Раді Безпеки, а в спорі – має. звідси вважають, що за змістом 

ситуація ширша, ніж спір. 
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ІІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МИРНИХ ЗАСОБІВ ВИРІШЕННЯ 

МІДНАРОДНИХ СПОРІВ 

 

Чинне міжнародне право не знає немирних (силових) засобів 

врегулювання міжнародних спорів. Про врегулювання спорів за допомогою 

сили можна говорити, наприклад, у політичній площині. З правового погляду 

кожен випадок застосування сили (зокрема, військової) щодо іншої держави 

може бути або правомірним, насамперед як відповідь на порушення 

міжнародно-правових зобов'язань, або неправомірним, тобто становити 

правопорушення. У кожному з цих випадків застосовуються норми, що 

регулюють використання сили в міжнародних відносинах. 

У чинному конвенційному міжнародному праві визначення поняття 

«мирний засіб (спосіб, метод, процедура) вирішення (врегулювання, 

залагодження) міжнародного спору» здійснюється шляхом наведення переліку 

конкретних мирних засобів або ж зазначається, що це засоби, які виключають 

застосування примусу в будь-якій формі. Засіб вирішення міжнародного 

спору – це певна послідовність дій сторін міжнародного спору й інших 

суб'єктів міжнародного права (процедуру), на яку погодилися сторони спору 

та реалізація якої покликана привести до врегулювання спору, тобто усунути 

об'єктивно виражений конфлікт позицій спірних сторін із питань, що 

становили його предмет. 

Загальне міжнародне право не зобов'язує держави звертатися до 

конкретного засобу вирішення спорів і надає державам – учасницям спору 

право вільно обирати засоби його вирішення. Статут ООН закріпив цей 

принцип у ч. 1 ст. 33: сторони, які беруть участь у будь-якому спорі, 

продовження якого могло б загрожувати підтриманню міжнародного миру та 

безпеки, повинні насамперед старатися вирішити спір шляхом переговорів, 

обслідування, посередництва, примирення, арбітражу, судового розгляду, 

звернення до регіональних органів або угод чи іншими мирними засобами за 

своїм вибором. 
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У міжнародно-правовій доктрині найпоширенішим є поділ мирних 

засобів вирішення міжнародних спорів на дипломатичні (політичні) та 

правові (судові). До дипломатичних належать переговори, добрі послуги, 

посередництво, обслідування та примирення, до правових – арбітраж і 

судовий порядок. Основні відмінності цих двох типів засобів вирішення спорів 

полягають у такому: а) правовим засобам притаманне ухвалення рішення на 

основі міжнародного права; політичний засіб дозволяє занадто вільне 

тлумачення міжнародного права або встановлення спірними сторонами нової 

норми, а тому компроміс сторін є необхідною умовою; б) правовий засіб 

передбачає прозорі та публічні процедури, третя сторона є незалежною від 

стороннього впливу, насамперед спірних сторін; для політичних засобів 

конфіденційність зазвичай є умовою досягнення рішення, оскільки політична 

воля сторін надзвичайно залежна від суспільної думки; в) рішення, 

запропоноване в результаті застосування правового засобу, завжди юридично 

обов'язкове для сторін; рішення, досягнуте в рамках політичного засобу, 

переважно є рекомендаційним. 

а) переговори і консультації; 

Двосторонні або багатосторонні безпосередні переговори між сторонами 

спору є найпоширенішим та найефективнішим засобом врегулювання 

міжнародних спорів. Переговори використовуються для врегулювання майже 

кожного спору, принаймні як початкова стадія. У багатьох міжнародних 

договорах про мирне вирішення спорів переговори стоять на першому місці 

серед інших мирних засобів. 

Переговори – надзвичайно гнучкий засіб: їх формат, рівень, тривалість та 

інші параметри можуть бути встановлені для потреб конкретної ситуації, а 

спори можуть вирішуватися як на підставі чинного міжнародного права, так і 

шляхом створення нових норм. Переговори дозволяють усунути небажане 

втручання третіх сторін у спір. Водночас цей засіб має суттєві недоліки: більш 

сильна сторона має можливість здійснювати тиск на слабшу сторону; 

переговори можуть завершитися безрезультатно; досягнута домовленість може 
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бути юридично необов'язковою. 

Різновидом переговорів є консультації. Вони, як правило, 

використовуються для продовження встановлених контактів. До консультацій 

звертаються тоді, коли необхідно поновити переговори у зв'язку з обставинами, 

що виникли знов. Як зазначається в Декларації про запобігання й усунення 

спорів і ситуацій, які можуть загрожувати міжнародному миру і безпеці, і про 

роль ООН в цій сфері від 5 грудня 1988 p., державам слід використовувати 

консультації для того, щоб краще розуміти погляди, позиції та інтереси одна 

одної. 

б) Добрі послуги та посередництво. 

Мета цих засобів – сприяти початку переговорів між сторонами та 

досягненню домовленості щодо врегулювання спору. Ці засоби можуть 

використовуватися державами, міжнародними організаціями, приватними 

особами (авторитетними громадськими діячами) індивідуально або колективно. 

На відміну від посередника, особа, що надає добрі послуги, не бере 

участь у переговорах і не пропонує шляхи вирішення спору, її головне завдання 

– допомогти спірним сторонам вступити у переговори, після чого її місія 

закінчується. Пропозиції особи, що пропонує добрі послуги, не є обов'язковими 

для сторін спору та можуть бути відхилені ними. 

Посередник займає більш активну позицію завдяки тому, що сторони 

погоджуються на його участь у переговорах. Посередник може отримати право 

керувати переговорами та пропонувати варіанти вирішення спору, які, проте, не 

мають обов'язкової сили. Відмова сторін спору від запропонованого варіанту не 

вважається недружнім актом. 

в) міжнародні слідчі і примирні комісії; 

Трапляється, що суть спору зводиться до різного розуміння фактичних 

обставин, що стали підставою для спору. Неупереджений авторитетний 

висновок щодо дійсного стану фактичного боку спору дозволяє прискорити 

його врегулювання, насамперед внаслідок усунення невизначеності щодо кола 

норм міжнародного права, які підлягають застосуванню до суперечки. Це 
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можна зробити шляхом створення самими спірними сторонами на паритетних 

засадах органу, що відповідно до встановленої процедури ухвалить висновок 

про фактичні обставини спору (слідчої комісії) або ж на основі результатів 

розслідування запропонує шляхи вирішення спору (погоджувальної комісії). 

Міжнародні слідчі комісії утворюються в разі виникнення розбіжностей в 

оцінці фактичних обставин справи. Слідчі комісії покликані з'ясовувати 

питання факту за допомогою безпристрасного і сумлінного розслідування. Для 

утворення такої комісії сторони, які сперечаються, мають укласти особливу 

угоду, якою визначити обсяг повноважень, місцезнаходження, порядок і термін 

утворення. Для участі в роботі комісії сторони можуть призначати пред 

ставників або адвокатів, які будуть викладати позицію сторін, які сперечаються, 

та її підтримувати. Слідчі комісії можуть допитувати свідків, досліджувати 

фактичні обставини шляхом вивчення документів і фактів, викликати експертів 

тощо; сторони, які сперечаються, зобов'язані сприяти цьому. Результатом 

роботи комісії є доповідь, яку вона склала та яка має обмежуватися 

встановленням фактів. Сторони мають право скористатися фактами доповіді на 

власний розсуд. 

Примиренняяк процедура регламентоване Конвенцією з примирення і 

арбітражу в рамках НБСЄ (тепер – ОБСЄ), котра є додатком до Результатів 

Наради з БСЄ про мирне урегулювання спорів, яка відбулася в Женеві 12-23 

жовтня 1992 р. Метою примирення є надання допомоги сторонам у спорі в 

пошуках урегулювання відповідно до міжнародного права та їхніх зобов'язань у 

рамках ОБСЄ. Для цього утворюється Комісія з примирення з мирових 

посередників, котра після вивчення всіх аспектів спору складає доповідь з 

пропозиціями з його мирного врегулювання. Протягом тридцяти днів сторони 

мають визначити своє ставлення до пропозицій доповіді – або погодитися з 

ними, або не погодитися. 

Різновидом слідчих і погоджувальних комісій є інститут прикордонних 

представників. Відповідно до ст. 21 Закону «Про державний кордон України» 

від 4 листопада 1991 р.1 для вирішення питань, пов'язаних із підтриманням 
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режиму державного кордону України, виконання міжнародних договорів із 

цього питання, створення умов для мирного розв'язання прикордонних 

конфліктів та інцидентів на певній ділянці державного кордону України з 

особового складу Державної прикордонної служби України призначаються 

прикордонні представники України, а також їхні заступники. 

Зазвичай слідчі та погоджувальні комісії не уповноважуються 

ухвалювати юридично обов'язкові рішення для сторін спору. Втім на сьогодні 

діють і такі міжнародні договори, що передбачають обов'язковість їх рішень 

(наприклад, ст. 45 Конвенції про режим судноплавства на Дунаї 1948 p.). 

г) міжнародний арбітраж і судовий розгляд; 

Міжнародний арбітраж. Цей засіб зарекомендував себе як ефективний 

інструмент вирішення міждержавних спорів, зокрема досить складних, 

обтяжених серйозним міжнародним протистоянням сторін. В останні 

десятиліття поширилася практика передбачати арбітражне врегулювання спорів 

як засіб врегулювання можливих спорів щодо тлумачення та застосування 

міжнародних угод. З іншого боку, кількість звернень до цього засобу помітно 

зменшилася. 

Звернення до арбітражу є добровільним, здійснюється шляхом укладання 

спірними сторонами особливої міжнародної угоди, що називається 

компромісом. У ній сторони регламентують: порядок визначення складу 

арбітрів; предмет спору; компетенцію арбітражу; процедуру розгляду справи; 

характер і джерела норм, на підставі яких має бути ухвалене рішення; порядок 

винесення рішення; юридичну обов'язковість рішення. 

Якщо компроміс укладається після виникнення конкретного спору, має 

місце арбітраж adhoc. Також можлива попередня домовленість про арбітраж як 

засіб врегулювання потенційного спору, що закріплюється в договорі з певного 

питання або у спеціальному договорі про арбітраж. У цьому разі має місце 

постійний арбітраж. Його юрисдикція може бути обов'язковою або 

факультативною (добровільною). Окремо слід відзначити Постійну палату 

третейського суду, створену на підставі Гаазьких конвенцій 1899 і 1907 років 
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про мирне вирішення міжнародних спорів. Для кожного спору, що передається 

на вирішення Палати, його сторони укладають компроміс та обирають арбітрів 

із переліку осіб, що формується державами-учасницями Конвенцій. 

До складу арбітрів можуть призначатися особи, які мають кваліфікацію, 

необхідну для призначення у своїх країнах на найвищі судові посади, чи є 

юристами, котрі мають визнану компетентність у галузі міжнародного права. 

Арбітри призначаються терміном на шість років і з правом переобрання ще на 

один термін. Рішення арбітражного суду приймаються більшістю голосів. 

Арбітражний суд має право розглядати всі спори, котрі передали йому на 

розгляд, але може виключити зі своєї компетенції спори щодо територіальної 

цілісності держави, її національної оборони, права на суверенітет над 

сухопутною територією і деякі інші. 

Згідно зі статтею 30 Конвенції суд вирішує спори відповідно до 

міжнародного права або, з погодження сторін, або на підставі справедливості й 

доброї волі. 

Міжнародні суди. Теорія використовує для визначення всього розмаїття 

існуючих міжнародних судів родове поняття міжнародний судовий орган (або 

міжнародна судова установа. 

Міжнародний Суд ООН є одним з головних органів ООН (п. 1 ст. 7 

Статуту ООН). Ст..92 Статуту визначає його і як головний судовий орган ООН. 

Міжнародний Суд утворюється і діє на основі Статуту, котрий є невід'ємною 

частиною Статуту ООН. 

До відання Суду належать всі справи, що йому передадуть сторони, і всі 

питання, спеціально передбачені Статутом ООН або чинними міжнародними 

договорами. Сторонами у справах, котрі розглядаються Міжнародним Судом, 

можуть бути тільки держави. Рішення Суду ґрунтуються на міжнародному 

праві, яке Статут Міжнародного Суду визначає як складене з міжнародних 

конвенцій, міжнародних звичаїв як доказ загальної практики, визнаної за 

правову норму, загальних принципів права, судових рішень і доктрини 

найбільш кваліфікованих спеціалістів (ст. 38). Міжнародний Суд діє на 
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постійній основі. 

Міжнародний Суд складається з п'ятнадцяти членів. Вони обираються 

терміном на дев'ять років Генеральною Асамблеєю і Радою Безпеки одночасно, 

причому при обранні суддів у Раді Безпеки принцип одностайності не діє. Для 

кандидатів у судді використовують ті самі критерії, що і для арбітрів. 

Кандидати висуваються національними групами держави, не більше як чотири, 

а в Суді не може бути більш як два судді від однієї країни. Судді не 

представляють свою державу, а діють "в особистій якості". Тому якщо 

розглядається спір між державами, громадянами яких є призначені судді, це не 

дає підстав, щоб вони поступилися місцем іншим суддям. Якщо суддя перестає 

задовольняти поставлені вимоги, то за одностайною думкою всіх суддів він 

може бути звільнений з посади. Судді користуються дипломатичними 

привілеями та імунітетами. Місцезнаходженням Суду є Гаага (Нідерланди). 

Суд розглядає справи у повному складі, але кворум у дев'ять суддів вважається 

достатнім для створення судової присутності. В окремих випадках Суд має 

право утворювати камери, де кількість суддів може бути менша ніж дев'ять, – 

три або більше. 

До Суду можуть звертатися не тільки держави – члени ООН, але, як 

бачимо зі ст. 35 Статуту, п. 1 ст. 93 Статуту ООН, й нечлени цієї організації. 

Для забезпечення доступу до Суду держав – неучасниць Статуту Суду Рада 

Безпеки резолюцією від 15 жовтня 1946 р. встановила спеціальну процедуру. 

Для цього заінтересована держава має депонувати в секретаріаті Суду 

декларацію загального або часткового значення. Загального – означає визнання 

юрисдикції Суду щодо всіх спорів, які виникли, або тих, що ще можуть 

виникнути; декларація часткового значення – тільки для конкретної справи. 

До відання Суду належать всі справи, котрі йому передадуть сторони, у 

тому числі тлумачення міжнародних договорів, будь-якого питання 

міжнародного права, наявності факту, встановлення якого буде свідчити про 

порушення міжнародного зобов'язання, характеру і розмірів відшкодування, що 

належить за порушення міжнародного зобов'язання. Крім того, на основі п. 1 ст. 
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96 Статуту ООН за запитом Генеральної Асамблеї або Ради Безпеки Суд може 

дати консультативний висновок з будь-якого юридичного питання. Такий 

самий висновок Суд може дати за запитанням інших органів ООН, яким 

Генеральна Асамблея дасть дозвіл. 

Суд не має обов'язкової юрисдикції, тобто справи не можуть розглядатися 

без спеціального звернення заінтересованих держав. Лише за наявності 

звернення, причому звернення всіх сторін, що беруть участь у спорі, Суд має 

право порушити справу. Погодження на юрисдикцію Суду може бути разовим, 

тобто для даної справи, або для всіх правових питань, або з всіх питань, що 

виникають в рамках даного союзу чи організації. 

Рішення Суду остаточні й оскарженню не підлягають. Якщо сторона 

ухиляється від виконання судового рішення, інша сторона може звернутися до 

Ради Безпеки, яка має право зробити відповідну рекомендацію або вжити 

заходів для забезпечення виконання рішення Суду. 

Разом з тим у літературі зазначається, що держави з великим небажанням 

звертаються до Суду, відмовляються від явки в Суд, довільно виключають деякі 

питання зі сфери юрисдикції Суду тощо. Цьому сприяють ряд факторів, в тому 

числі повільність діяльності Суду. Так, розгляд відомої справи про Південно-

Західну Африку тривав 6 років; такий самий час – спір між Іспанією і Бельгією. 

І хоча в останні роки було вжито заходів щодо скорочення термінів з розгляду 

справ, вважають, що відчувається криза Міжнародного Суду. 

Поряд з Міжнародним Судом ООН існують регіональні судові органи. До 

них належить Європейський суд, функції якого складаються з виконання ролі 

арбітра в спорах між державами-членами і Товариством, забезпечення 

однакового тлумачення і застосування права Товариства та ін. Однак цей суд не 

служить альтернативою немирному вирішенню спорів. Його швидше можна 

розглядати як внутрішній судовий орган. Хоча існує думка, що на сьогодні 

можна налічити близько півтора десятки міжнародних судових органів. Усі 

вони були створені у другій половині XX ст. Переважна їх більшість вирішують 

спори про застосування та тлумачення конкретного міжнародного договору, як 
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правило, регіонального. 

 д) розгляд спорів у регіональних організаціях. 

Вирішення спорів у міжнародних організаціях. Манільська декларація від 

15 листопада 1982 р. закликала ширше використовувати Організацію 

Об'єднаних Націй, зокрема Генеральну Асамблею і Раду Безпеки, для 

вирішення спорів, що виникають між державами. Згідно з п. 2 ст.11 Статуту 

ООН Генеральна Асамблея уповноважується обговорювати будь-які питання, 

що належать до підтримання міжнародного миру та безпеки. Генеральна 

Асамблея може звертати увагу Ради Безпеки на ситуації, які могли б 

загрожувати міжнародному миру і безпеці (п. 3 ст. 11). 

Зокрема, Рада Безпеки уповноважена на будь-якій стадії спору 

рекомендувати належну процедуру або методи урегулювання, вона може діяти 

без гаяння часу згідно зі своїми функціями і повноваженнями, особливо у 

випадках, коли міжнародний спір переростає в міжнародний конфлікт. Так, 

відповідно до ст. 40 Статуту ООН Рада Безпеки може рекомендувати тимчасові 

заходи з регулювання спору і вимагати від сторін їхнього виконання. Вона 

може рекомендувати повне або часткове припинення на визначений час 

економічних відносин, залізничних, морських, повітряних, поштових, 

телеграфних, радіо або інших засобів сполучення, а також розірвання 

дипломатичних відносин. Якщо Рада Безпеки прийме рішення, що раніше вжиті 

заходи є недостатніми, вона уповноважується застосовувати такі дії 

повітряними, морськими або сухопутними силами, які необхідні для 

підтримання або відновлення міжнародного миру і безпеки, включаючи 

демонстрації збройних сил, блокаду та інші операції повітряних, морських або 

сухопутних сил членів ООН. Розрізняють операції з підтримання миру й 

операції з примусу до миру. Прикладом перших є розташування збройних сил 

між конфліктуючими сторонами, прикладом других – операції збройних сил у 

Кувейті. 

Члени ООН подають у розпорядження Ради Безпеки за її вимогою 

необхідні для підтримання міжнародного миру і безпеки збройні сили, 
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допомогу і засоби обслуговування, включаючи право проходу. 

Можливість застосування збройних сил для "підтримання миру і 

безпеки", тобто фактичне порушення миру шляхом застосування сили з метою 

зберігання миру, викликає сумніви щодо своєї правомірності й доцільності. 

Однак в активі ООН є приклади ефективного і навіть "новаторського" 

використання збройних сил і військових спостерігачів. У цих випадках 

нагадують роль ООН у справі припинення агресії Іраку проти Кувейту. У 

рамках ООН було розроблено і реалізовано способи мирного врегулювання 

спорів: переговори під егідою ООН, нагляд за дотриманням умов перемирення, 

сприяння проведенню вільних виборів та ін.13 

Згідно з Декларацією від 9 грудня 1991 р. про встановлення фактів для 

виконання функцій, пов'язаних з підтриманням миру і безпеки, органи ООН 

уповноважені направляти місії для встановлення фактів, яке має бути 

всеоб'ємним, об'єктивним, безпристрасним і вчасним. Генеральна Асамблея і 

Генеральний секретар ООН направляють місії в контексті їхніх відповідних 

обов'язків з підтримання міжнародного миру і безпеки, Рада Безпеки – з метою 

виконання Радою її головного обов'язку з підтримання міжнародного миру і 

безпеки. 

Якщо держава відмовляється прийняти місію, їй слід, якщо вона визнає 

це за необхідне, вказати причину свого рішення. При прийнятті місії державі 

слід усіляко співробітничати з нею, надавати всі імунітети і можливості для 

виконання місією свого мандата. 

Регіональні організації.Стаття 52 Статуту ООН підтримує мирне 

вирішення спорів у рамках регіональних міжнародних організацій, що не 

виключає передання таких спорів Раді Безпеки, якщо здійснені зусилля не 

привели до успіху. Рада Безпеки може застосовувати примусові дії з 

використанням регіональних угод. 9 грудня 1991 р. Генеральна Асамблея ООН 

прийняла Декларацію про удосконалення співпраці між ООН і регіональними 

угодами або органами в сфері підтримання міжнародного миру і безпеки, яка 

закликала Раду Безпеки співробітничати з регіональними органами й 
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організаціями в справі мирного вирішення міжнародних спорів. 

Зокрема, мирне вирішення спорів у рамках Ліги арабських держав 

передбачене ст. V її Статуту, прийнятого 22 березня 1945 р. У разі виникнення 

спору між державами – членами Ліги, якщо цей спір не порушує незалежності, 

суверенітету і територіальної цілісності держав і якщо сторони, що 

сперечаються, звернуться до Ради Ліги для його вирішення, то рішення Ради 

буде остаточним і обов'язковим для сторін. Механізм мирного вирішення 

спорів передбачений Міжамериканським договором про взаємну допомогу від 2 

вересня 1947 р. У ст. 7 встановлено, що у разі конфлікту між сторонами 

договору його учасники мають зібратися для консультацій і закликати держави, 

що перебувають у конфлікті, відновити первісний стан і вжити додаткових 

заходів "для відновлення або зберігання міжамериканського миру і безпеки і 

для вирішення конфлікту мирними засобами". Прийнятий 30 квітня 1948 р. 

Статут американських держав присвятив мирному вирішенню спорів між його 

учасниками спеціальний, IV, розділ. У ст. 21 перелічено способи вирішення 

спорів: прямі переговори, добрі послуги, посередництво, арбітраж тощо. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

У чинному конвенційному міжнародному праві визначення поняття 

«мирний засіб (спосіб, метод, процедура) вирішення (врегулювання, 

залагодження) міжнародного спору» здійснюється шляхом наведення переліку 

конкретних мирних засобів або ж зазначається, що це засоби, які виключають 

застосування примусу в будь-якій формі. Засіб вирішення міжнародного 

спору – це певна послідовність дій сторін міжнародного спору й інших 

суб'єктів міжнародного права (процедуру), на яку погодилися сторони спору 

та реалізація якої покликана привести до врегулювання спору, тобто усунути 

об'єктивно виражений конфлікт позицій спірних сторін із питань, що 

становили його предмет. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Під правонаступництвом як правовою категорією розуміють перехід 

прав та обов’язків одного суб’єкта до іншого у встановлених правом випадках 

відповідно до правових приписів.  

2. З точки зору міжнародного права, правонаступництво – це перехід 

прав та обов’язків однієї держави до іншої в результаті настання певних подій і 

ситуацій. Іншими словами правонаступництво держав виникає у тому випадку, 

якщо, відбувається остаточна і безповоротна зміна суверенітету однієї держави 

над тією або іншою територією суверенітетом іншої держави. Тобто 

міжнародне право пов’язує правонаступництво тільки зі зміною території. 

3. Статут ООН розрізняє спори та ситуації. Остання «може привести до 

міжнародних ускладнень або викликати спір‖ (ст. 34), тобто має місце, коли 

зіткнення інтересів держав не супроводжується явним висуванням претензій, 

хоча і породжує певні тертя між ними і напруженість. Хоча вони не мають 

нормативних характерних ознак, доктрина виходить з того, що "ситуація" не 

визначається чітко окресленими вимогами однієї держави до іншої, але згідно зі 

У чинному конвенційному міжнародному праві визначення поняття «мирний 

засіб (спосіб, метод, процедура) вирішення (врегулювання, залагодження) 

міжнародного спору» здійснюється шляхом наведення переліку конкретних 

мирних засобів або ж зазначається, що це засоби, які виключають застосування 

примусу в будь-якій формі.  

4. Засіб вирішення міжнародного спору – це певна послідовність дій 

сторін міжнародного спору й інших суб'єктів міжнародного права (процедуру), 

на яку погодилися сторони спору та реалізація якої покликана привести до 

врегулювання спору, тобто усунути об'єктивно виражений конфлікт позицій 

спірних сторін із питань, що становили його предмет. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ТЕМИ  

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу 

«Міжнародне публічне право». 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми  пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел зарубіжних авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Метою заняття є визначення поняття та особливості міжнародно-правової 

відповідальності, ознаки міжнародно-правової відповідальності, види 

міжнародно-правової відповідальності, обставини звільнення від міжнародно-

правової відповідальності. 
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ВСТУП 

 

Вивчення міжнародного права має давні традиції. Якщо не зважати на 

ідеологічні упередження, то слід визнати наявність достатньої кількості 

навчальної літератури з цього предмету. Україна стала більш активним членом 

міжнародного співтовариства. Більшість її зобов’язань стосується 

безпосередньо не лише державних органів забезпечення виконання 

міжнародних угод, а й кожного громадянина окремо. Водночас через 

ускладнення системи міжнародного права, розширення кола суб’єктів, 

посилення ролі впливу міжнародної громадської думки, зокрема неурядових 

міжнародних організацій, на розвиток міжнародного права, зростання ролі 

механізму міжнародно-правового регулювання в сферах, які ще недавно не були 

об’єктом міжнародного права, ускладнився сам процес засвоєння міжнародно-

правових засад. 

Конституція України, прийнята Верховною Радою України від імені 

українського народу 28 червня 1996 р., закріплює ставлення держави до 

міжнародного права, чинного в системі міжнародних відносин. У ст. 18 

Конституції зазначається, зокрема, що "зовнішньополітична діяльність України 

спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом 

підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами 

міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами 

міжнародного права". Проблема співвідношення міжнародного і внутрішнього 

права належить до однієї з центральних у теорії міжнародного права. Вона 

здавна привертала увагу юристів різноманітних правових шкіл із багатьох країн. 

Ідеї природного та римського права, погляди Г.Гроція, І.Канта, Б.Спінози та ін. 

зумовили значний вплив на виникнення та утвердження теорій співвідношення 

міжнародного і внутрішньодержавного права, що є актуальним і на цей час.  
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І. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

 

Питання про відповідальність у міжнародному праві формулюється перш 

за все як питання про відповідальність держав, оскільки саме вони є основними 

суб'єктами міжнародних відносин і міжнародного права. Однак постійне 

розширення кола суб'єктів міжнародного права призводить і до зміни кола 

суб'єктів відповідальності за міжнародним правом. 

Цілі відповідальності: утримати потенційного правопорушника від 

вчинення правопорушення; спонукати правопорушника належним чином 

виконати свої зобов'язання; забезпечити потерпілому компенсацію за завдану 

йому матеріальну чи моральну шкоду; вплинути на майбутню поведінку сторін 

з метою добросовісного виконання ними своїх зобов'язань. 

Міжнародна відповідальність – це всі форми правових відносин, що 

можуть виникнути в міжнародному праві у зв'язку із правопорушенням, що 

вчинене державою, – незалежно від того, чи обмежуються ці відносини 

правовідносинами між державою, що вчинила неправомірну дію, і державою, 

яка безпосередньо постраждала, або ж вони поширюються також на інших 

суб'єктів міжнародного права, і, незалежно від того, чи обмежуються ці 

відносини зобов'язанням винної держави поновити право потерпілої держави та 

відшкодувати заподіяну шкоду, включають можливість самої потерпілої 

держави та інших суб'єктів застосувати до винної держави будь-які санкції, 

передбачені міжнародним правом. З врахуванням цього міжнародно-правову 

відповідальність можна визначити як зобов'язання суб'єкта міжнародного 

права потерпіти певні обставини негативного характеру внаслідок заподіяння 

шкоди іншому суб'єкту міжнародного права як у результаті вчинення 

міжнародного правопорушення, так і в результаті правомірної діяльності. 

Суб'єктом відповідальності може бути лише держава. При цьому 

держава розглядається як єдине ціле незалежно від того, який орган держави 

скоїв діяння, котре кваліфікується як правопорушення. Держава відповідає за 
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всі свої органи, так само як і за діяння посадових та інших уповноважених осіб. 

Визначення системи органів держави є внутрішньою компетенцією цієї 

держави. Діяння посадових осіб тягнуть відповідальність для держави 

незалежно від того, чи діяли ці особи в межах своїх повноважень або вийшли за 

ці межі. 

Поведінка осіб розглядається як діяння держави, якщо встановлено, що 

особа або група осіб фактично діяли від імені цієї держави (наприклад, 

організація та відправка озброєних груп і банд на територію іншої держави). 

Дії, які не пов'язані зі здійсненням прерогатив державної влади або які не 

стосуються політики держави, розглядаються як дії приватних осіб і не 

ставляться у провину державі. Разом із тим вони також можуть посягати на 

інтереси іншої держави, які охороняються міжнародним правом (наприклад, 

наруга над державними символами іншої держави). Держава повинна 

попереджувати такі діяння, а якщо вони вже вчинені – карати винних. Якщо 

держава не вживає відповідні заходи, міжнародно-правова відповідальність 

настає за бездіяльність її органів. (Наприклад, якщо особа, котра має 

дипломатичний ранг, перебуваючи на відпочинку у третій державі, зневажливо 

висловилась стосовно глави цієї держави, вона може відповідати як приватна 

особа, і за її дії держава відповідальності не несе). 

Підстави для відповідальності поділяються на юридичні (нормативно-

правові) та фактичні. 

Юридичні підстави – це сукупність юридично обов'язкових міжнародно-

правових актів, на підставі яких певна поведінка (дія або бездіяльність) 

кваліфікується як міжнародне правопорушення. Юридичні підстави 

відповідальності можуть міститися в будь-яких джерелах міжнародного права й 

інших актах, які фіксують обов'язкові для держави правила поведінки. Ними є 

правомірні, юридично чинні договори, звичаї, правосудні рішення міжнародних 

судів та арбітражів (консультативні висновки до переліку не входять); 

обов'язкові акти міжнародних органів та організацій (наприклад, Ради Безпеки 

ООН), конференцій та нарад; окремі односторонні акти держав міжнародно-
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правового характеру, через які вони перебирають на себе міжнародні 

зобов'язання та які визнаються іншими державами (наприклад, встановлення 

певної ширини територіальних вод). 

Фактичні підстави міжнародно-правової відповідальності – це те, за 

що настає відповідальність. Тобто це певний юридичний факт, а саме – 

міжнародне правопорушення. 

Вирішення питання про те, чи є дія держави порушенням міжнародних 

зобов'язань і фактичною підставою для відповідальності, залежить від 

наявності в неї ознак правопорушення. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Отже, міжнародно-правову відповідальність можна визначити як 

зобов'язання суб'єкта міжнародного права потерпіти певні обставини 

негативного характеру внаслідок заподіяння шкоди іншому суб'єкту 

міжнародного права як у результаті вчинення міжнародного правопорушення, 

так і в результаті правомірної діяльності. 
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ІІ. ОЗНАКИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

 

Основними складовими елементами міжнародного правопорушенняє 

протиправна поведінка, шкода (збиток), заподіяний протиправною 

поведінкою, та причинний зв'язок між дією та шкідливими наслідками. 

Більш спірним у науці міжнародного права є включення вини суб'єкта до 

переліку об'єктивних ознак міжнародного правопорушення. Враховуючи 

складність тлумачення самого поняття «вина», встановлення вини в 

міжнародному праві, суперечливу практику її доведення, Комісія міжнародного 

права не включила її до проекту статей про відповідальність держав як 

необхідну ознаку правопорушення. 

Протиправна поведінкавиявляється в порушенні міжнародних 

зобов'язань держави у формі дії або бездіяльності. Протиправність у 

міжнародному праві означає невідповідність між правовою нормою та 

поведінкою держави. Проявами протиправної поведінки є: недотримання 

органами держави її міжнародних зобов'язань, що виявляється в порушенні 

прав інших держав, міжнародних організацій; недотримання органами держави 

її міжнародних зобов'язань, що виявляється в порушенні прав фізичних і 

юридичних осіб; недотримання органами держави її міжнародних зобов'язань у 

зв'язку із самочинними діями юридичних і фізичних осіб; недотримання 

органами держави її міжнародних зобов'язань, що виникають у зв'язку із 

протиправною діяльністю на її території органів інших держав і міжнародних 

організацій. 

Шкода (збитки).Будь-яка протиправна поведінка завдає шкоди законним 

інтересам суб'єктів міжнародного права, які охороняються міжнародним 

правом, негативно впливає на міжнародний правопорядок. Шкода може бути як 

матеріальною (територіальні, майнові втрати, збитки), так і нематеріальною 

(обмеження прав, честі, гідності, престижу держави тощо). Часто шкода 

завдається у змішаній формі. Характер і обсяг збитків впливають на визначення 

обсягу, виду та форми міжнародно-правової відповідальності. 
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Причинно-наслідковий зв'язок (реальний, об'єктивний, необхідний, а не 

випадковий) між протиправною поведінкою та заподіяною шкодою є 

необхідною складовою правопорушення. 

Наявність необхідних ознак дозволяє не лише кваліфікувати певну 

поведінку як правопорушення, а й відокремити останнє від схожих діянь, які не 

мають усіх необхідних ознак, таких як недружній акт і злочини міжнародного 

характеру. 

Недружній акт – це така поведінка держави, яка завдає шкоди іншим 

державам, але не порушує при цьому норм міжнародного права, внаслідок чого 

й відсутнє правопорушення. Недружній акт зачіпає інтереси держави, які не 

захищені міжнародним правом. До таких дій (актів) відносяться, наприклад, 

обмеження прав фізичних та юридичних осіб на території держави, підвищення 

митних зборів (податків) на товари, які ввозяться з певної держави, 

націоналізація іноземної власності тощо. У разі недружнього акту держава 

самостійно вирішує, яким чином їй реагувати на подібні дії, але якщо це не 

суперечить зобов'язанням за договорами. Оскільки в міжнародному праві 

відсутня заборона на здійснення недружніх актів, основну роль в регулюванні 

проблем, що виникають, виконують моральні та політичні засоби. 

Злочини міжнародного характеру (злочинні вчинки фізичних осіб) 

зачіпають інтереси двох, декількох або багатьох держав, тобто мають 

міжнародну небезпечність, вони є підставою для кримінального, а не 

міжнародно-правового покарання. Юридичною підставою для відповідальності 

за такі діяння є міжнародні угоди з боротьби із конкретними видами злочинів і 

прийняті відповідно до них внутрішньодержавні норми кримінального права. 

Боротьба з такими правопорушеннями передбачена нормами міжнародного 

права, але відповідальність фізичних осіб у таких випадках не є міжнародно-

правовою. Головною ознакою цих правопорушень є те, що вони здійснюються 

поза межами державної політики індивідами, які не є посадовими особами 

держави, що діють від її імені, а, навпаки, як правило, діють на порушення 

законодавства та правопорядку власної держави. 
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Види міжнародних правопорушень 

Класифікація протиправних із погляду міжнародного права діянь 

здійснюється на основі двох критеріїв: по-перше, правопорушення 

відрізняються між собою за спрямуванням і ступенем тяжкості, по-друге, їм 

притаманний різний режим відповідальності. 

Ординарні міжнародні правопорушенняполягають у недодержанні 

умов партикулярних норм міжнародного права та порушують інтереси окремих 

держав і народів. Такі правопорушення не мають зафіксованих ознак. Збиток 

стосується тільки потерпілої держави, а негативний вплив на міжнародний 

правопорядок є мінімальним (наприклад, невиконання або неналежне 

виконання міжнародних договорів у галузі економічного, науково-технічного, 

культурного співробітництва). 

Серйозні міжнародні правопорушеннязачіпають інтереси всього 

міжнародного співтовариства, але не загрожують безпосередньо миру та 

безпеці держав і народів (поширення ядерної зброї, порушення свобод 

відкритого моря, каперство, виробництво та накопичення хімічної зброї тощо). 

Найтяжчі міжнародні злочинипорушують права й інтереси всього 

світового співтовариства, загрожують знищенням міжнародного правопорядку, 

ставлять під загрозу існування народів, націй, навіть держави. Такі діяння 

завжди вчиняються з порушенням основних принципів міжнародного права. 

Ознаки найтяжчих міжнародних злочинів визначені в нормах міжнародного 

права, відповідно, виокремлені три групи злочинів: злочини проти миру, 

воєнні злочини, злочини проти людяності. Міжнародними злочинами 

вважаються 1) тяжке порушення міжнародного зобов'язання, яке має 

основоположне значення для забезпечення міжнародного миру та безпеки, 

такого як зобов'язання, що забороняє агресію; 2) тяжке порушення 

міжнародного зобов'язання, яке має основоположне значення для забезпечення 

права народів на самовизначення, тобто зобов'язання, що забороняє 

встановлення чи збереження силою колоніального панування; 3) тяжке та 

масове порушення міжнародного зобов'язання, яке має основоположне 
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значення для захисту людської особистості, зокрема зобов'язання, що забороняє 

рабство, геноцид, апартеїд; 4) тяжке порушення міжнародного зобов'язання, яке 

має основоположне значення для захисту навколишнього середовища, зокрема 

зобов'язання, що забороняють масове забруднення атмосфери або морів. Слід 

зазначити, що перелік міжнародних злочинів не є вичерпним, оскільки в 

майбутньому можуть з'явитися нові види злочинів. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Будь-яке міжнародне протиправне діяння, що не становить собою 

міжнародного злочину є міжнародним правопорушенням.При вчиненні деліктів 

діє режим двосторонньої відповідальності, який полягає у тому, що право на 

звернення до суду має лише безпосередньо потерпіла держава. 

Режим відповідальності за вчинення міжнародних злочинів— до захисту 

можуть вдатися й інші суб'єкти міжнародного права, усе міжнародне 

співтовариство. 
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ІІІ. ВИДИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

Види міжнародно-правової відповідальності 

а) матеріальна; 

б) політична. 

Міжнародна відповідальність реалізується на підставі матеріальної 

та політичної (нематеріальної) відповідальності. Деякі автори 

виокремлюють ще моральну відповідальність, але зазвичай вона (наприклад, 

здійснення певних церемоніальних дій, що відновлюють честь і гідність 

держави) також зводиться до політичної. 

Матеріальна відповідальність виражається у формі реституцій та 

репарацій. 

Реституція – це відшкодування правопорушником матеріальної шкоди в 

натурі (повернення неправомірно захопленого майна, художніх цінностей, 

транспортних засобів і таке інше). Різновидом реституції є субституція – заміна 

неправомірно знищеного чи пошкодженого майна аналогічним за вартістю та 

призначенням. Наприклад,у перемир'ях, а затим і мирних договорах з 

переможеними країнами гітлерівського блоку містились положення про 

необхідність реституції всієї упізнаної власності. Звичайно, цілям реституції 

більш за все відповідали індивідуально визначені речі. Так, під час окупації 

Одеси румунськими військами в королівські палаци Румунії були вивезені 

унікальні речі з Одеського оперного театру (головна люстра), палацу 

Воронцова (двері з натурального червоного дерева) та ін. Все це у порядку 

здійснення реституції було повернено законному власнику. Разом з тим у 

мирних договорах з переможеними встановлювалось, що у разі неможливості 

повернення в натурі вилучених предметів художньої, історичної або 

археологічної цінності вони підлягають заміні предметами такого самого роду 

або приблизно рівноцінними. 

Репарація – це відшкодування матеріальної шкоди грошима, товарами, 

послугами. Репарація застосовується, коли відновлення попереднього стану у 
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формі ресторації є неможливим і має на меті відшкодування шкоди. Наприклад, 

репарації як спосіб відшкодування збитків, заподіяних агресивною війною, 

утвердились у документах союзних держав, що боролися з гітлерівською 

Німеччиною. У Протоколі Кримської конференції керівників трьох великих 

держав з питання про репарації було вказано: 

1) Німеччина зобов'язана відшкодувати у натурі збитки, заподіяні нею під 

час війни союзним націям. Репарації мають отримуватися в першу чергу тими 

країнами, які винесли головний тягар війни, зазнали найбільших утрат і 

організували перемогу над ворогом; 

2) репарації мають стягуватися з Німеччини в трьох формах:  

а) одноразові вилучення протягом двох років після капітуляції... з 

національного багатства Німеччини...;  

б) щорічні товарні поставки з поточної продукції...;  

в) використання німецької праці. 

Матеріальна відповідальність також може бути абсолютною й 

обмеженою. Абсолютна відповідальність не вимагає доказів того, що шкода 

завдана на підставі вини суб'єкта або це відповідальність за вчинення 

правомірних дій. Встановлення факту завдання шкоди та причинного зв'язку з 

діями, що потягли шкоду, є достатнім доказом для виникнення відповідальності 

й обов'язку сплатити компенсацію. Така відповідальність ще має назву 

об'єктивної відповідальності та застосовується, як правило, до власників 

джерел підвищеної небезпеки, які завдають шкоду під час правомірної 

діяльності. Такою, наприклад, є дія з дослідження і використання космічного 

простору. Запуск супутників або космічних кораблів – безумовно правомірна 

діяльність. Але її результатом може бути фізична (матеріальна) шкода, 

викликана неконтрольованим падінням космічного апарата на територію якої-

небудь держави і руйнуванням її матеріальних об'єктів. Конвенція про 

міжнародну відповідальність за шкоду, заподіяну космічними об'єктами 

передбачає за державою, яка запускає космічний об'єкт, "абсолютну 

відповідальність за виплату компенсації за шкоду, заподіяну її космічним 
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об'єктом на поверхні Землі або повітряним судном під час польоту". Ряд 

конвенцій передбачає відповідальність з мирного використання ядерної енергії. 

Обмежена відповідальність виникає в разі доведення того факту, що 

шкода завдана в результаті вини чи умислу. Тому цей вид відповідальності 

називають ще винною відповідальністю. 

Нематеріальна відповідальність виражається у формі ресторації, 

сатисфакції, обмежень суверенітету, декларативних рішеннях, 

міжнародні санкції тощо. 

Рестораціястановить собою відновлення правопорушником 

попереднього стану та взяття ним відповідальності за всі несприятливі наслідки 

(наприклад, звільнення незаконно зайнятої території та несення пов'язаних із 

цим майнових витрат). Сатисфакція – це задоволення нематеріальних вимог 

для відшкодування шкоди, завданої перш за все честі та гідності потерпілої 

держави, її політичним інтересам. Обмеження суверенітету (надзвичайні 

сатисфакції) – це тимчасове призупинення діяльності державних органів 

держави, окупація країни або її частини, реорганізація політичної системи, 

розпуск злочинних політичних партій тощо. Декларативні рішення 

виражаються у формі рішення міжнародного органу (наприклад, суду) чи 

організації, які визнають певну дію міжнародним правопорушенням. 

Санкції – примусові заходи, що здійснюються лише міжнародними 

організаціями. Що ж стосується держав, то прийняті ними заходи слід 

іменувати контрзаходами. 

Осудливі резолюції, прийняті, наприклад, Генеральною Асамблеєю ООН, 

не можна віднести до санкцій, але сила їхнього морально-політичного впливу 

дуже значна. Такого роду резолюції можуть мати і правові наслідки, якщо в них 

міститься невизнання результатів, отриманих шляхом погрози чи застосування 

сили. У цьому вбачається своєрідна санкція. 

Практика дозволяє виокремити два види контрзаходів (санкцій): 

індивідуальні (самодопомога) і колективні (у рамках міжнародних організацій). 

Кожний вид має декілька форм: індивідуальні:реторсії, репресалії, невизнання, 
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розрив відносин, самооборона; колективні – відмова у членстві в організації, 

призупинення прав члена організації, виключення з міжнародного спілкування, 

колективні збройні заходи. 

Реторсії – це заходи впливу однієї держави на іншу, що мають наметі 

спонукати останню припинити недружелюбні, несправедливі, дискримінаційні, 

але, проте, правомірні дії. Тому і заходи реторсії не можуть виходити за рамки 

міжнародного права. Строго кажучи, реторсія є контрзаходом при порушенні 

політичних і моральних норм, правил ввічливості. Але нерідко такі заходи 

застосовують і у відповідь на порушення норм міжнародного права. Вони 

спрямовані на обмеження прав, не охоронюваних міжнародним правом: 

обмеження імпорту, підвищення мита, вилучення внесків з банків держави, 

відкликання свого посла, відповідне обмеження прав громадян держав, на 

території яких громадяни держави, що застосовує заходи, обмежені у правах. 

Найчастіше реторсії застосовуються державою в разі дискримінації її 

громадян на території іншої держави, у разі недружніх обмежень економічних і 

культурних зв'язків тощо. Іноді можливість застосування реторсій 

передбачається національним законодавством, наприклад відповідне 

обмеження правоздатності. 

Репресалії – односторонні примусові заходи, що допускаються 

міжнародним правом як контрзахід у разі правопорушення. Вони здійснюються 

відповідно до міжнародного права, але оскільки є контрзаходами щодо 

правопорушника, остільки можуть виходити за рамки міжнародного права в 

тих межах, що визначаються характером правопорушення. З цього видно, що 

репресалії мають бути пропорційними: інтенсивність контрзаходів не може 

бути вища за ту, що необхідна для досягнення безпосередньої мети. 

Перевищення меж необхідного саме по собі є правопорушенням, зловживанням 

правом. 

Репресалії припиняються із досягненням мети. Мета ж полягає в тому, 

щоб спонукати до припинення правопорушення та до виконання зобов'язань 

щодо породжених ним правовідносин відповідальності. Сучасне міжнародне 
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право забороняє збройні репресалії – бомбардування, інтервенцію, мирну 

блокаду. 

Видом репресалій є ембарго – дія держави, котра обмежує, призупиняє чи 

припиняє її торгово-економічні зв'язки з іншою країною або країнами. Ембарго, 

як засіб економічного тиснення, застосовується до держави, дії якої загрожують 

міжнародній безпеці і, отже, є протиправними. Ембарго може застосовуватись 

як індивідуально, так і колективно, бути введене як у мирний, так і у воєнний 

час. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Міжнародна відповідальність реалізується на підставі матеріальної та 

політичної (нематеріальної) відповідальності. Деякі автори виокремлюють ще 

моральну відповідальність, але зазвичай вона (наприклад, здійснення певних 

церемоніальних дій, що відновлюють честь і гідність держави) також зводиться 

до політичної. 
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IV. ОБСТАВИНИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

 

Під час кваліфікації поведінки держави слід враховувати обставини, 

наявність яких виключає протиправність дії (бездіяльності) держави, а отже і 

звільняє державу від міжнародно-правової відповідальності 

Зокрема, такими обставинами є: згода, відповідні заходи, самооборона 

(обставини, які є результатом вольових дій, або обставини суб'єктивного 

характеру), форс-мажор, непереборна сила, непередбачений випадок, стихійне 

лихо, стан необхідності (обставини, які склалися незалежно від волі суб'єкта, 

тобто обставини об'єктивного характеру). Слід також зазначити, що 

міжнародне право не допускає посилань на обставини, що звільняють від 

відповідальності, коли порушуються норми juscogens. 

Згода, яку дала одна держава іншій державі на поведінку, що не 

відповідає міжнародному зобов'язанню останньої, виключає протиправність 

щодо цієї держави. Згода має бути чітко виражена та висловлена до здійснення 

відповідних дій. Також згода має бути юридично дійсною, тобто не повинна 

бути результатом помилки, підкупу, насильства. 

Відповідні заходи – це дії однієї держави, викликані міжнародно-

правовим діянням іншої держави. Відповідні заходи (контрзаходи, здійснення 

міжнародно-правових санкцій) також можуть порушувати міжнародні 

зобов'язання, але саме їхній відповідний характер виключає відповідальність за 

них. Відповідні заходи мають відповідати принципу пропорційності та 

режиму міжнародної відповідальності. Тобто не можуть заходи, вжиті у 

відповідь на ординарне правопорушення, бути такими самими, як ті, що вжиті у 

відповідь на найтяжчі міжнародні злочини. 

Самооборона. Протиправність дії виключається, якщо вона є законним 

заходом самооборони відповідно до ст. 51 Статуту ООН, яка закріплює 

невід'ємне право держави на застосування збройної сили у відповідь на 

збройний напад. Законність самооборони означає відповідність певним 
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критеріям: має відбутися збройний напад, самооборона має бути застосована до 

вжиття заходів Радою Безпеки ООН, про неї має бути повідомлено Раду, заходи 

самооборони не мають підміняти повноважень Ради Безпеки ООН. Наявність 

агресії – перша та безперечна умова правомірності самооборони. Самооборона 

також передбачає дотримання принципу пропорційності. 

Форс-мажор і непередбачений випадок. Протиправність діяння 

виключається, якщо це діяння було викликане непереборною силою або 

непередбаченою подією, яка не піддавалася контролю держави та яка зумовила 

неможливість дотримання державою свого міжнародного зобов'язання. У разі 

непереборної сили держава повністю позбавлена можливості запобігти 

завданню шкоди іншій державі, змінити ситуацію. Мова може йти або про 

природні явища (землетруси, епідемії, паводки тощо) або про непередбачувану 

діяльність людей (наприклад, катастрофу на атомній електростанції). 

Стихійне лихо. Ситуація, коли представники держави під впливом сил 

природи або аварії змушені не дотримуватися міжнародного зобов'язання, 

оскільки не мають іншої можливості врятувати своє життя або життя довірених 

їм осіб. Мова йде про фактичну відсутність свободи вибору поведінки в 

екстремальній ситуації. У цьому разі мають місце не лише вольові дії, але й 

свідоме порушення міжнародного зобов'язання. Протиправність діяння держави 

не виключається, якщо: ця держава сприяла виникненню ситуації крайнього 

лиха; якщо така поведінка могла викликати порівняне або ще тяжче лихо. 

Стан необхідності. Посилання на стан необхідності як на підставу для 

виключення протиправності діяння не допускається, крім випадків, коли діяння 

було єдиним засобом захисту від тяжкої та неминучої загрози та не завдало 

значних збитків іншій державі, щодо якої існує міжнародне зобов'язання. 

Посилання на стан необхідності можливе за наявності сукупності таких 

критеріїв: неминучої небезпеки, що загрожує життєвим інтересам держави; 

надзвичайної ситуації держави, за якої вона не може поводитися інакше; 

тимчасового характеру вимушеної поведінки. Існують умови, що позбавляють 

державу права посилатися на стан необхідності: якщо міжнародним договором 



98 

 

передбачається можливість такої ситуації та відповідні дії щодо неї не можуть 

визнаватися виправданими, а також якщо держава сама сприяє виникненню 

стану необхідності та порушує міжнародні зобов'язання. 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Під час кваліфікації поведінки держави слід враховувати обставини, 

наявність яких виключає протиправність дії (бездіяльності) держави, а отже і 

звільняє державу від міжнародно-правової відповідальності. Зокрема, такими 

обставинами є: згода, відповідні заходи, самооборона (обставини, які є 

результатом вольових дій, або обставини суб'єктивного характеру), форс-

мажор, непереборна сила, непередбачений випадок, стихійне лихо, стан 

необхідності (обставини, які склалися незалежно від волі суб'єкта, тобто 

обставини об'єктивного характеру). 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Міжнародно-правову відповідальність можна визначити як 

зобов'язання суб'єкта міжнародного права потерпіти певні обставини 

негативного характеру внаслідок заподіяння шкоди іншому суб'єкту 

міжнародного права як у результаті вчинення міжнародного правопорушення, 

так і в результаті правомірної діяльності. 

2. Будь-яке міжнародне протиправне діяння, що не становить собою 

міжнародного злочину є міжнародним правопорушенням.При вчиненні деліктів 

діє режим двосторонньої відповідальності, який полягає у тому, що право на 

звернення до суду має лише безпосередньо потерпіла держава. 

3. Режим відповідальності за вчинення міжнародних злочинів— до 

захисту можуть вдатися й інші суб'єкти міжнародного права, усе міжнародне 

співтовариство. 

4. Міжнародна відповідальність реалізується на підставі матеріальної та 

політичної (нематеріальної) відповідальності. Деякі автори виокремлюють ще 

моральну відповідальність, але зазвичай вона (наприклад, здійснення певних 

церемоніальних дій, що відновлюють честь і гідність держави) також зводиться 

до політичної. 

5. Під час кваліфікації поведінки держави слід враховувати обставини, 

наявність яких виключає протиправність дії (бездіяльності) держави, а отже і 

звільняє державу від міжнародно-правової відповідальності. Зокрема, такими 

обставинами є: згода, відповідні заходи, самооборона (обставини, які є 

результатом вольових дій, або обставини суб'єктивного характеру), форс-

мажор, непереборна сила, непередбачений випадок, стихійне лихо, стан 

необхідності (обставини, які склалися незалежно від волі суб'єкта, тобто 

обставини об'єктивного характеру). 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ТЕМИ  

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу 

«Міжнародне публічне право». 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми  пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел зарубіжних авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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ТТЕЕММАА  №№  55..  ДДИИППЛЛООММААТТИИЧЧННЕЕ  ППРРААВВОО  

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Поняття, джерела та система права зовнішніх зносин. Органи зовнішніх 

зносин 

2. Поняття та особливості консульського права 

3. Дипломатичне право міжнародних організацій
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Метою заняття є визначення поняття, джерел та системи права зовнішніх 

зносин, органів зовнішніх зносин, поняття та особливості консульського права, 

дипломатичне право міжнародних організацій. 
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ВСТУП 

 

Міжнародні відносини за всіх часів, починаючи з глибокої давнини, 

характеризувалися складністю і різноплановою системою зв’язків, 

притаманних кожному етапові суспільного розвитку. Саме тому в 

міжнародному праві існували норми, покликані регулювати становище і 

діяльність представників держав або їх органів в офіційних відносинах між 

ними з метою представництва і захисту їх прав та законних інтересів у процесі 

міжнародного спілкування. Необхідно з’ясувати які органи займаються 

розвитком дружніх міжнародних відносин на території і держави та за її 

межами, яким чином регулює це питання міжнародне право посилаючись, як на 

міжнародні нормативно-правові акти, так і на законодавство України  

Для офіційного співробітництва на основі міжнародних принципів та 

норм, після визнання  як суб’єкта міжнародного права, держави обмінюються 

дипломатичними представництвами або консульськими установами. 
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І. ПОНЯТТЯ, ДЖЕРЕЛА ТА СИСТЕМА ПРАВА ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН. 

ОРГАНИ ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН 

 

Зовнішні зносини – частина загальної системи міждержавних відносин і 

міжнародної діяльності кожної держави, що охоплює лише офіційні, 

підтримувані за допомогою особливих державних органів переважно політичні 

зв'язки і відносини між державами та іншими суб'єктами міжнародного права з 

метою здійснення їх зовнішніх функцій мирними засобами відповідно до 

основних принципів міжнародного права. 

Право зовнішніх зносинє галуззю сучасного загального міжнародного 

права, що складається із системи юридичних норм, які регулюють становище і 

діяльність суб'єктів міжнародного права у здійсненні їхніх зовнішніх зносин 

відповідно до основних принципів міжнародного права. 

Джерелами права зовнішніх зносин є численні міжнародні договори, як 

двосторонні, так і багатосторонні, найважливішими з яких є Віденська 

конвенція про дипломатичні зносини 1961 p., Віденська конвенція про 

консульські зносини 1963 p., Конвенція про спеціальні місії 1969 р. та Віденська 

конвенція про представництво держав у їх відносинах із міжнародними 

організаціями універсального характеру 1975 р.,а також міжнародні звичаї та 

внутрішнє законодавство держав (наприклад, кількісний склад дипломатичних 

представництв, повноваження органів державної влади, які вступають в 

зовнішні зносини, порядок ввезення призначених для дипломатичних 

представництв предметів і звільнення їх від усіх митних зборів тощо).  

Система права зовнішніх зносин. Право зовнішніх зносин – це єдина 

самостійна галузь міжнародного права, що складається із таких чотирьох 

частин: дипломатичне право; право спеціальних місій; дипломатичне право 

міжнародних організацій; консульське право. У кожній із цих складових права 

зовнішніх зносин є спільний предмет правового регулювання – офіційна 

діяльність держав у міжнародних відносинах за допомогою відповідних органів 

зовнішніх зносин. 
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Органи зовнішніх зносин – державні органи, за допомогою яких 

здійснюються зв’язки з іншими державами і міжнародними організаціями. 

Види органів зовнішніх зносин: 

1. Закордонні – органи, які знаходяться за межами території держави. 

Вони в свою чергу поділяються на: 

1. Постійні: 

 дипломатичні представництва держав (посольства і місії); 

 консульські представництва; 

 постійні представництва держав при міжнародних 

організаціях. 

2. Тимчасові: 

3. спеціальні місії, що направляються в інші держави для участі в 

церемоніальних заходах, ведення переговорів тощо; 

4. делегації, що направляються для участі в міжнародних 

конференціях; 

5. інші. 

2. Внутрішньодержавні – органи, які постійно знаходяться на 

території держави. Вони в свою чергу поділяються на: 

1. Органи, що представляють державу з усіх питань(парламент, 

глава держави, глава уряду, відомство іноземних справ) 

2. Органи, що представляють державу тільки в одній галузі його 

зовнішніх зв’язків (міністерство зовнішньої торгівлі; інші міністерства і 

відомства в межах встановлених законом). 

В Україні зовнішньополітичні функції глави держави – Президента – 

ґрунтуються на пунктах 3, 4 і 5 ст. 106 Конституції. Він керує 

зовнішньополітичною діяльністю, веде міжнародні переговори й укладає 

міжнародні договори України; він приймає рішення про визнання іноземних 

держав, призначає і звільняє глав дипломатичних представництв України в 

іноземних державах і при міжнародних організаціях, приймає вірчі й відзивні 

грамоти дипломатичних представництв іноземних держав. Відповідно до п. 24 
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ст. 106 Конституції Президент надає вищі дипломатичні ранги. 

У зарубіжних країнах зовнішньополітичні функції глави держави 

залежать від форми правління: у президентських республіках і дуалістичних 

монархіях повноваження глави держави в основному збігаються. У 

парламентарних республіках і парламентарних монархіях глава держави 

виконує представницькі функції і реального впливу на зовнішньополітичну 

діяльність не чинить, їх реалізує глава уряду.  

Конституція України встановлює коло зовнішньополітичних 

повноважень парламенту України – Верховної Ради. Зокрема, п. 5 ст. 85 

встановлює, що парламент визначає основи зовнішньої політики держави, дає 

згоду на обов'язковість міжнародних договорів України і денонсацію 

міжнародних договорів України (п. 32), приймає рішення про використання 

Збройних Сил України за кордоном на умовах, передбачених п. 23 ст. 85 

Конституції. 

Відповідно до ст. 116 Конституції Кабінет Міністрів України забезпечує 

здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Міністерство закордонних справ України діє згідно з положенням про 

нього і виконує такі функції: розробляє загальну стратегію зовнішньої 

політики України і надає відповідні пропозиції Президенту України; реалізує 

зовнішньополітичний курс України; забезпечує дипломатичними засобами 

захист суверенітету і територіальну цілісність та інші інтереси України; 

здійснює захист прав й інтересів громадян України за кордоном; забезпечує 

дипломатичні й консульські відносини України з іноземними державами і 

міжнародними організаціями. Міністерство закордонних справ готує проекти 

міжнародних договорів, веде їхній облік і зберігання, сприяє функціонуванню 

закордонних дипломатичних представництв на території України і виконує ряд 

інших організаційних і правових функцій. 

Постійні дипломатичні представництва. 

1. встановлення дипломатичних зносин; 
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Складовим елементом дипломатичного права є посольське право, що 

випливає з міжнародної правосуб'єктності держав. Посольське право поділяють 

на активне, тобто право відправляти представників в інші держави, і пасивне 

– право приймати дипломатичних представників інших держав. Суб'єкти 

міжнародного права на підставі добровільної угоди встановлюють між собою 

дипломатичні відносини, котрі є вищою формою офіціальних відносин між 

державами. 

Держави мають право розриву дипломатичних відносин, але мають це 

робити з обґрунтованих мотивів, керуючись почуттям відповідальності. Іноді 

приводом для розриву дипломатичних відносин служать рішення міжнародних 

організацій. Так, у 1946 р. Рада Безпеки ООН прийняла рішення про санкції, у 

тому числі про розрив дипломатичних відносин з франкістською Іспанією, 

діяльність якої загрожувала миру і безпеці. Відсутність дипломатичних 

відносин не свідчить про ворожі відносини, а їхня наявність не є показником 

дружніх відносин; відомий випадок, коли у 1979 р. Китай вступив у війну з 

В'єтнамом, але дипломатичні відносини не були розірвані. Правда, офіційно 

війна не була проголошена. 

Розрив дипломатичних відносин не виключає їхнього поновлення, якщо 

відпадають умови, які призвели до розриву відносин, або змінюється політична 

ситуація в світі. Так, у вересні 1973 р. значна частина держав розірвала 

дипломатичні відносини з Чилі у зв'язку з антидержавним військовим 

переворотом, але у подальшому, з приходом до влади громадянського уряду, ці 

відносини були поновлені. У зв'язку зі зміною політичного стану 

поновлюються дипломатичні відносини колишніх соціалістичних країн з 

Ізраїлем, що були розірвані через арабо-ізраїльську війну 1967 р. 

Встановлення дипломатичних відносин є передумовою заснування 

постійних дипломатичних представництв у кожній із цих країн, що вимагає 

окремої угоди між ними. Кількість країн, що встановили між собою 

дипломатичні відносини, не збігається з кількістю держав, котрі мають у себе 

постійні дипломатичні представництва: кількість перших більша, ніж останніх. 
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Іноді сторони встановлюють дипломатичні відносини, але з метою економії чи 

інших причин держави утримуються від заснування дипломатичних 

представництв. 

Практикується і використання домовленості про виконання 

дипломатичних функцій послами, призначеними за сумісництвом, тобто 

керівник дипломатичного представництва в одній країні одночасно представляє 

інтереси своєї держави в іншій, частіше – сусідній країні. Така практика 

називається кумуляцією місій, нею користується й Україна. Наприклад, посол 

України в Аргентині є за сумісництвом послом у Чилі, посол у Швейцарській 

конфедерації за сумісництвом – у Ватикані і Ліхтенштейні. 

1. види дипломатичних представництв; 

Сучасна дипломатична практика використовує кілька видів 

представництва: 

•    посольство – представництво першого, вищого класу; 

•    місія – представництво другого класу; 

•    дипломатичні представництва, що мають з різних причин інші назви 

та деякі особливості організації (наприклад, Народні бюро зовнішніх зв'язків у 

Лівії). 

Відповідно до класу представництва у міжнародній практиці 

загальноприйнятими є три основні класи глав дипломатичних 

представництв – це посли (акредитуються при главі держави і очолюють 

посольства), посланники (акредитуються при главі держави і очолюють 

дипломатичні місії) і повірені у справах (вважається, що до інституту повірених 

у справах звертаються за особливих обставин, наприклад, якщо відносини між 

державами є не зовсім дружніми. Вони акредитуються при міністерстві 

закордонних справ). Від інституту повірених у справах слід відрізняти 

тимчасових повірених у справах, що не є окремим класом глав дипломатичних 

представництв, а лише замінюють їх у разі відсутності (відпустка, виклик до 

свого представництва тощо). 
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1. структура та кількісний склад персоналу дипломатичного 

представництва; 

Структуру та кількісний склад персоналу дипломатичного 

представництва затверджує Міністерство закордонних справ з урахуванням 

чинників доцільності. Але обов'язково до складу дипломатичного 

представництва входять: глава дипломатичного представництва, члени 

дипломатичного персоналу (радники, секретарі, аташе встановлених рангів), 

члени адміністративно-технічного персоналу (референти-перекладачі, технічні 

секретарі, стенографістки, канцелярський персонал, шифрувальник, 

бухгалтерські працівники та ін.), члени обслуговуючого персоналу (шофери, 

прибиральниця, кухарі, вахтери і т. п.). 

Радники посольства здійснюють самостійне керівництво певними 

сферами діяльності (політичні, економічні, культурні), підпорядковуючись 

вказівкам посла. У разі відсутності посла його заміняє один з радників; у цей 

період він несе повну відповідальність за діяльність дипломатичного 

представництва і має статус посла. Крім того, у склад представництва входять 

1-й секретар, 2-й секретар, 3-й секретар, аташе, серед яких виділяють 

спеціальних і військових. Спеціальні (з науки і техніки, з праці, економіки, 

фінансів) є висококваліфікованими спеціалістами в даній галузі діяльності й 

працюють у країні перебування за своєю кваліфікацією. Вони мають 

зміцнювати контакти у тій сфері, яка їм довірена і в якій вони є спеціалістами. 

Військовий аташе може бути один, представляючи збройні сили своєї країни у 

цілому, але їх може бути декілька, відповідно до родів військ, у тому числі 

військово-морський і військово-повітряний. Прес-аташе завідує питаннями 

преси та інформації представництва. Всіх аташе іноді об'єднують поняттям 

"аташат". 

Склад адміністративно-технічного персоналу формується з громадян 

держави, яка акредитує. Обслуговуючий персонал може бути набраний з 

громадян країни перебування, але приймаються на службу в дипломатичне 

представництво за згодою органів державної влади цієї країни. 
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Функції дипломатичного представництва 

Функції дипломатичного представництва закріплено у ст. 3 Віденської 

конвенції 1961 р. Найважливішими з-поміж них є: 

•    представництво держави, яка акредитує, у державі перебування; 

•    захист у державі перебування інтересів акредитуючої держави та її 

громадян у межах міжнародного права; 

•    ведення переговорів з урядом держави перебування; 

•    з'ясування всіма законними засобами умов і подій у державі 

перебування і повідомлення про них уряду акредитуючої держави; 

•    заохочення дружніх відносин між акредитуючою державою і 

державою перебування та розвиток їх взаємовідносин у галузі економіки, 

культури і науки. 

Для виконання перелічених функцій кожна держава перебування повинна 

надавати всі можливості дипломатичним представництвам. Йдеться про, 

наприклад, забезпечення свободи пересування територією держави 

перебування відповідно до правил пересування; забезпечення свободи зносин 

дипломатичних представництв із акредитуючою державою; надсилання й 

одержання офіційних паперів за допомогою дипломатичної пошти та 

дипкур'єрів. 

Дипломатичний корпус. 

Сукупність дипломатичних представників у країні перебуванняносить 

назву дипломатичного корпусу. Розрізняють дипломатичний корпус у 

вузькому і широкому значенні. У вузькому – це тільки глави представництв. У 

широкому – всі дипломатичні співробітники, а також члени їхніх сімей: 

дружини, незаміжні дочки і неповнолітні сини. Належність до дипломатичного 

корпусу відомство закордонних справ країни перебування засвідчує 

дипломатичною карткою. 

Дипломатичний корпус – не організація, не юридична або міжнародна 

особа, не суб'єкт міжнародного права. Це – сукупність дипломатичних 

представників (дипломатичних співробітників), які акредитовані у даній 
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державі. Дипломатичний корпус виступає як колективне об'єднання з 

протокольних приводів: державне свято, урочисті події в державі або в її 

керівників. У цих випадках дипломатичний корпус поздоровляє або співчуває. 

Дипломатичний корпус очолює дуайєн, або старійшина. Звичайно це глава 

представництва, старший за віком чи за часом перебування в даній країні серед 

глав представництва однакового класу. У деяких державах ним завжди є 

папський нунцій. Старшинство розрізнюється також серед глав дипломатичних 

представників – за класом або за часом перебування (вручення вірчих грамот) в 

приймаючій державі. 

Початок і закінчення дипломатичної місії. 

Перш ніж призначити главу представництва, слід запитати агреман – 

згоду уряду приймаючої держави на призначення даної особи. Запит 

необхідний, щоб не допустити помилки в призначенні особи, яка нелояльна або 

недружня, а тому небажана у країні перебування. Агреман запитується в 

письмовій або усній формі, але в умовах суворої таємниці. Довга відсутність 

відповіді свідчить, що в агремані відмовлено. Держава, що акредитує, не має 

права вимагати мотивів відмови. 

На інших співробітників дипломатичного представництва отримання 

агремана не потрібне. Видача в'їзної візи для них є згодою їхнього прийняття. 

Однак для військових, морських або авіаційних аташе держава перебування 

може просити заздалегідь повідомляти їхні імена для схвалення. 

Після отримання агремана й офіційного призначення в дану країну 

дипломатичного представника як глави представництва йому вручається вірча 

грамота і відзивна грамота його попередника. Вірча грамота – це документ, 

який засвідчує загальні повноваження глави представництва. Назва походить 

від слова "вірити", оскільки основний смисл грамоти – прохання до глави 

приймаючої держави "вірити всьому тому, що буде говорити" глава 

дипломатичного представництва. Відзивна грамота – документ, що офіційно 

підтверджує закінчення місії попередника. Вона вручається главі держави ново 

призначеним представником разом з вірчою грамотою. Про вручення вірчих 
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грамот глава представництва сповіщає глав всіх дипломатичних представництв 

у даній країні. 

Місія дипломатичного представництва припиняється:  

1. з відкликанням дипломатичного представника акредитуючою 

державою. Звичайно це пов'язано з кадровою політикою держави. 

2. у зв'язку зі смертю глави представництва. У цьому разі пост глави 

місії заміщується старшим за рангом співробітником представництва, а якщо 

такого немає, посада залишається вакантною до нового призначення. 

3. за повідомленням держави перебування, що вона відмовляється 

визнавати дипломатичного агента співробітником представництва. Держава 

перебування може у будь-який момент без пояснювання причин повідомити 

державу, котра акредитує, що глава представництва або будь-який інший його 

співробітник оголошуються personanongrata. У цьому разі держава, що 

акредитує, зобов'язана відкликати цю особу або припинити її функції у 

представництві. Звичайно проголошення personanongrata є результатом "дій, 

несумісних зі статусом дипломатичного представника", таких, як втручання у 

внутрішні справи держави, висловлювання, в яких убачається неповага до 

держави перебування або її офіційних осіб, збір інформації недозволеними 

засобами тощо. 

4. з розривом дипломатичних відносин, остаточним відкликанням 

дипломатичного представництва. У разі розриву дипломатичних відносин 

держава перебування має поважати і охороняти приміщення дипломатичного 

представництва разом з його майном і архівами, а якщо це пов'язано з 

озброєним конфліктом, – сприяти дипломатичному персоналу і членам сімей 

для якнайшвидшого їхнього виїзду, в тому числі з наданням перевізних засобів. 

5. у разі нелегітимної зміни політичного режиму або державного ладу 

в країні перебування місія дипломатичного представництва припиняється, якщо 

держава, що акредитує, вважає зміни, котрі трапились, недопустимими. Якщо 

це трапляється у державі, що акредитує, нова влада має підтвердити визнання 

повноважень глави місії. 
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6. у разі припинення існування держави, що акредитує. 

Дипломатичні привілеї та імунітети 

Для того щоб дипломатичне представництво могло здійснювати свої 

функції, воно та його персонал відповідно до міжнародного права наділяються 

спеціальним правовим статусом. Такі спеціальні права та переваги називають 

привілеями й імунітетами. 

Привілеї й імунітети дипломатичних представництв. 

7. Недоторканність приміщень і території дипломатичного 

представництва. Приміщеннями дипломатичного представництва відповідно 

до міжнародного права вважаються будинки, споруди, що зайняті 

представництвом і його службами, а також земельна ділянка, на якій вони 

розташовані. Ці приміщення та предмети їхньої обстановки, так і майно, що 

знаходиться у приміщеннях, а також засоби пересування представництва 

«користуються імунітетом від обшуку, реквізиції, арешту та виконавчих дій». 

Приміщення представництва залишаються недоторканними навіть у випадках 

пожежі на їхній території чи стихійного лиха. 

8. Дипломатичне представництво не повинно використовувати свої 

приміщення не за своїми функціями (насильницьке утримання в них людей, 

ведення підривної агітації проти іноземної держави, переховування у 

приміщеннях представництва осіб, обвинувачуваних у здійсненні злочину). 

9. На державі перебування лежить спеціальний обов'язок «вживати всі 

належні заходи для захисту приміщень представництва від усілякого 

вторгнення чи нанесення збитку та для запобігання всякого порушення спокою 

представництва чи образи його достоїнства». Це надає державі право вживати 

спеціальні законодавчі заходи в районах розташування дипломатичних 

представництв (наприклад, обмеження на проведення мітингів чи 

демонстрацій, заборонену чинити образливі дії щодо дипломатичних 

представництв). На країну перебування покладене також забезпечення 

зовнішньої охорони території дипломатичного представництва. Забезпечення 
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безпеки на території й у приміщеннях представництва є завданням його 

персоналу. 

10. Недоторканність архівів і документів. Архіви і документи 

представництва є недоторканними в будь-який час незалежно від їхнього 

місцезнаходження чи будь-яких інших обставин (наприклад, війни). До архівів і 

документів відноситься вся офіційна документація дипломатичного 

представництва, а також вхідна та вихідна офіційна кореспонденція, яка не 

підлягає ані розкриттю, ані затримці. 

11. Свобода офіційних зносин дипломатичного 

представництварозуміється досить широко: «При зносинах з урядом і іншими 

представництвами та консульствами акредитучої держави, де б вони не 

знаходилися, представництво може користуватися всіма придатними засобами, 

включаючи дипломатичних кур'єрів і закодовані та зашифровані депеші». 

Установка й експлуатація радіопередавачів здійснюється за згодою держави 

перебування. 

12. Звільнення від податків і зборів (фіскальні привілеї). 

Акредитуюча держава та глава представництва звільняються від усіх 

державних, районних і муніципальних податків, зборів і мит... окрім податків, 

зборів і мит, що представляють собою плату за окремі види послуг (такі як газ, 

водопровід, каналізація, парове опалення, електроенергія тощо). 

13. Існуюча в різних державах практика в цій сфері може мати досить 

істотні розбіжності. Тому застосовується принцип взаємності при встановленні 

обсягу фіскальних привілеїв при обміні дипломатичними представництвами. 

14. Держава перебування відповідно до прийнятих нею законів та 

правилами дозволяє ввозити та звільняє від усіх мит, податків і зборів, за 

винятком складських зборів, зборів за перевезення та подібного роду послуг: 

предмети, призначені для офіційного використання представництва. Як видно, 

митні привілеї не мають у міжнародному праві абсолютного характеру. їхній 

обсяг установлюється законодавством кожної держави, тому найчастіше може 

бути визначений на умовах взаємності. 



116 

 

15. Право користатися прапором і гербом акредитуючої державина 

приміщеннях представництва, а також на засобах пересування належить 

Представництву та його голові. Періодичність користування прапором і 

емблемою (гербом) своєї держави представництво визначає самостійно. 

Особисті дипломатичні привілеї й імунітети 

16. Користуються особистими дипломатичними привілеями й 

імунітетами, дипломатичні агенти та члени родини дипломатичного агента, 

якщо вони проживають разом із ним і не є громадянами держави перебування. 

17. Члени адміністративно-технічного персоналу дипломатичного 

представництва та члени їхніх родин, що живуть разом із ними, якщо вони не є 

громадянами держави перебування чи не проживають у ній постійно, мають 

особисту недоторканність, недоторканність житла, імунітети від 

кримінальної юрисдикції, фіскальні привілеї й імунітети, імунітети від 

повинностей, деякі митні привілеї. Імунітет від цивільної й адміністративної 

юрисдикції поширюється на цих осіб під час виконання службових обов'язків. 

18. Члени обслуговуючого персоналу, що користуються імунітетом у 

відношенні дій, вчинених ними під час виконання службових обов'язків. Ці 

особи звільняються від податків, мита та зборів з одержуваного ними заробітку. 

19. Домашні працівники дипломатичного й адміністративно-технічного 

персоналу представництва, якщо вони не є громадянами держави перебування 

чи не проживають у ній постійно, звільняються від податків, мита та зборів з 

одержуваного ними заробітку. 

20. Особиста недоторканністьє найважливішим дипломатичним 

імунітетом. Особа дипломатичного агента недоторканна. Він не підлягає 

арешту або затриманню у жодній формі. У той же час це не означає, що влада 

країни перебування безсила проти дипломатичного агента у разі порушення 

ним законів. Наявність особистої недоторканності не виключає щодо 

дипломатичного агента ані заходів самооборони, ані заходів попередження, за 

виняткових обставин, здійснення ним злочинів чи проступків. 
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21. Особисті юрисдикційні імунітети – імунітет від кримінальної, 

адміністративної та цивільної юрисдикції. Це не слід розуміти як те, що 

дипломатичний агент перестає взагалі бути суб'єктом юридичної 

відповідальності. По-перше, «імунітет дипломатичного агента від юрисдикції 

держави перебування не звільняє його від юрисдикції акредитуючої держави». 

Тому акредитуюча держава вправі притягувати своїх громадян до юридичної 

відповідальності, а приймаюча держава вправі вимагати цього. По-друге, за 

згодою акредитуючої держави особу може бути позбавлено юрисдикційного 

імунітету. Однак влада країни перебування не вправі самостійно позбавити її 

такого імунітету. Саме в цьому сенсі юрисдикційні імунітети є абсолютними. 

22. Дипломатичний агент користується абсолютним імунітетом від 

кримінальної юрисдикції держави перебування. Це право дипломатичного 

агента взагалі не брати участь у кримінально-процесуальних діях у будь-якій 

якості. Проте, за згодою дипломатичного агента, він може бути допитаний як 

свідок. 

23. Дипломатичний агент користується імунітетом від цивільної 

юрисдикції держави перебування, який не є абсолютним. Дипломатичний агент 

не має імунітетів у випадках: а) речових позовів, що відносяться до приватного 

нерухомого майна, яке знаходиться на території держави перебування; б) 

позовів, що стосуються спадкоємства, відносно яких дипломатичний агент 

виступає як приватна особа; в) позовів, що відносяться до будь-якої 

професійної чи комерційної діяльності, яка здійснюється дипломатичним 

агентом у країні перебування за межами своїх офіційних функцій. 

24. Недоторканність приватної резиденції, транспорту. Приватна 

резиденція дипломатичного агента користується тією самою недоторканністю 

чи захистом, що і приміщення представництва. Термін «приватна резиденція» 

означає як місце постійного проживання дипломатичного агента, так і його 

тимчасову резиденцію (готельний номер, туристичний намет, трейлер і ін.) 

Недоторканністю користуються і засоби пересування (автомобіль, яхта й ін.). 
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25. Особисті фіскальні привілеї й імунітети. Дипломатичний агент 

звільняється від усіх податків, зборів і мит, особистих і майнових, державних, 

районних і муніципальних, за винятком: а) непрямих податків, які зазвичай 

включаються в ціну товарів чи послуг; б) зборів і податків на приватне 

нерухоме майно, що знаходиться на території країни перебування, якщо він не 

володіє ним від імені акредитуючої держави для цілей представництва; в) 

податків на спадщину та мит на спадкоємство, що стягуються державою 

перебування і т. д.». 

26. Особисті митні привілеї. Держава перебування відповідно до 

прийнятих нею законів та правил дозволяє ввозити та звільняє від усіх мит, 

податків і зборів, за виключенням складських зборів, зборів за перевезення та 

подібних послуг предмети, призначені для особистого використання 

дипломатичного агента та членів його родини, що живуть із ним, включаючи 

предмети, призначені для облаштування. Особистий багаж дипломатичного 

агента звільнюється від огляду, якщо відсутні достатні підстави думати, що він 

містить предмети, на які не поширюються зазначені виключення, або предмети, 

ввіз чи вивіз яких заборонено законом чи регулюється карантинними 

правилами держави перебування. Такий огляд має відбуватися лише у 

присутності дипломатичного агента або його уповноваженого представника. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Право зовнішніх зносинє галуззю сучасного загального міжнародного 

права, що складається із системи юридичних норм, які регулюють становище і 

діяльність суб'єктів міжнародного права у здійсненні їхніх зовнішніх зносин 

відповідно до основних принципів міжнародного права. Зовнішні зносини – 

частина загальної системи міждержавних відносин і міжнародної діяльності 

кожної держави, що охоплює лише офіційні, підтримувані за допомогою 

особливих державних органів переважно політичні зв'язки і відносини між 

державами та іншими суб'єктами міжнародного права з метою здійснення їх 

зовнішніх функцій мирними засобами відповідно до основних принципів 

міжнародного права. 
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ІІ. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ КОНСУЛЬСЬКОГО ПРАВА 

 

Консульство (від лат. consulo – раджусь, вживаю заходів, піклуюся, 

допомагаю) – це установа, яка входить до системи органів зовнішніх зносин 

держави і представляє її на визначеній угодою території держави 

перебування, здійснюючи на ній захист прав та інтересів своєї держави, її 

громадян і юридичних осіб. 

Консульські відносини встановлюються за взаємною згодою сторін. 

Встановлення дипломатичних відносин означає згоду на встановлення 

консульських відносин, але відкриття консульської установи на території даної 

держави можливе після отримання згоди цієї держави. 

Консульська установа може розповсюджувати свою діяльність на 

територію всієї країни або її частину, яка у такому разі називається 

консульським округом. У країні може бути один або декілька консульських 

округів, що залежить від розмірів території держави та інтенсивності зв'язків 

даної місцевості з державою, що засновує консульство. Місцезнаходження 

консульської установи, її клас і межі консульського округу визначаються 

державою, що представляється, за схваленням країни перебування. Консульські 

функції можуть виконувати відділи дипломатичних представництв. В Україні 

ці відділи очолюються завідувачами консульським відділом, які називаються 

генеральними консулами або консулами. 

Глави консульських установ поділяються на чотири класи: генеральні 

консули, консули, віце-консули і консульські агенти. Відповідно засновуються 

генеральні консульства, консульства, віце-консульства і консульські 

агентства. 

Призначення глави консульської установи державою, що 

представляється, можливе за умови згоди країни перебування. Для цього 

посадовій особі, яка призначається, видається консульський патент (або 

подібний до нього акт), що містить відомості про особу, яка призначається, 

котрий засвідчує її посаду, категорію або клас, до якого вона належить, і деякі 
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інші відомості про неї. Дозвіл на виконання консульської посади, котрий дає 

приймаюча держава, йменується консульською екзекватурою. Лише після її 

отримання призначена особа може приступити до виконання своїх функцій. 

Відмова в екзекватурі може не пояснюватися. Приймаюча держава має негайно 

повідомляти владу округу про допущення глави консульської установи до 

виконання своїх функцій. Інші співробітники консульської установи 

призначаються за міркуваннями держави, що представляється, влада якої 

сповіщає приймаючій державі прізвище та ім'я призначеного і його клас. Разом 

з тим ще до прибуття співробітник консульської установи може бути 

проголошений недопустимим, у зв'язку з чим держава, що представляється, 

повинна анулювати його призначення. 

Як згадувалось, дипломатичне представництво є політичним 

представництвом. Консульське не є таким. У тих країнах, де відсутні 

дипломатичні представництва, консульській установі може бути надано право 

здійснення дипломатичних функцій. 

Як і дипломатичний представник, консульська посадова особа може бути 

проголошена personanongrata. 

Почесний консул – консул, який призначається з громадян країни 

перебування, або громадянин держави, що представляється, якщо він має 

постійне мешкання в країні перебування. Як правило, почесний консул 

призначається тоді, коли потреба в консульських послугах в інтересах держави, 

що представляється, виникає не часто. Крім того, це дає можливість економити 

в коштах на утримання представництва. Він призначається з числа осіб, які 

відомі своїми позитивними якостями, "котрі займають позитивне становище в 

суспільстві держави перебування". Вони не повинні бути на державній службі у 

країні перебування і брати активної участі в її політичному житті. В Україні 

їхній статус регламентовано Положенням про нештатних (почесних) консулів 

України, затвердженим Указом Президента України № 150/97 від 17 лютого 

1997 р. Почесний консул виконує ті ж функції, має ті ж права, що і штатний 

консул. 
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Функції консульств. 

Консульським функціям Віденська конвенція приділяє досить значну 

увагу. 

Їх доцільно згрупувати за ознаками, які характеризують спрямованість їх 

дій. Тоді їх можна поділити на дві категорії. 

Перша категорія консульських функцій аналогічна основним функціям 

дипломатичних представництв. Це захист у державі перебування інтересів 

держави, яку ця консульська установа представляє, та її громадян (юридичних 

осіб); сприяння розвиткові дружніх, торговельних, економічних, культурних і 

наукових зв'язків між державами; з'ясування усіма законними шляхами умов і 

подій у торговельному, економічному, культурному і науковому житті держави 

перебування та інформування про них уряду своєї держави. 

Друга категорія консульських функцій охоплює власне консульські 

питання повсякденної діяльності консульських установ: 

•    видача паспортів і проїзних документів громадянам держави, яку дана 

консульська установа представляє, і віз особам, що бажають відвідати її; 

•    надання допомоги і сприяння громадянам (юридичним особам) 

держави, яку представляє консульська установа; 

•    виконання обов'язків нотаріуса, реєстратора актів громадянського 

стану та інших подібних обов'язків; 

•    представництво або забезпечення належного представництва громадян 

держави, яку представляє консульська установа в судових або інших установах 

держави перебування; 

•    здійснення прав нагляду й інспекції суден, що належать державі, яку 

представляє консульська установа, а також виконання інших функцій, 

покладених на консульську установу. 

Консульські привілеї та імунітети. 

Згідно з нормами, що регламентують переваги, привілеї та імунітети 

консульських установ, держава перебування зобов'язана надати всі можливості 

для виконання функцій консульською установою. Передусім вона має 
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посприяти у придбанні або одержанні іншим шляхом необхідних приміщень 

мли роботи і помешкань для представників консульської установи. 

Держава, яку представляє консульська установа, має право користуватися 

своїм державним прапором і гербом у державі перебування з урахуванням 

законів, правил і звичаїв останньої. 

Консульські приміщення недоторканні, тобто влада держави перебування 

не може без згоди консульської установи потрапляти у її робочі приміщення. 

Більше того, на таку державу покладено спеціальний обов'язок вживати всіх 

належних заходів для захисту консульських приміщень від будь-яких вторгнень 

або заподіяння шкоди. Предмети обстановки і майно консульських установ, а 

також засоби пересування користуються імунітетом від будь-яких видів 

реквізиції. 

Консульські приміщення і резиденції звільняються від усіх державних, 

районних і муніципальних податків, зборів і мита. А консульські архіви і 

документи недоторканні у будь-який час і незалежно від їх місцезнаходження. 

Держава перебування повинна також забезпечити всім працівникам 

консульської установи свободу пересування і подорожей по її території. При 

цьому враховуються правила в'їзду в зони держави перебування з огляду на 

мотиви державної безпеки. З метою полегшення виконання консульських 

функцій держава перебування повинна дозволяти й охороняти свободу зносин 

консульської установи для всіх офіційних цілей. Компетентна влада держави 

перебування зобов'язана невідкладно повідомити консульську установу про 

смерть громадянина держави, яку представляє консульська установа, про 

призначення опікуна або попечителя неповнолітнього чи недієздатного 

громадянина держави, яку представляє консульська установа, а також про 

аварії суден і літаків. 

Для виконання своїх функцій консульські посадові особи можуть 

звертатися до компетентних місцевих органів свого консульського округу, а в 

деяких випадках – до компетентних центральних органів держави перебування. 

Хоч, як правило, зносини з центральними органами здійснюються через своє 
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посольство. За вчинення консульських актів на територію держави перебування 

консульська установа може встановлювати збори і мито, що передбачаються 

національними законами і правилами. Такі збори і мито звільняються у державі 

перебування від усіх податків. 

Переваги, привілеї та імунітети консульських працівників покладають 

обов'язок на державу перебування ставитися до консульських посадових осіб із 

належною повагою і вживати всіх належних заходів для запобігання будь-яким 

посяганням на їх особу, свободу або гідність. Консульські посадові особи не 

підлягають ні арешту, ні попередньому ув'язненню (це може відбутися тільки 

на підставі постанови компетентної судової влади у разі вчинення тяжких 

злочинів). 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Консульські посадові особи і службовці переважно мають імунітет від 

юрисдикції судових та адміністративних органів держави перебування стосовно 

дій, пов'язаних із виконанням службових функцій. Винятком є обставини, 

пов'язані з цивільним позовом (договірні відносини, дорожньо-транспортні 

пригоди і т. д.). Консульські посадові особи і консульські службовці, а також 

члени їхніх сімей звільняються від усіх податків, зборів і мита, приватних і 

майнових, державних, районних і муніципальних, за винятком деяких видів, 

спеціально обумовлених конвенцією (ст. 49). 

Водночас конвенція зобов'язує всіх осіб, що користуються привілеями та 

імунітетами, шанувати закони і правила держави перебування. Зокрема, 

працівники консульської установи можуть бути викликані як свідки у судових 

або адміністративних справах і не можуть відмовлятися давати показання (за 

винятком питань, пов'язаних із виконанням ними своїх функцій). 
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ІІІ. ДИПЛОМАТИЧНЕ ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

Кожний член міжнародної організації має право засновувати при ній 

постійні представництва або постійні місії наглядачів для виконання таких 

функцій:забезпечення представництва держави, що посилає; підтримання 

зв'язку між державою, що посилає, і міжнародною організацією; забезпечення 

участі держави, що посилає, в діяльності організації і захисту її інтересів 

тощо. Призначення членів представництва і його глави не потребують згоди 

або дозволу організації. Держава, що посилає, лише повідомляє організацію про 

призначення, посаду і звання глави або членів представництва, про прибуття й 

остаточне відбуття членів представництва, місцезнаходження приміщення 

представництва. 

Для безперешкодного виконання своїх функцій персонал представництв 

при міжнародних організаціях і на міжнародних конференціях наділяються 

привілеями та імунітетами. Привілеї слід розглядати як сукупність особливих 

прав, які мають дипломатичні й консульські представники, але не мають 

громадяни країни перебування; імунітети — сукупність обов'язків, від яких 

звільняються дипломатичні й консульські представники, але не звільняються 

власні громадяни. 

Якщо представництва при міжнародних організаціях очолюються главою 

держави, главою уряду або міністром закордонних справ держави, що посилає, 

такі особи користуються не тільки всіма привілеями та імунітетами, які 

надаються дипломатичному персоналу, але й "перевагами, привілеями та 

імунітетами, які визнаються міжнародним правом за главами держав" або 

іншими переліченими посадовими особами. 

Специфіка надання привілеїв й імунітетів органам зовнішніх зносин за 

участю міжнародних організацій і їхнього персоналу полягає у тристоронньому 

виникаючих відносин. Привілеї й імунітети надаються не міжнародного 

організацією, що посилає, а державою, на території якої розташовані її органи. 

Тому крім загальних договорів про привілеї й імунітети представництв, що 
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укладаються державами з організацією, остання укладає ще і спеціальну угоду 

із приймаючою державою. Саме вона є визначальною в разі виникнення спорів 

про обсяг і зміст привілеїв й імунітетів. 

Представництва держав при міжнародних організаціях користуються 

зазвичай недоторканністю приміщень, це абсолютний імунітет приміщень 

постійного представництва, але не службових приміщень делегації в органах 

організації та на конференціях. Абсолютно недоторканними є архіви та 

документи представництва. Вони не підлягають ані розкриттю, ані затримці. 

Представництво держави при міжнародній організації має також фіскальні 

привілеї, митні імунітети. їм належить право користування прапором і 

емблемою своєї держави. Для здійснення своїх функцій представництво має 

свободу зносин зі своєю державою та свободу пересування співробітників 

представництва на території країни перебування. Представництва міжнародних 

організацій і їхні головні органи зазвичай також користуються на території 

держав-членів привілеями й імунітетами, наданими дипломатичним місіям. 

До особистих привілеїв і імунітетів членів представництв при 

міжнародних організаціях належить насамперед особиста недоторканність у 

тому самому обсязі, що і для дипломатичних агентів. Абсолютну 

недоторканність зазвичай мають також особиста резиденція члена 

представництва, офіційні документи та кореспонденція. Юрисдикційний 

імунітет члена представництва при міжнародній організації відрізняється від 

статусу дипломатичного агента, особливо щодо імунітету від кримінальної 

юрисдикції, що поширюється лише на дії, вчинені при виконанні офіційних 

функцій. Аналогічно надаються особисті юрисдикційні імунітети вищим 

представникам держав-членів у головних органах організацій. У той же час 

вищим посадовим особам міжнародних організацій можуть бути надані 

привілеї й імунітети дипломатичних агентів. Посадові особи мають більш 

скромні юрисдикційні імунітети. Обсяг фіскальних привілеїв і митних 

імунітетів, а також право голови представництва користуватися прапором і 

емблемою організації загалом відповідають тому, що надано відповідно до 
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міжнародного права дипломатичним агентам. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Отже, слід мати на увазі, що статус представництв держав при 

міжнародних організаціях і статус посадових осіб організацій у державах-

членах урегульований численними міжнародними договорами держав з 

міжнародними організаціями. Тому для встановлення точного обсягу привілеїв 

й імунітетів у зовнішніх зносинах за участю міжнародних міжурядових 

організацій слід звертатися до конкретних міжнародних договорів. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Право зовнішніх зносинє галуззю сучасного загального міжнародного 

права, що складається із системи юридичних норм, які регулюють становище і 

діяльність суб'єктів міжнародного права у здійсненні їхніх зовнішніх зносин 

відповідно до основних принципів міжнародного права. Зовнішні зносини – 

частина загальної системи міждержавних відносин і міжнародної діяльності 

кожної держави, що охоплює лише офіційні, підтримувані за допомогою 

особливих державних органів переважно політичні зв'язки і відносини між 

державами та іншими суб'єктами міжнародного права з метою здійснення їх 

зовнішніх функцій мирними засобами відповідно до основних принципів 

міжнародного права. 

2. Консульські посадові особи і службовці переважно мають імунітет від 

юрисдикції судових та адміністративних органів держави перебування стосовно 

дій, пов'язаних із виконанням службових функцій. Винятком є обставини, 

пов'язані з цивільним позовом (договірні відносини, дорожньо-транспортні 

пригоди і т. д.).  

3. Водночас конвенція зобов'язує всіх осіб, що користуються привілеями 

та імунітетами, шанувати закони і правила держави перебування. Зокрема, 

працівники консульської установи можуть бути викликані як свідки у судових 

або адміністративних справах і не можуть відмовлятися давати показання (за 

винятком питань, пов'язаних із виконанням ними своїх функцій). 

4. Статус представництв держав при міжнародних організаціях і статус 

посадових осіб організацій у державах-членах урегульований численними 

міжнародними договорами держав з міжнародними організаціями. Тому для 

встановлення точного обсягу привілеїв й імунітетів у зовнішніх зносинах за 

участю міжнародних міжурядових організацій слід звертатися до конкретних 

міжнародних договорів. 



128 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ТЕМИ  

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу 

«Міжнародне публічне право». 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми  пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел зарубіжних авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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ТТЕЕММАА  №№  66..  ППРРААВВОО  ММІІЖЖННААРРООДДННООЇЇ  ББЕЕЗЗППЕЕККИИ  

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Поняття, предмет та джерела права міжнародної безпеки 

2. Загальна система колективної безпеки 

3. Регіональні системи колективної безпеки 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Метою заняття є визначення поняття, предмету та джерел права 

міжнародної безпеки, загальної системи колективної безпеки, регіональної 

системи колективної безпеки. 
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ВСТУП 

 

Протягом тисячолітньої історії розвитку людської цивілізації більшість 

держав намагалися створити безпечні умови свого існування або самостійно 

або за допомогою обмеженого кола союзників. При цьому мир розглядався 

лише як стан відносин між певним колом країн, тому навіть ті держави, що 

проводили миролюбну політику, прагнули забезпечити мирні відносини, перш 

за все, зі своїми сусідами, не здійснюючи жодних спроб припинити чи 

попередити війни в інших регіонах світу.  

Усвідомлення потреби світового співробітництва держав у сфері 

забезпечення миру створило передумови зародження і розвитку нової галузі 

міжнародного публічного права – права міжнародної безпеки. Прагнення 

держав забезпечити стабільний мир на землі залежить насамперед від 

зовнішньої політики й безумовного виконання принципів і норм сучасного 

міжнародного права. Слід мати на увазі зміни в об’єкті правового регулювання, 

що відбулися останніми роками. Сьогодні поряд із небезпекою міждержавних 

конфліктів, що зберігається, дедалі серйознішою стає загроза конфліктів 

внутрішньодержавних, породжуваних міжнаціональними, міжетнічними й 

міжрелігійними суперечностями. 

У наш час тема безпеки дуже актуальна. І зрозуміло, чому. У сучасну 

епоху постійних воєнних конфліктів потрібен механізм їхнього врегулювання, а 

особливо запобігання. Колишній Генеральний секретар ООН Бутрос Галі 

зазначав, що без миру не може бути розвитку й у суспільстві назріватиме 

конфлікт. А без демократії неможливо досягти  істотного розвитку; за 

відсутності розвитку мир не може зберігатися протягом тривалого часу. 
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І. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ ТА ДЖЕРЕЛА ПРАВА МІЖНАРОДНОЇ 

БЕЗПЕКИ  

 

Право міжнародної безпеки являє собою систему принципів і норм, що 

регулюють військово-політичні відносини держав і інших суб’єктів 

міжнародного права з метою запобігання застосуванню військової сили в 

міжнародних відносинах, обмеження й скорочення озброєнь. 

 Цілком чітко визначилися головні, основоположні реальності у сфері 

міжнародної безпеки та міждержавних відносин. Серед них, зокрема, такі:  

1. Ідеологічна й класова боротьба не можуть лежати в основі мирних 

міждержавних відносин. 

2. Ядерна війна не може бути засобом досягнення політичних, 

економічних, ідеологічних і будь-яких інших цілей. Тому існують договори про 

заборону ядерної зброї та зброї масового знищення. 

3. Міжнародна безпека має всеосяжний характер. Тобто стосується 

багатьох питань і сфер громадського життя. 

4. Міжнародна безпека неподільна. Не можна будувати безпеку однієї 

держави за рахунок безпеки іншої. Не можна допускати гонку озброєнь. 

5. Неабияк зросла миротворча роль ООН у боротьбі за безпеку. 

Реальності сучасного світу й інші чинники свідчать, з одного боку, про 

багатогранність і всеосяжний характер міжнародної безпеки, а з другого – про 

нерозривний зв’язок безпеки кожної держави з безпекою всієї міжнародної 

спільноти, а також між безпекою та розвитком. 

Міжнародне право спирається на загальні принципи цієї галузі, й 

особливо на такі: незастосування сили або погрози силою; мирного розв’язання 

суперечок; територіальної цілісності й непорушності кордонів. А також на 

низку таких, як принцип рівності й однакової безпеки; незавдавання шкоди 

тощо. 

Право міжнародної безпеки має одну особливість: його принципи під час 

регулювання міжнародних відносин тісно переплітаються з принципами та 
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нормами решти галузей міжнародного права й, отже, утворюють вторинну 

структуру, що обслуговує, по суті, всю систему сучасного міжнародного права. 

Тобто право міжнародної безпеки є комплексною галуззю сучасного 

міжнародного права. 

Єдиного підходу до розуміння природи та структури права міжнародної 

безпеки у сучасній науці міжнародного права не існує. У вітчизняній науці, так 

само як і в усіх державах-колишніх республіках СРСР та країнах Східної 

Європи, право міжнародної безпеки розглядається як самостійна галузь 

міжнародного публічного права, що має власний предмет та структуру системи 

норм і принципів. В той же час, західна наука не визнає існування такої галузі 

міжнародного права, асоціюючи відповідні норми з іншими галузями 

міжнародного права, перш за все, правом міжнародних організацій, правом 

зовнішніх зносин, міжнародним гуманітарним правом та правом збройних 

конфліктів. Жодним чином не виступаючи проти такого підходу, все ж слід 

визнати більш доцільним визначення права міжнародної безпеки саме як 

самостійної галузі міжнародного публічного права, оскільки цільове 

спрямування права міжнародної безпеки дещо відрізняється від цільового 

спрямування інших галузей міжнародного права. Так, якщо головною метою 

права міжнародних організацій є врегулювання перш за все організаційних 

питань діяльності міжнародних міжурядових організацій, а метою 

міжнародного гуманітарного права – додержання прав людини в умовах 

збройних конфліктів, то метою права міжнародної безпеки є перш за все 

попередження нових збройних конфліктів, припинення вже існуючих та 

створення умов для розвитку мирних відносин між державами. 

Певний час предмет права міжнародної безпеки розглядався лише у 

вузькому значенні як військово-політичні відносини суб’єктів міжнародного 

права, спрямовані на попередження застосування військової сили, обмеження 

та скорочення озброєнь. У наш час поширеним є більш широкий підхід до 

розуміння права міжнародної безпеки, що пов’язано, перш за все зі зміною 

розуміння самого поняття міжнародної безпеки. Якщо первісно міжнародна 
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безпека розглядалася як незастосування військової сили до держави з боку 

інших держав, то нині міжнародна безпека розглядається значно ширше – як 

незастосування до держави з боку інших держав чи міжнародних організацій 

будь-яких заходів, що обмежують або унеможливлюють її вільний розвиток та 

повноцінну рівноправну участь в усіх сферах міжнародних відносин. Згідно з 

таким підходом предмет права міжнародної безпеки складають: 

· військово-політичні відносини, спрямовані на попередження та 

припинення застосування військової сили чи погрози силою як засобу 

вирішення міжнародних спорів; 

військово-політичні відносини, спрямовані на обмеження та скорочення 

озброєнь; 

політичні відносини, спрямовані за забезпечення політичної, економічної, 

продовольчої, технологічної, інформаційної та інших видів безпеки держав. 

Норми міжнародного права, пов’язані з питаннями міжнародної безпеки, 

зосереджені у значній кількості міжнародно-правових актів, серед яких можна 

назвати і Конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього 

1948 р., Декларацію про принципи міжнародного права 1970 р., Європейську 

конвенцію про боротьбу з тероризмом 1977 р., Конвенцію ООН з морського 

права 1982 р. і т.д. Проте існує низка міжнародно-правових актів, що 

безпосередньо регламентують відносини, пов’язані з підтриманням 

міжнародної безпеки і які можна розглядати в якості джерел права 

міжнародної безпеки. Систему таких джерел складають: 

1) Статут ООН. Відповідно до ст. 1 Статуту ООН підтримання 

міжнародного миру і безпеки та застосування для цього засобів колективної 

безпеки є основним завданням ООН. Саме Статутом ООН (глави I, IV, VII) 

закріплено порядок застосування міжнародно-правових засобів підтримання 

миру;  

2) Резолюції Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї ООН, що 

спрямовуються на конкретизацію положень Статуту ООН і стосуються питань 

міжнародної безпеки. До них, зокрема, можуть бути віднесені Резолюції 
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Генасамблеї ООН „Про незастосування сили в міжнародних відносинах і 

остаточну заборону застосування ядерної зброї‖ 1972 р., „Про визначення 

агресії‖ 1974 р., „Про створення зони, вільної від ядерної зброї, в районі 

Близького Сходу‖ 1976 р., Резолюція Ради Безпеки № 1373 (2001) від 

28.09.2001 р. щодо попередження та заборони фінансування тероризми тощо. 

Юридична сила цих резолюцій неоднакова: якщо резолюції Ради Безпеки 

відповідно до ст. 25 Статуту ООН є обов’язковими для виконання усіма 

членами ООН, то резолюції Генасамблеї мають лише рекомендаційний 

характер;  

3) міжнародні договори, спрямовані на стримування нарощування 

ядерних озброєнь у просторовому відношенні. Ці договори, як правило, мають 

багатосторонній характер і встановлюють заборону виготовлення, розміщення, 

випробування та застосування ядерної зброї на певних територіях. До цієї групи 

джерел, зокрема, відносяться: 

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 р.; 

Договір про заборону розміщення на дні морів та океанів і їх надрах 

ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення 1971 р.; 

Договір про заборону ядерної зброї в Латинській Америці (Договір 

Тлателоко) 1967 р.; 

Договір про без’ядерну зону в південній частині Тихого Океану (Договір 

Раротонга) 1985 р.; 

Договір про зону, вільну від ядерної зброї, в Південно-Східній Азії 

(Бангкокський Договір) 1995 р.; 

Договір про зону, вільну від ядерної зброї, в Африці (Договір Пеліндаба) 

1996 р.  

4) міжнародні договори, спрямовані на стримування нарощування 

озброєнь у кількісному та якісному відношеннях. Такі договори можуть бути як 

двосторонніми, так і багатосторонніми і в основному передбачають граничну 

кількість певних видів зброї, що можуть виготовлятися та використовуватися 

державами чи їх групами. До таких договорів відносяться: 
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 Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, 

космічному просторі та під водою 1963 р.; 

 Конвенція про заборону військового чи будь-якого іншого ворожого 

використання засобів впливу на природне середовище 1977 р.; 

 Договір про звичайні збройні сили в Європі 1990 р.; 

 Договір між СРСР та США про обмеження систем протиракетної 

оборони (Договір по ПРО) 1972 р.; 

 Тимчасова угода між СРСР та США про деякі заходи у галузі 

обмеження стратегічних наступальних озброєнь 1972 р. (Угода по 

ОСВ-1); 

 Договір між СРСР та США про скорочення та обмеження 

стратегічних наступальних озброєнь 1979 р. (Договір по ОСВ-2); 

 Договір між СРСР та США про скорочення та обмеження 

стратегічних наступальних озброєнь  1991 р. (Договір по СНВ-1); 

 Договір між Росією та США про подальше скорочення та обмеження 

стратегічних наступальних озброєнь 1993 р. (Договір по СНВ-2);  

5) міжнародні договори, спрямовані за заборону виробництва окремих 

видів зброї та ліквідацію наявних запасів таких видів зброї. До цієї групи 

договорів відносяться: 

 Конвенція про заборону розробки, виробництва і накопичення 

запасів бактеріологічної (біологічної) і токсичної та про їх знищення 

1972 р.; 

 Конвенція про заборону розробки, виробництва і використання 

хімічної зброї та її знищення 1993 р.; 

 Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, 

виробництва і передачі протипіхотних мін та щодо їх знищення 1997 р.; 

 Договір між СРСР та США про ліквідацію їх ракет середньої 

дальності і меншої дальності 1987 р. (Договір по РСМД); 

 6) міжнародні договори, спрямовані на попередження випадкового 
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(несанкціонованого) виникнення війни. Подібні договори, як правило, є 

двосторонніми, укладаються між ядерними державами і розраховані на 

попередження помилкового використання стратегічних видів зброї. Так, до цієї 

групи джерел відносяться: 

· Угоди про прямі лінії зв’язку між СРСР та США (1963 р., 1971 р.), 

Великобританією (1967 р.), Францією (1966 р.), ФРН (1986 р.); 

· Угода про заходи щодо зменшення небезпеки виникнення ядерної війни 

між СРСР та США 1971 р.; 

· Угода у формі обміну листами між СРСР та Францією про 

попередження випадкового чи несанкціонованого застосування ядерної зброї 

1976 р.; 

· Угода між Урядом СРСР та Урядом Великобританії про попередження 

випадкового виникнення ядерної війни 1977 р.; 

· Угода між СРСР та США про попередження про запуск 

міжконтинентальних ракет з підводних човнів 1988 р.; 

7) міжнародно-правові акти, спрямовані на створення регіональних 

систем безпеки. Прикладом цієї групи джерел права міжнародної безпеки 

можуть бути акти, прийняті в межах Наради з безпеки та співробітництва у 

Європі (НБСЄ) та Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ): 

· Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі 1975 р. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

З метою підтримання миру та гарантування міжнародної безпеки 

державами, їх групами та міжнародними організаціями розробляються системи 

індивідуальної та колективної безпеки. 

Системи індивідуальної безпеки – це сукупність засобів, які 

розробляються та використовуються державою індивідуально з метою 

гарантування її власної безпеки, зокрема,шляхом організації, фінансування та 

функціонування збройних сил, систем розвідки, контррозвідки, цивільної 

оборони тощо. 

Системи колективної безпеки – це сукупність засобів, які 
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розробляються та використовуються декількома державами одночасно з метою 

гарантування їх спільної безпеки чи загальної безпеки усього міжнародного 

співтовариства. 
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ІІ. ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА КОЛЕКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ  

 

Колективна безпека – це система спільних дій держав та (або) 

міжнародних організацій з метою підтримання міжнародного миру та 

безпеки, попередження або припинення за допомогою адекватних та 

легітимних засобів актів агресії. 

Заходи та засоби колективної безпеки мають ґрунтуватися на основних 

принципах міжнародного права, найважливішими з яких є принципи поваги 

прав людини, незастосування сили чи погрози силою, непорушності кордонів, 

територіальної цілісності, невтручання у внутрішні справи. 

В основі створення систем колективної безпеки покладено ідею про 

неподільність миру, суть якої полягає у визнанні небезпеки збройних 

конфліктів незалежно від того, де вони мають місце і які держави є їх 

безпосередніми учасниками. Цей принцип покладає на усі держави обов’язок 

реагувати на будь-які порушення миру та безпеки в будь-якому районі світу, 

брати участь у спільних діях на основі Статуту ООН з метою попередження або 

ліквідації загрози миру. 

Залежно від рівня створення систем колективної безпеки розрізняють два 

їх види – загальну (універсальну) та регіональні системи колективної 

безпеки.Загальна система колективної безпеки ґрунтується на нормах Статуту 

ООН і передбачає здійснення державами узгоджених заходів з підтримання 

загальносвітового миру та безпеки на основі рішень ООН. 

Основи загальної системи колективної безпеки було закладено 

прийняттям 01.01.1942 р. антигітлерівською коаліцією Декларації Об’єднаних 

Націй, що на практиці довело можливість об’єднання проти держав-агресорів 

широкого кола держав з різними соціально-економічними та ідеологічними 

системами. У повоєнний час діяльність новоутвореної ООН стала основною 

системою загальної колективної безпеки. 

Система загальної колективної безпеки включає такі заходи: 

· заходи щодо заборони застосування сили та погрози силою у відносинах 
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між державами; 

· заходи мирного вирішення міжнародних спорів; 

· заходи роззброєння; 

· тимчасові заходи з припинення порушень миру; 

· примусові заходи безпеки без використання збройних сил; 

· примусові заходи безпеки з використанням збройних сил; 

· операції ООН з підтримання миру (миротворчі операції); 

· заходи посилення довіри; 

· операції багатонаціональних збройних сил поза рамками ООН. 

Останні дві групи заходів застосовуються поза системою ООН, хоча і у 

тісній співпраці з нею. Решта заходів можуть бути застосовані лише за 

рішенням ООН і у повній відповідності з її Статутом.  У відповідності зі 

Статутом ООН підтримання міжнародного миру та безпеки має ґрунтуватися на 

загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права і здійснюватися 

Генеральною Асамблеєю та Радою Безпеки, компетенція яких чітко 

розмежована.Генасамблея вправі обговорювати будь-які питання і справи, що 

стосуються підтримання міжнародного миру і безпеки, в т.ч. розглядати 

загальні принципи співробітництва між державами та розробляти відповідні 

рекомендації державам та Раді Безпеки ООН. 

На Раду Безпеки покладається головна відповідальність за підтримання 

міжнародного миру та безпеки, вона є єдиним органом ООН, наділеним правом 

здійснювати від імені Об’єднаних Націй превентивні та примусові дій, як з 

використанням, так і без використання об’єднаних збройних сил держав-членів 

ООН.Загальна процедура застосування заходів колективної безпеки Радою 

Безпеки передбачена положеннями гл. VII Статуту ООН і полягає в 

наступному. У випадку виникнення загрози міжнародному миру та безпеці Рада 

Безпеки згідно зі ст. 30 Статуту здійснює кваліфікацію існуючої ситуації і 

визначає, має місце загроза миру, порушення миру чи акт агресії. Ця 

кваліфікація є юридичною основою для застосування подальших заходів 

безпеки. 
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Якщо обставини дозволяють попередити подальше загострення ситуації, 

Рада Безпеки може прийняти резолюцію про застосування тимчасових заходів з 

підтримання миру. Такі заходи не повинні наносити шкоду правам, інтересам 

чи положенню заінтересованих сторін і не порушувати основних принципів 

міжнародного права. Вони виконуються, як правило, самими сторонами 

конфлікту і можуть полягати у припиненні вогню чи встановленні перемир’я, 

відведенні військ на раніше зайняті позиції, виведенні військ з окупованої 

території, проведенні тимчасової демаркаційної лінії, утворенні 

демілітаризованої лінії і т.п. Якщо ситуація є складною і тимчасові заходи 

підтримання не дали результатів чи взагалі не можуть бути застосовані, Рада 

Безпеки вправі застосовувати невійськові примусові заходи, зокрема вимагати 

від членів ООН повного чи часткового припинення економічних відносин, 

транспортного сполучення, роботи систем зв’язку, а також розриву 

дипломатичних зносин з державою-правопорушницею. 

Відповідно до ст. 42 Статуту ООН якщо Рада Безпеки вважатиме, що 

примусові заходи безпеки без використання збройних сил можуть виявитися 

або вже виявилися неефективними, вона може прийняти рішення про 

застосування заходів примусу з використанням таких повітряних, морських та 

сухопутних збройних сил, які є необхідними для відновлення міжнародного 

миру та безпеки, зокрема, це може бути блокада, демонстрація сили чи інша 

операція збройних сил. Рада Безпеки може застосувати збройну силу після 

невійськових заходів, одночасно з ними чи в якості первинного заходу. У будь-

якому разі таке застосування збройної сили має здійснюватися лише в 

загальних інтересах міжнародного співтовариства і не повинне суперечити 

положенням Статуту ООН. 

Одним із важливих заходів загальної колективної безпеки, що активно 

застосовується останнім часом, є проведення операцій ООН з підтримання 

миру (миротворчих операцій).Операції ООН з підтримання миру (миротворчі 

операції) – це заходи колективної безпеки миртворчого характеру, що 

здійснюються із залученням військового персоналу з метою стабілізації 
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обстановки в районі конфлікту, створення сприятливих умов для мирного його 

вирішення, встановлення та підтримання миру. 

Проведення миротворчих операцій не може розглядатися як застосування 

збройної сили проти сторін конфлікту, оскільки участь в таких операціях 

беруть не міжнародні збройні сили чи збройні сили іноземних держав, а 

іноземний військовий персонал, який має зберігати нейтралітет і не може брати 

участі в бойових діях. Особливістю міжнародно-правового регулювання 

миротворчих операцій ООН є те, що вони не передбачені Статутом ООН чи 

будь-яким іншим спеціальним міжнародним договором. Рішення про 

проведення миротворчих операцій приймається Радою Безпеки ООН у кожному 

окремому випадку. У відповідній резолюції Ради Безпеки має вказуватися мета 

та строки проведення миротворчої операції, склад та чисельність миротворчого 

контингенту, порядок його використання. Фінансування миротворчих операцій 

здійснюється усіма державами-членами ООН шляхом сплати пропорційних 

внесків, причому найбільші внески сплачуються постійними членами Ради 

Безпеки. В окремих випадках, наприклад, як це має місце при діяльності 

Міжнародних збройних сил з підтримання миру на Кіпрі, внески сплачуються 

на добровільній основі. 

Проведення миротворчих операцій ООН характеризується такими 

особливостями: 

· миротворчі операції можуть проводитися лише за наявності чітко 

вираженої згоди на це усіх сторін конфлікту; 

· єдиною правомірною підставою проведення миротворчих операцій є 

виключно відповідний мандат Ради Безпеки ООН; 

· загальне керівництво миротворчою операцією здійснюється Радою 

Безпеки ООН; 

· командування та контроль за проведенням миротворчої операції 

покладається на Генерального секретаря ООН; 

· повний нейтралітет миротворчого контингенту, який не може 

втручатися у внутрішні справи країни перебування чи використовуватися в 
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інтересах будь-якої сторони конфлікту на шкоду іншій стороні; 

· використання збройної сили персоналом миротворчого контингенту 

допускається виключно в цілях самооборони. 

Нині сформувалися та використовуються два основні типи миротворчих 

операцій: 

а) місії військових спостерігачів у складі неозброєних офіцерів – т.зв. 

„блакитні шоломи‖ (перша така місія була утворена у 1948 р. для 

спостереження за виконаннями умов перемир’я в Палестині); 

б) сили з підтримання миру у складі національних військових 

контингентів, озброєних легкою стрілецькою зброєю – т.зв. „блакитні шоломи‖ 

(перша така операція була проведена у 1956 р. на Близькому Сході). 

Фактична відсутність передбачених статутом ООН міжнародних 

збройних сил та потреба застосовувати такі сили до держав-правопорушниць 

зумовили виникнення та застосування ще одного заходу загальної колективної 

безпеки – операцій багатонаціональних збройних сил поза рамками ООН. 

Відповідно до Статуту ООН застосування примусових дій може мати 

місце лише за рішенням Ради Безпеки і під її керівництвом. Проте такий захід 

безпеки мав місце лише один раз – у 1960-1964 рр., у Конго, коли Рада Безпеки 

надала дозвіл миротворчому контингенту застосувати збройну силу з метою 

роззброєння сепаратистів та збереження територіальної цілісності Конго. У 

більшості ж випадків Рада Безпеки передавала групі держав право приймати 

рішення про застосування збройної сили. 

Вперше така ситуація мала місце у 1950 р. у Кореї. США втрутились у 

війну між Північною та Південною Кореєю на боці останньої, після чого Рада 

Безпеки ООН трьома своїми резолюціями висунула вимогу припинення 

бойових дій, відведення північно-корейських військ за 38-му паралель і 

закликала членів ООН сприяти Південній Кореї, надавши збройні контингенти 

у розпорядження об’єднаного командування під керівництвом США. Утворені 

багатонаціональні сили у складі контингентів 16 держав отримали назву 

„Збройні сили ООН‖, хоча фактично Раді Безпеки не підпорядковувалися. 
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Вдруге багатонаціональні збройні сили були утворені у 1991 р. після 

вторгнення Іраку до Кувейту. У цьому разі Рада Безпеки ООН надала державам 

не право застосовувати збройні сили, а право „застосовувати усі необхідні 

засоби ... для відновлення міжнародного миру і безпеки у цьому районі‖, що і 

послужило підставою для застосування збройної сили проти Іраку коаліцією 

під керівництвом США. У подальшому Рада Безпеки уповноважувала групи 

держав на застосування збройної сили в Сомалі під керівництвом США (1992 

р.), у Руанді під керівництвом Франції (1994 р.) та на Гаїті під керівництвом 

США (1994 р.). В усіх цих випадках керівництво операціями здійснювали не 

Рада Безпеки ООН, а держави учасниці, як ж і фінансували проведення цих 

операцій. 

Така процедура застосування групою держав збройної сили проти країни-

правопорушниці на підставі попереднього доручення Ради Безпеки ООН була 

порушена при застосуванні збройної сили проти Югославії (1999 р.), 

Афганістану (2002 р.) та Іраку (2003 р.). В усіх цих випадках групи держав під 

керівництвом США застосовували збройну силу без попереднього дозволу Ради 

Безпеки ООН, однак кожного разу Рада Безпеки вже після застосування сили 

визнавала ці операції правомірними, а у випадках з Афганістаном та Іраком – 

навіть визнавала право окупаційних адміністрацій здійснювати керівництво 

міжнародними контингентами збройних сил. Це дозволяє говорити про 

правомірність подібних заходів колективної безпеки, хоча ні Статутом ООН, ні 

будь-якими іншими універсальними міжнародними договорами вони не 

передбачені. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Заходи та засоби колективної безпеки мають ґрунтуватися на основних 

принципах міжнародного права, найважливішими з яких є принципи поваги 

прав людини, незастосування сили чи погрози силою, непорушності кордонів, 

територіальної цілісності, невтручання у внутрішні справи.  

В основі створення систем колективної безпеки покладено ідею про 

неподільність миру, суть якої полягає у визнанні небезпеки збройних 
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конфліктів незалежно від того, де вони мають місце і які держави є їх 

безпосередніми учасниками. Цей принцип покладає на усі держави обов’язок 

реагувати на будь-які порушення миру та безпеки в будь-якому районі світу, 

брати участь у спільних діях на основі Статуту ООН з метою попередження або 

ліквідації загрози миру.  
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ІІІ. РЕГІОНАЛЬНІ СИСТЕМИ КОЛЕКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ  

 

Поряд із загальною системою колективної безпеки Статут ООН 

передбачає можливість створення і регіональних систем підтримання 

міжнародного миру за умови, що такі системи та їх діяльність сумісні з цілями 

та принципами ООН і підходять для регіональних дій. Подібні положення 

Статуту ООН дозволяють зробити висновок, що регіональні системи 

колективної безпеки складають частину загальної системи міжнародної безпеки 

і їй підпорядковані. 

Враховуючи суттєві відмінності регіонів, Статут ООН не дає чіткого 

визначення регіональних органів та угод з питань міжнародної безпеки, а також 

функцій, що на них покладаються. 

В цілому для регіональних систем колективної безпеки характерна 

наявність таких ознак: 

· проголошується зобов’язання учасників вирішувати усі спори між 

собою виключно мирними способами; 

· закріплюється обов’язок учасників надавати індивідуальну чи 

колективну допомогу державі, що піддалася зовнішньому нападу; 

· про заходи колективної оборони невідкладно має повідомлятися Рада 

Безпеки ООН; 

· учасниками є, як правило, держави одного регіону, а сам договір діє в 

межах району, визначеного угодою сторін; 

· прийняття нових членів до системи регіональної безпеки можливе лише 

за згодою усіх її учасників. 

Основною метою регіональних угод та організацій є забезпечення 

мирного врегулювання спорів між їх учасниками. Відповідно до ч. 2 ст. 52 

Статуту ООН члени цих угод та організацій повинні докладати усіх зусиль для 

мирного вирішення місцевих спорів в рамках своїх організацій до їх передачі на 

розгляд Ради Безпеки.   

Досить складним є питання про можливість здійснення в межах 
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регіональних систем безпеки примусових заходів із застосуванням військової 

сили. За загальним правилом регіональні організації вправі застосовувати 

збройну силу лише для протидії уже заподіяному нападу хоча б на одного із їх 

учасників. Тривалий час беззаперечною вважалася думка, що у випадках, не 

пов’язаних з безпосереднім нападом на учасників регіональної системи 

безпеки, вона може здійснювати примусові заходи з використанням збройної 

сили лише за рішенням Ради Безпеки ООН, однак операції під керівництвом 

США проти Югославії (1999 р.), Афганістану (2002 р.) та Іраку (2003 р.) 

довели, що такі заходи можуть застосовуватися і без рішення Ради Безпеки 

ООН. Щоправда, навряд чи можна говорити, що операції проти Афганістану та 

Іраку були реалізовані в рамках регіональних систем колективної безпеки, 

оскільки ці країни не входять до регіону діяльності НАТО. 

Нині існує декілька регіональних систем колективної безпеки, причому 

регіони їх функціонування досить часто пересікаються. Основними серед 

таких є Організація з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ), Організація 

Північноатлантичного договору (НАТО), Система колективної безпеки СНД. 

Певні заходи колективної безпеки розроблені і в рамках Ліги арабських держав 

(ЛАД), Об’єднання американських держав (ОАД) та Організацією африканської 

єдності (ОАЄ), але особливою ефективністю вони не відзначаються. 

Організація з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) створена 

відповідно до рішень, закріплених Паризькою (1990 р.), Віденською та 

Гельсінською (1992 р.) деклараціями Наради з безпеки та співробітництва у 

Європі. Членом ОБСЄ є і Україна. 

Цілями ОБСЄ є: сприяння поліпшенню взаємних відносин, а також 

створення умов щодо забезпеченню тривалого миру; підтримка розрядки 

міжнародної напруженості; визнання неподільності європейської безпеки, а 

також взаємної зацікавленості в розвитку співробітництва між державами-

членами; визнання тісного взаємозв’язку миру і безпеки в Європі та у всьому 

світі тощо. У своїй діяльності ОБСЄ тісно співпрацює з іншими регіональними 

організаціями, зокрема, ЄС, Радою Європи та НАТО.  
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ОБСЄ складається з представників парламентів країн, що підписали 

Гельсінський заключний акт 1975 р., і Паризьку хартію 1990 р. Парламентська 

асамблея дає оцінку ходу здійснення цілей ОБСЄ; обговорює питання, підняті 

на зустрічах Ради Міністрів і на зустрічах на вищому рівні держав-членів 

ОБСЄ; розробляє і сприяє здійсненню механізмів попередженню і вирішення 

конфліктів; подає підтримку зміцненню і консолідації демократичних 

інститутів в державах-учасниках ОБСЄ. Органами ОБСЄ є Рада, Комітет 

старших урядовців, секретаріат, центр із запобігання конфліктам та ін. 

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) діє на основі 

Північноатлантичного договору 1949 р. Структура НАТО є відкритою для 

вступу нових європейських держав. Нині до складу НАТО входять 19 держав, 

але ступінь їхньої інтеграції в Північноатлантичний альянс різна. Наприклад, 

Ісландія, що не має власних збройних сил, не входить в інтегровану військову 

структуру. Однак вона вправі послати цивільного чиновника у Військовий 

комітет. Ісландія має статус спостерігача в Комітеті військового планування. 

Іспанія не бере участь в інтегрованій командній структурі НАТО, однак вона є 

повноправним членом Північноатлантичної ради, Групи ядерного планування, 

Комітету оборонного планування і Військового комітету. Франція в 1966 р. 

вийшла з інтегрованої військової структури НАТО, залишившись у його 

політичній організації. 

Згідно положеннями Північноатлантичного договору (ст. 5 і 7), озброєний 

напад проти одного або декількох держав-учасників розглядатиметься як напад 

проти всіх них, якщо такий напад відбудеться, кожен учасник допомагатиме 

стороні, що піддалася нападу, всіма засобами, включаючи застосування 

озброєної сили. Напад включає озброєний напад як на території держав-членів, 

так і на їх судна і літаки в певному районі. Про всякий такий напад і всі вжиті 

заходи негайно повідомляється Рада Безпеки ООН. Заходи припиняються, коли 

Рада Безпеки вживає заходи для відновлення і підтримки міжнародного світу і 

безпеки. 

Відповідно до Договору була створена Рада НАТО (найвищий 
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політичний і військовий орган), в якому представлені всі члени НАТО на рівні 

глав держав, урядів і міністрів закордонних справ. Як постійний орган Рада 

збирається раз на тиждень на рівні постійних представників в ранзі послів. Рада 

засновувала допоміжні органи, зокрема, Військовий комітет, що засідає не 

рідше за два рази на рік. У 1991 р. створена Рада Північноатлантичного 

співробітництва, в якій держави представлені міністрами закордонних справ. 

Керівними органами НАТО є: Північноатлантична рада. Комітет 

оборонного планування, Група ядерного планування, інші комітети, 

Генеральний секретар. Військова структура НАТО складається з Військових 

комітетів, Постійного військового комітету і Міжнародного військового штабу. 

Місцеперебування НАТО – м. Брюссель (Бельгія). 

НАТО постійно розширює співробітництво з іншими державами, зокрема, 

через програму „Партнерство заради миру‖, учасником якої є і Україна. Ця 

програма здійснюється під керівництвом НАТО і створює умови для 

формування нових відносин у сфері безпеки між НАТО і його партнерами 

заради миру. На основі прихильності цілям програми „Партнерство заради 

миру‖ члени НАТО будуть розвивати разом з іншими державами процес 

планування і досліджень з метою закладки основи для виявлення й оцінки сил і 

потужностей, що можуть бути надані ними для міжнародної бойової 

підготовки, навчань і операцій у взаємодії із силами НАТО. Держави-члени 

Організації мають намір сприяти військової і політичної координації в штаб-

квартирі НАТО з метою забезпечення керівництва і керування відповідною 

діяльністю на основі партнерства з іншими державами, включаючи планування, 

бойову підготовку, навчання і розробку доктрин. НАТО буде проводити 

консультації з будь-яким активним учасником партнерства, якщо цей партнер 

вважає, що існує пряма погроза його територіальної цілісності, незалежності чи 

безпеці. 

Організація американських держав (ОАД) була створена на підставі 

Міжамериканського договору про взаємну допомогу 1947 р., Статуту ОАД 1948 

р. і Міжамериканського договору про мирне вирішення міжнародних спорів 
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1948 р.Членом ОАД може бути будь-яка американська держава, що 

ратифікувала його Статут. Нині учасниками ОАД є всі американські держави, 

за винятком Канади і Куби. Місцеперебування ОАД – м. Вашингтон. 

Цілями ОАД є забезпечення миру і безпеки на американському 

континенті, зміцнення солідарності і співробітництва, захист територіальної 

цілісності, організація спільних дій у випадку агресії, а також мирне вирішення 

суперечок. 

Відповідно до ст. 25 Статуту ОАД будь-яка агресія проти однієї з 

американських держав розглядається як агресія проти всіх інших. При цьому 

Статут дає розширювальний перелік випадків, коли держави мають право 

застосовувати заходи колективної самооборони: якщо недоторканність або 

цілісність території, або суверенітет, або політична незалежність будь-якої 

американської держави будуть порушені за допомогою озброєного нападу або 

акту агресії, що не є озброєним нападом, або внутрішньоконтинентального 

конфлікту між американськими державами, або внаслідок ситуації, яка можуть 

поставити під загрозу мир в Америці. 

На відміну від інших регіональних систем колективної безпеки Статут 

ОАД не передбачає обов’язку ОАД сповіщати Раду Безпеки ООН про вжиті 

заходи військового характеру, однак такий обов’язок безпосередньо випливає з 

норм Статуту ООН. 

Найвищим органом ОАД є Генеральна асамблея, в якій представлені всі 

держави-члени ОАД. Для розгляду невідкладних проблем утворено 

Консультативну нараду міністрів закордонних справ, при якому засновано 

Консультативний комітет оборони для координації діяльності учасників з 

питань військового співробітництва. 

Система колективної безпеки СНД знаходиться лише на стадії 

формування, що не в останню чергу протиріччями в середині самої 

Співдружності. У 1992 р. 9 держав (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, 

Казахстан, Киргизія, Росія, Таджикистан та Узбекистан) уклали Договір про 

колективну безпеку, що передбачав спільне надання військової допомоги 
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державам-учасницям у випадку зовнішньої агресії. На основі цього Договору 

утворено Об’єднані збройні сили та Рада колективної безпеки з фактично 

консультаційними повноваженнями. У 1999 р. 3 держави (Азербайджан, Грузія 

та Узбекистан) відмовилися від подальшої участі у цій системі колективної 

безпеки. 

У 1995 р. главами Білорусі, Вірменії, Грузії, Росії, Таджикистану, 

Туркменістану та України підписано Угоду про створення об’єднаної системи 

протиповітряної оборони, однак вона передбачає не створення системи 

колективної безпеки, а спільну експлуатацію цілісного комплексу 

протиповітряної оборони, створеної Радянським Союзом. Жодних положень 

про порядок вирішення внутрішніх конфліктів чи реагування на зовнішню 

агресію цією Угодою не передбачено. 

Більш ефективно на теренах СНД діє система миротворчих операцій. 

Ташкентською угодою 1992 р. та протоколами до неї передбачено створення 

Груп військових спостерігачів та Колективних сил з підтримання миру. 

Рішення про створення таких груп та сил приймається Радою глав держав СНД, 

про що негайно повідомляється Рада Безпеки ООН та Рада Міністрів ОБСЄ. 

Загальне керівництво миротворчою операцією здійснює Об’єднаний штаб, що 

також утворюється Радою глав держав СНД. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Поряд із загальною системою колективної безпеки Статут ООН 

передбачає можливість створення і регіональних систем підтримання 

міжнародного миру за умови, що такі системи та їх діяльність сумісні з цілями 

та принципами ООН і підходять для регіональних дій. Подібні положення 

Статуту ООН дозволяють зробити висновок, що регіональні системи 

колективної безпеки складають частину загальної системи міжнародної безпеки 

і їй підпорядковані. 

Враховуючи суттєві відмінності регіонів, Статут ООН не дає чіткого 

визначення регіональних органів та угод з питань міжнародної безпеки, а також 

функцій, що на них покладаються. 



153 

 
 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. З метою підтримання миру та гарантування міжнародної безпеки 

державами, їх групами та міжнародними організаціями розробляються системи 

індивідуальної та колективної безпеки. 

2. Системи індивідуальної безпеки – це сукупність засобів, які 

розробляються та використовуються державою індивідуально з метою 

гарантування її власної безпеки, зокрема,шляхом організації, фінансування та 

функціонування збройних сил, систем розвідки, контррозвідки, цивільної 

оборони тощо. 

3. Системи колективної безпеки – це сукупність засобів, які 

розробляються та використовуються декількома державами одночасно з метою 

гарантування їх спільної безпеки чи загальної безпеки усього міжнародного 

співтовариства. 

4. Заходи та засоби колективної безпеки мають ґрунтуватися на основних 

принципах міжнародного права, найважливішими з яких є принципи поваги 

прав людини, незастосування сили чи погрози силою, непорушності кордонів, 

територіальної цілісності, невтручання у внутрішні справи.  

5. В основі створення систем колективної безпеки покладено ідею про 

неподільність миру, суть якої полягає у визнанні небезпеки збройних 

конфліктів незалежно від того, де вони мають місце і які держави є їх 

безпосередніми учасниками. Цей принцип покладає на усі держави обов’язок 

реагувати на будь-які порушення миру та безпеки в будь-якому районі світу, 

брати участь у спільних діях на основі Статуту ООН з метою попередження або 

ліквідації загрози миру.  

6. Поряд із загальною системою колективної безпеки Статут ООН 

передбачає можливість створення і регіональних систем підтримання 

міжнародного миру за умови, що такі системи та їх діяльність сумісні з цілями 

та принципами ООН і підходять для регіональних дій. Подібні положення 
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Статуту ООН дозволяють зробити висновок, що регіональні системи 

колективної безпеки складають частину загальної системи міжнародної безпеки 

і їй підпорядковані. 

7. Враховуючи суттєві відмінності регіонів, Статут ООН не дає чіткого 

визначення регіональних органів та угод з питань міжнародної безпеки, а також 

функцій, що на них покладаються. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ТЕМИ  

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу 

«Міжнародне публічне право». 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми  пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел зарубіжних авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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ТТЕЕММАА  №№  77..  ММІІЖЖННААРРООДДННЕЕ  ККРРИИММІІННААЛЛЬЬННЕЕ  ППРРААВВОО  

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Поняття та види міжнародних злочинів та злочинів міжнародного 

характеру 

2. Організаційно-правові форми міжнародного співробітництва в боротьбі зі 

злочинністю 

3. Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол 

4. Міжнародно-правове регулювання видачі злочинців 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Метою заняття є визначення поняття та видів міжнародних злочинів та 

злочинів міжнародного характеру, організаційно-правові форми міжнародного 

співробітництва в боротьбі зі злочинністю, міжнародної організації 

кримінальної поліції (Інтерпол), міжнародно-правове регулювання видачі 

злочинців. 
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ВСТУП 

 

Злочинність – це складене соціальне явище, яке зумовлене комплексом 

причин. 

Співробітництво в галузі боротьби зі злочинністю розвивається в трьох 

напрямках.  

Перший – узгодження двосторонніх міжнародних договорів, в яких 

держави регламентують питання надання правової допомоги з кримінальних 

справ, видачі злочинців, передачі засуджених осіб для відбуття покарання в 

державі громадянами якої вони є.  

Другий – співробітництво держав в галузі боротьби зі злочинністю на 

регіональному рівні. В рамках Ради Європи , СНД та ін. регіональних 

організацій розроблені механізми координацій держав в галузі боротьби зі 

злочинністю. 

Третій – співробітництво в рамках універсальних міжнародних 

організацій. Насамперед це стосується ООН її спеціалізованих закладів, а також 

Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерполу). 

Задачі держав в боротьбі зі злочинністю: 

1. Узгодження класифікації злочинів, які представляють собою 

небезпеку для декількох, або всіх держав 

2. Координація засобів з попередження таких злочинів 

3. Встановлення юрисдикції над злочинами та злочинцями 

4. Забезпечення невідворотності покарання 

5. Надання правової допомоги з кримінальних справ, включаючи видачу 

злочинців. 
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І. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ МІЖНАРОДНИХ ЗЛОЧИНІВ ТА ЗЛОЧИНІВ 

МІЖНАРОДНОГО ХАРАКТЕРУ  

 

Багатосторонні міжнародні договори з боротьби зі злочинністю 

Важливе місце  в боротьбі зі злочинністю займають багатосторонні угоди 

з  боротьби зі злочинами міжнародного характеру та покаранню за них. 

Міжнародний злочин – це тяжке міжнародно-правове діяння, яке посягає 

на основи існування держав і націй, підриває важливі принципи міжнародного 

права, загрожує міжнародному миру та безпеці.  

Об’єктом міжнародного злочину є всесвітній мир, міжнародна безпека, 

право народів і націй на самовизначення, закони та звичаї війни. 

Види міжнародних злочинів згідно з Статутом Міжнародного трибуналу 

1945 р. (ст. 6) та іншими міжнародно-правовими актами: 

Злочини проти миру – це підготовка, розв’язання або ведення агресивної 

війни або ведення війни з порушенням міжнародних договорів, угода бо участь 

в загальному плані чи змові які направлені на здійснення будь-яких з указаних 

дій. 

Військові злочини – серйозні порушення законів чи звичаїв війни: 

вбивство, тортури та рабство цивільного населення окупованої території; 

вбивство або тортури військовополонених чи інших осіб які знаходяться в морі; 

грабіж суспільної або індивідуальної власності. 

Злочини проти людяності – це вбивства, спилка та інші жорстокості 

відносно цивільного населення до чи під час війни, або переслідування за 

політичними, расовими, релігійними мотивами з метою здійсненняабо в зв’язку 

будь-якими злочинами.  

Злочини проти людства (геноцид, апартеїд, екоцид. колоніалізм) це 

злочини які загрожують основам існування нації та держави, їх прогресивного 

розвитку та мирному міжнародному спілкуванні. 

Суб’єктами міжнародного права та суб’єктами відповідальності за 

споєння злочинів можуть бути держави, міжнародні організації та фізичні 
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особи. Держави та інші суб’єкти міжнародного права несуть матеріальну, 

моральну та політичну відповідальність , а фізичні особи кримінальну 

відповідальність індивідів. 

Злочини міжнародного характеру – це передбачені міжнародними 

договорами суспільно небезпечне діяння, яке скоєне індивідами або групою 

осіб, які посягають на нормальні відносини між суб’єктами міжнародного 

права. 

Злочини міжнародного характеру як правило спричиняють збитки 

одному, двом або декільком державам. 

Відповідальність настає на основі міжнародного договору, але за 

нормами національного кримінального законодавства відповідної держави.  

На відмінну від міжнародного злочину відповідальність за злочини 

міжнародного характеру  несе не держава, а індивіди. 

Види злочинів міжнародного характеру 

В залежності від об’єкту посягання та ступеня міжнародної небезпеки 

злочини міжнародного характеру класифікуються на: 

- Злочини проти стабільності міжнародних відносин (міжнародний 

тероризм, захоплення заручників, розкрадання ядерних матеріалів, незаконний 

обіг наркотиків, контрабанда, пропаганда війни). 

- Фальшивомонетництво,  легалізація злочинних доходів, посягання на 

культурні цінності народів та ін. 

- Злочини які посягають на особисті права людини, рабство, 

работоргівля, торгівля жінками та дітьми, тортури, систематичні та масові 

порушення прав людини. 

- Злочини які скоюються  у відкритому морі (піратство, ненадання 

допомоги на морі, забруднення морського середовища, пошкодження 

підводного кабелю або трубопроводу). 

- Військові злочини міжнародного характеру, застосування 

заборонених засобів та методів ведення війни, мародерство, застосування 

насилля над населенням в районах ведення бойових дій. 
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З метою вироблення однакових підходів до кваліфікації правопорушень 

подібного виду держави укладають спеціальні конвенції чи групу конвенцій. 

У цих міжнародно-правових актах дається кваліфікація злочинів 

міжнародного характеру, наприклад : 

- міжнародного тероризму, 

- розкрадання ядерного матеріалу,  

- незаконного обороту наркотичних засобів і психотропних речовин,  

- рабства,  

- работоргівлі,  

- торгівлі жінками і дітьми й ін. 

Міжнародний тероризм (від лат – страх, жах) – це суспільно небезпечні в 

міжнародному масштабі діяння, спрямовані на досягнення визначених цілей, як 

правило, політичних, супроводжуваною безглуздою загибеллю людей, 

перервою міжнародних транспортних повідомлень, порушенням нормального 

функціонування дипломатичних представництв держав і їхнього персоналу, що 

утрудняють здійснення міжнародних контактів і зустрічей. 

В даний час діє група універсальних конвенцій по боротьбі з 

міжнародним тероризмом у конкретних областях:  

- Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних 

суден 1970 р.; 

- Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими 

проти безпеки цивільної авіації, 1971 р.;  

- Конвенція про запобігання і покарання злочинів проти осіб, що 

користаються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів, 

1973 р.;  

- Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими 

проти безпеки морського судноплавства, 1988 р.;  

- Протокол про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти 

безпеки стаціонарних платформ, розташованих на континентальному шельфі, 

1988 р.; 
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- Конвенція про захист персоналу ООН і зв'язаного з ним персоналу 

1994 р. і ін. 

Захоплення заручників (одна з небезпечних форм прояву міжнародного 

тероризму) – тобто захоплення чи утримання будь-якою особою (особами) 

іншої особи (осіб), супроводжувані погрозою убити, нанести ушкодження або 

продовжувати утримувати заручника (заручників) з метою змусити третю 

сторону (державу, міжнародну організацію, юридичну чи фізичну особу) 

утриматися від здійснення якого-небудь акта в якості прямої чи непрямої умови 

для звільнення заручника (заручників).  

У 1979 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла Конвенцію про боротьбу з 

захопленням заручників. Відповідно до Конвенції злочином також визнається 

спроба здійснення захоплення заручників і прийняття участі в захопленні як 

спільника. Держави-учасниці за зазначені злочини з обліком їхнього тяжкого 

характеру повинні передбачати у своєму кримінальному законодавстві 

відповідні покарання. 

Розкрадання ядерного матеріалу – це незаконне отримання, володіння, 

використання, передача або розпилення ядерного матеріалу його крадіжка, 

захоплення шляхом грабежу, присвоєння, загроза використати його. Є відносно 

новим видом протиправних діянь, але яке має високий ступінь суспільної 

небезпеки. 

У 1980 р. була прийнята Конвенція про фізичний захист ядерного 

матеріалу. Статті 7-13 цього документа безпосередньо відносяться до 

протиправних діянь у цій галузі.  

У відповідності зі ст. 7 правопорушенням, яке карається кожною 

державою-учасницею у рамках свого законодавства, визнається, зокрема: 

- крадіжка ядерного матеріалу або його захоплення шляхом грабежу;  

- присвоєння або одержання обманним шляхом ядерного матеріалу; 

- дії, що представляють собою вимогу про видачу ядерного матеріалу 

за допомогою погрози силоміць або застосування сили іншої форми 

залякування; 
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- погроза використовувати ядерний матеріал, зробити його крадіжку 

чи захоплення шляхом грабежу зі злочинними цілями. 

Як правопорушення також кваліфікується співучасть у зазначених діях і 

спроба здійснення їх. 

Незаконний оборот наркотичних засобів і психотропних речовин. 

Правопорушення, пов'язані з наркотичними засобами і психотропними 

речовинами, заподіюють значну шкоду здоров'ю людей, соціальному 

благополуччю та економічним інтересам багатьох держав. 

З метою боротьби з цими протиправними діяннями були укладені Єдина 

конвенція про наркотичні засоби 1961 р. і Конвенція про психотропні речовини 

1971 р. 

Дані конвенції регламентують засоби контролю над: 

- наркотичними засобами і психотропними речовинами,  

- також засоби боротьби проти культивування, виробництва, 

збереження, продажу, покупки, ввозу і вивозу наркотичних засобів і 

психотропних речовин у порушення встановлених правил. 

У 1988 р. була прийнята Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного 

обороту наркотичних засобів і психотропних речовин Стаття 3 містить перелік 

діянь, що повинні визнаватися карними злочинами державами-учасниками 

відповідно до свого законодавства.  

Серед них варто виділити: 

- виробництво, виготовлення, екстрагування, готування, з метою 

продажу, поширення, продаж, постачання на будь-яких умовах, посередництво, 

переправляння, транзитне переправляння, транспортування, імпорт чи експорт 

будь-якої наркотичної чи психотропної речовини в порушення положень 

конвенцій 1961 і 1971 р.;  

- культивування опійного маку, кокаїнового куща, рослини каннабіс 

з метою виробництва наркотичних засобів; 

- організація, керівництво чи фінансування зазначених 

правопорушень і ін. 
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У ст. 7 Конвенції докладно регламентуються питання надання взаємної 

правової допомоги державами-учасниками в розслідуванні, кримінальному 

переслідуванні і судовому розгляді правопорушень, зафіксованих у ній. 

Конвенція ООН по морському праву 1982 р. установила, що всі держави 

повинні співробітничати в припиненні незаконної торгівлі наркотиками і 

психотропними речовинами, здійснюваної судами у відкритому морі в 

порушення міжнародних конвенцій (п. 1 ст. 108). 

У 1990 р. на 17-й спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН були 

прийняті Політична декларація і Всесвітня програма дій по міжнародному 

співробітництву в боротьбі проти незаконного виробництва, попиту, обороту і 

поширення наркотичних засобів і психотропних речовин.  

Рабство, работоргівля, торгівля жінками і дітьми. Відповідно до 

Конвенції щодо рабства 1926 р. рабство визначається як положення чи стан 

людини, над яким здійснюються деякі чи всі повноваження, властивому праву 

власності (п. 1 ст. 1). 

Торгівля невільниками являє собою всякий акт (п. 2 ст. 1): 

- захоплення, чи придбання людини з метою продажу його в рабство;  

- придбання невільника з метою продажу його чи обміну невільника; 

- всякий акт придбання шляхом продажу чи обміну невільника,  

- так само як і узагалі всякий акт торгівлі чи перевезення невільників  

Держави – учасники Конвенції 1926 р. прийняли зобов'язання робити 

один одному взаємне сприяння для досягнення знищення рабства і торгівлі 

невільниками (ст. 4). 

Перевезення  або спроба перевезення рабів з однієї країни в іншу якими 

би то ні було транспортними засобами  або співучасть у таких вважається 

карним злочином за законами держав – учасників Додаткової конвенції 1956 р., 

і особи, визнані винними в цих злочинах, підлягають суворим покаранням (п. 1 

ст. 3). 

У питаннях співробітництва держав у боротьбі з міжнародною 

злочинністю проблема юрисдикції є однією із самих актуальних. У даному 
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контексті термін «юрисдикція» розуміється у вузькому змісті, а саме: право 

судів визначеної держави розглядати справи, віднесені до їхньої компетенції, 

приймати по них рішення  або виносити вироки. При цьому в залежності від 

конкретної справи прийнято розрізняти кримінальну, адміністративну, цивільну 

чи іншу юрисдикцію. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

У більшості багатосторонніх конвенціях по боротьбі зі злочинністю 

встановлюється, що зафіксовані в них правопорушення підпадають під 

юрисдикцію тієї держави, на чиїй території вони зроблені, або якщо вони скоєні 

на борту судна або літального апарату, зареєстрованого в цій державі, або якщо 

передбачуваний правопорушник є громадянином цієї держави. Також у 

багатьох конвенціях передбачається юрисдикція держави, на території якої 

виявився передбачуваний правопорушник. Іншими словами, у більшості 

випадків конвенції виходять із принципу альтернативної юрисдикції – або 

видай, або суди. Хоча в деяких випадках (піратство, работоргівля, 

несанкціоноване віщання з відкритого моря) використовується принцип 

універсальної юрисдикції, відповідно до якого уповноважений корабель (судно 

літальний апарат) або будь-якої держави має право припинити зазначені 

правопорушення і залучити осіб, винних у їхньому здійсненні, до 

відповідальності відповідно до законодавства держави прапора корабля. 

 



167 

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА В БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ  

 

Організація Об'єднаних Націй як сама впливова й авторитетна 

міжнародна організація приділяє чимало уваги проблемам боротьби зі 

злочинністю, тим більше що одна з цілей ООН – здійснення міжнародного 

співробітництва в вирішенні міжнародних проблем економічного, соціального, 

культурного і гуманітарного характеру (п. 3 ст. 1 Статуту ООН). 

Генеральна Асамблея ООН на своїх чергових і спеціальних сесіях 

розглядає питання міжнародного співробітництва в боротьбі зі злочинністю. 

Так, 17-я спеціальна сесія Генеральної Асамблеї, що проходила 20-23 

лютого 1990 р., була присвячена проблемі виробництва і контрабанди 

наркотиків. У рамках Генеральної Асамблеї ООН діють допоміжні органи, що 

також займаються проблемами боротьби з міжнародною злочинністю: 

- Спеціальний комітет з міжнародного тероризму,  

- Міжнародна рада по контролю над наркотичними засобами, 

- Фонд ООН по боротьбі зі зловживанням наркотичними засобами. 

Один з важливих напрямків у діяльності ЭКОСОР – сприяння 

співробітництву держав у боротьбі зі злочинністю. У системі ЭКОСОР 

функціонують допоміжні органи, що безпосередньо забезпечують цю ділянку 

роботи: 

- Комісія з наркотичних засобів;  

- Підкомісія по незаконній торгівлі наркотиками і зв'язаним з цим 

питанням на Ближньому і Середньому Сході;  

- Комісія з попередження злочинності і карному судочинству.  

Відповідно до резолюції 32/60 Генеральна Асамблея ООН поклала на 

Комісію з попередження злочинності і карному судочинству підготовку один 

раз у 5 років конгресів ООН по попередженню злочинності і звертанню з 

правопорушниками. Такі конгреси проводяться з 1950 р., у них беруть участь 

делегації держав на рівні вищих посадових осіб поліцейських служб. До складу 
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делегацій також входять: кримінологи, фахівці в галузі карного права і прав 

людини.  

Конгрес може запросити до участі в ньому фахівців і на індивідуальному 

рівні. Дані конгреси покликані проаналізувати досягнення держав у боротьбі зі 

злочинністю і попередженні її на національному рівні і виробити на основі 

цього засобу боротьби з цим небезпечним у міжнародному масштабі 

соціальним явищем.  

На конгресах можуть прийматися: 

 типові договори про видачу злочинців, взаємної допомоги по 

кримінальних справах, передачі кримінальних справ і ін.  

На IX Конгресі в Каїрі (1995 р.), у роботі якого брали участь 

представники 140 держав, були розглянуті питання : 

- міжнародного співробітництва і практичної технічної допомоги в 

зміцненні законності в рамках сприяння здійсненню  

- Програми ООН в галузі попередження злочинності і карного 

правосуддя; 

- заходу для боротьби з національною і транснаціональною економічною 

й організованою злочинністю. 

Секретаріат ООН на чолі з Генеральним секретарем також займається 

проблемами міжнародного співробітництва в боротьбі зі злочинністю. 

Приміром, допоміжним органом Секретаріату є Відділ по наркотичних засобах. 

Також у Секретаріаті мається Сектор по попередженню злочинності і карному 

судочинству, що у 1994 р. організував і провів у Неаполі Всесвітню 

конференцію по проблемі організованої транснаціональної злочинності. На ній 

були представлені 142 держави, у тому числі й Україна, на рівні міністрів 

внутрішніх чи справ керівників аналогічних загальнонаціональних відомств. 

Співробітництво держав у цій сфері здійснюється також у 

спеціалізованих установах ООН. Наприклад, ВІЗ займається медичними 

аспектами боротьби з наркоманією, а ИМО і ИКАО проводять велику роботу 

по створенню міжнародно-правових норм, спрямованих на забезпечення 
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безпеки мореплавання і міжнародних повітряних сполучень від протиправних 

зазіхань. 

Регіональні організації — РЕ, ЄР, ОБСЄ, СНД, ОАГ, ЛАГ, ОАЕ й ін. 

мають організаційні і правові механізми по координації зусиль держав-членів у 

боротьбі з міжнародною злочинністю. Так, у рамках РЕ були прийняті: 

- Європейська конвенція про видачу правопорушників 1957 р. і 

додаткові протоколи до неї 1975 і 1978 р.;  

- Європейська конвенція про взаємну допомогу в кримінальних 

справах 1959 р. і додатковий протокол до неї 1978 р.;  

- Конвенція про відмивання, пошук, арешті і конфіскації доходів, 

отриманих злочинним шляхом, 1990 р. і ін. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Найбільший обсяг роботи в справі боротьби з міжнародною злочинністю 

виконує Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол). Тому 

представляється доцільним розглянути історію створення цієї організації, її 

структуру й основні напрямки діяльності більш докладно. 
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ІІІ. МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

(ІНТЕРПОЛ) 

 

Історія створення 

Офіційно вважається, що Інтерпол бере свій початок з Міжнародного 

конгресу кримінальної поліції, що відбулася у Відні в 1923 р., у якому взяли 

участь 138 представників з 20 держав Європи, Азії й Америки.  

Головне досягнення конгресу — встановлення у Відні постійно діючої 

Міжнародної комісії кримінальної поліції.  

Відповідно до Статуту Комісії її головною метою були: 

1) сприяння формуванню практики надання взаємної службової 

допомоги між поліцейськими органами в рамках законів, що діяли в окремих 

державах;  

2) заохочення створення й успішної діяльності будь-яких установ, 

покликаних вести боротьбу з карними злочинами.  

Для досягнення зазначеної мети створювалася необхідна структура 

органів. 

У 1938 р. внаслідок аншлюсу (приєднання) Австрія стала частиною 

фашистської Німеччини. Міжнародна комісія кримінальної поліції потрапила 

під повний контроль «третього рейха». З 1941 р. контакти Комісії з іншими 

країнами практично цілком припинилися. 

У 1956 р. на сесії Міжнародної комісії кримінальної поліції був 

прийнятий новий Статут. З прийняттям цього основного документа почалася і 

нова історія Інтерполу. 

У ст. 1 Статуту була закріплена нова назва організації – Міжнародна 

організація кримінальної поліції (Інтерпол). 

У новому Статуті скорочена назва організації «Інтерпол» одержало 

офіційне закріплення.  

Мета Інтерполу є: (ст. 2 Статуту). 
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- забезпечення і розвиток широкого взаємного співробітництва всіх 

органів (установ) кримінальної поліції в рамках існуючого законодавства країн 

і в дусі Загальної декларації прав людини; 

- створення і розвиток установ, що можуть успішно сприяти 

попередженню і боротьбі з загальною карною злочинністю  

У ст. 3 Статуту Інтерполу зафіксовано: «Організації суворо забороняється 

– будь-яке втручання в діяльність політичного, військового, релігійного чи 

расового характеру»  

Прохання про прийом до члени Інтерполу направляється компетентним 

урядовим органом Генеральному секретарю організації. Рішення про прийняття 

в члени Інтерполу виносить Генеральна Асамблея більшістю в 2/3 голосів. 

Україна була прийнята в Інтерпол у 1992 р. На 1 липня 1996 р. 176 держав були 

членами цієї міжнародної міжурядової організації – другої у світі по кількості 

учасників. 

3.2.Структура 

- Генеральна Асамблея,  

- Виконавчий комітет. 

- Генеральний секретаріат,  

- національні центральні бюро, 

- радники. 

Генеральна Асамблея є вищим органом Організації. Вона складається з 

делегатів, які призначаються державами – членами Інтерполу. Через 

спеціальний характер Організації її члени повинні прагнути включати до 

складу своїх делегацій керівних посадових осіб тих органів, що виконують 

поліцейські функції; посадових осіб, чиї функціональні обов'язки зв'язані з 

діяльністю Інтерполу; фахівців з питань, включеним до порядку денного 

засідань. 

Основні функції Генеральної Асамблеї: 

- визначення принципів діяльності і загальних засобів, що повинні 

сприяти виконанню цілей Організації;  
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- прийняття рішень і дача рекомендацій членам Організації з питань, 

що входять у її компетенцію;  

- визначення фінансової політики Організації;  

- розгляд і схвалення угод з іншими організаціями (ст. 8 Статуту). 

Генеральна Асамблея збирається на свої сесії щорічно. На прохання 

Виконавчого комітету або більшості членів Інтерполу може бути проведена 

надзвичайна сесія. Право голосу на сесіях Генеральної Асамблеї має тільки 

один делегат від кожної країни. Рішення приймаються простою більшістю 

голосів, за винятком тих, для прийняття яких за Статутом потрібно більшість у 

2/3 голосів. 

Виконавчий комітет складається з: 

Президента Організації,  

трьох віце-президентів  

9 делегатів. . 

Тринадцять членів Виконавчого комітету повинні представляти різні 

країни відповідно до принципу справедливого географічного представництва.  

Президента і трьох Віце-президентів обирає Генеральна Асамблея з 

числа своїх делегатів. Президент обирається більшістю в 2/3 голосів. Якщо 

такої більшості не набереться, при повторному голосуванні досить буде простої 

більшості голосів. Президент і Віце-президенти повинні представляти різні 

континенти.  

Президент обирається на 4 роки, Віце-президенти на 3 роки. 

Після закінчення терміну їх повноважень вони не можуть бути переобрані 

на ті ж посади або делегатами у Виконавчий комітет.  

Виконавчий комітет здійснює контроль за виконанням рішень 

Генеральної Асамблеї; готує порядок денний сесій Генеральної Асамблеї; 

представляє Генеральній Асамблеї плани роботи, що він вважає доцільними; 

здійснює контроль за діяльністю Генерального секретаря Інтерполу; 

користається всіма повноваженнями, що делегує йому Генеральна Асамблея 

(ст. 22 Статуту). 
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Виконавчий комітет збирається на засідання не менш одного разу в рік за 

пропозицією Президента Організації. 

Постійно діючі служби Інтерполу складають її Генеральний секретаріат. 

Генеральний секретаріат є міжнародним центром по боротьбі з 

загальною злочинністю, а також спеціалізованим інформаційним центром. До 

його головних функцій відносяться:  

- проведення в життя рішень Генеральної Асамблеї і Виконавчого 

комітету; 

- забезпечення ефективного адміністративного керівництва 

діяльністю Організації;  

- підтримка зв'язку з національними і міжнародними органами, а з 

питань, що стосується встановлення злочинців, – за посередництвом 

Національних центральних бюро;  

- підготовка необхідних публікацій (ст. 26 Статуту). 

Генеральний секретаріат складається з: 

- Генерального секретаря,  

- фахівців  

- адміністративного персоналу.  

Кандидатура Генерального секретаря пропонується Виконавчим 

комітетом і затверджується Генеральною Асамблеєю терміном на 5 років. Його 

повноваження можуть протривати і на наступні терміни, однак він повинний 

залишити цю посаду при досягненні віку 65 років. Якщо він досягає цього віку 

в період дії мандата, він може продовжити виконання своїх функцій до 

закінчення терміну повноважень. Генеральний секретар обирається з числа 

осіб, дуже компетентних у питаннях діяльності поліції. В даний час 

Генеральним секретарем Інтерполу є РеймондКендалл (Великобританія), що 

проробила довгий час у Скотланд-Ярде. 

Генеральний секретар наймає і керує персоналом, розпоряджається 

засобами бюджету, організує і направляє роботу постійних служб відповідно до 

директив Генеральної чи Асамблеї Виконавчого комітету. Він відповідає перед 
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Виконавчим комітетом і Генеральною Асамблеєю. При виконанні своїх 

обов'язків Генеральний секретар представляє Організацію в цілому, а не яку-

небудь визначену країну. 

Звичайно  держава яка вступила  в Інтерпол створює в найкоротший 

термін у структурі свого поліцейського відомства Національне центральне 

бюро.  

У Доповненні до Статуту Інтерполу, прийнятому в 1965 р., НЦБ 

називаються «національними центрами країн з питань міжнародного 

співробітництва органів поліції в рамках Інтерполу».  

Фактично НЦБ є опорними пунктами Інтерполу на місцях. З погляду 

міжнародного і внутрішньодержавного права НЦБ мають унікальний статус. З 

одного боку, НЦБ є постійно діючими органами Інтерполу в державах-членах, а 

з іншого боку – установами поліцейських відомств цих держав. Іншими 

словами, НЦБ одночасно входять у структуру двох систем – Інтерполу і 

національної поліцейської служби держави-члена. 

В Україні НЦБ було відкрито 25 березня 1993 р., його очолив генерал-

майор міліції П. Мірошник. Тільки за перших два роки свого існування НЦБ у 

Києві мало більш 20 тис. контактів з 90 державами. 

З наукових питань Інтерпол може консультуватися з Радниками, що 

виконують винятково консультативні функції. Радники призначаються 

Виконавчим комітетом терміном на 3 роки. Штат Радників формується з осіб, 

що користаються міжнародною популярністю в цікавлячої Інтерпол галузі 

діяльності. 

Ресурси Інтерполу складаються з грошових внесків держав-членів, а 

також дарунків, пожертвувань, субсидій, дотацій і інших джерел, прийняття 

яких повинно бути схвалене Виконавчим комітетом. Бюджет Інтерполу 

обчислюється у швейцарських франках. Ця валюта була мудро обрана в якості 

єдиної і незмінний після другої світової війни. Кожна держава – член 

Організації платить визначена кількість бюджетних одиниць у залежності від 

своєї платоспроможності. На початку 90-х років бюджетна одиниця складала 16 
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800 швейцарських франків. Найменш розвиті країни, що входять в Інтерпол, 

щорічно вносять 1 бюджетну одиницю, індустріальні держави, такі як 

Великобританія, Італія, США, Франція, ФРН, Японія – по 100 бюджетних 

одиниць, інші держави-члени – у зазначеному діапазоні, наприклад Україна 

платить 18 бюджетних одиниць, а Росія – 36. 

Штаб-квартира Інтерполу розташована (з 1989 р.) у Ліоні (Франція). 

Робочі мови Інтерполу – англійський, французький, арабський і іспанський. 

Функції й основні напрямки діяльності 

Його службовці іменуються співробітниками Генерального секретаріату. 

Сама назва цього органа «секретаріат» указує на те, що працюючі в ньому люди 

далекі від лихих погонь і ризикованих затримці злочинців, їхньої функції 

носять здебільшого канцелярський характер. Усі співробітники Генерального 

секретаріату, крім керівних осіб, поділяються на дві категорії. 

Першу категорію складає так називаний офіцерський корпус. 

Представники офіцерського корпуса здійснюють оперативно-аналітичні 

функції, зв'язані з обробкою інформації, що надходить, про злочини і 

злочинців, виконують прохання поліцейських відомств різних країн про 

надання яких-небудь зведень з архівів Інтерполу. 

Офіцерський корпус комплектується зі співробітників національних 

поліцейських відомств держав-членів Інтерполу, 

- які мають не менш 10 років стажу практичної роботи в одній з 

оперативних служб, 

- дослужилися до офіцерського чина не нижче лейтенанту і не вище 

майора,  

- що володіють, крім рідного, англійським чи французькою мовою 

(перевага віддається останньому),  

- які мають гарну фізичну підготовку. 

Однак це лише вихідні данні кандидатів для роботи в штаб-квартирі 

Інтерполу. Оскільки Інтерпол є міжнародною організацією, то для роботи в 

Генеральному секретаріаті вимагаються інші якості співробітників, чим при 
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проходженні служби в оперативному поліцейському підрозділі.  

Співробітники Генерального секретаріату є міжнародними чиновниками і 

не виконують оперативно-розшукових функцій, що входять у компетенцію 

національних поліцейських служб. 

Друга категорія співробітників секретаріату складається з технічного й 

обслуговуючого персоналу: 

 секретарі, друкарки, телефоністки, оператори картотек, бібліотечні 

працівники, фотографи, інженери-електронники і т.д. 

Усі ці люди працюють під началом Генерального секретаря Інтерполу, що 

є основною фігурою цієї організації. Він за своїм розсудом набирає персонал 

Генерального секретаріату і керує всіма його службами. 

На початку 90-х років у штаті Генерального секретаріату нараховувалось 

280 співробітників, з них 161 (в основному технічний і обслуговуючий 

персонал) виконував свої функції за контрактом, а інші були спрямовані на 

роботу в штаб-квартиру Інтерполу поліцейськими відомствами держав-членів. 

У рамках Генерального секретаріату діють чотири відділи: 

- адміністративний,  

- поліцейський, 

- науково-дослідний  

- технічного забезпечення. 

Основною ланкою цієї структури є поліцейський відділ. Саме на цей 

відділ покладена відповідальність за координацію співробітництва 

поліцейських органів держав-членів у боротьбі з міжнародною злочинністю.  

У свою чергу поліцейський відділ складається з трьох підвідділів 

(відділень), відомих під номерами «перший», «другий» і «третій», а також" що 

займає відособлене положення групи по боротьбі з організованою злочинністю 

(ФОПАК). 

Усередині відділу і підвідділів маються підрозділи, що позначаються 

буквами латинського алфавіту. Приміром, у перший підвідділ (загальні 

злочини) направляється й обробляється вся інформація, що надходить, про 



177 

 

злочини проти власності і торгівлі зброєю (група З), про злочини проти 

особистості (група П), про міжнародний тероризм (група ТІ). 

Основна робота Інтерполу полягає в прийомі, обробці, збереженні 

поширенні інформації про злочини і злочинців.  

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Метою Інтерполу є: забезпечення і розвиток широкого взаємного 

співробітництва всіх органів (установ) кримінальної поліції в рамках існуючого 

законодавства країн і в дусі Загальної декларації прав людини;створення і 

розвиток установ, що можуть успішно сприяти попередженню і боротьбі з 

загальною карною злочинністю. 
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IV. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИДАЧІ ЗЛОЧИНЦІВ 

 

Інститут видачі злочинців (екстрадиції) є одним з найдавніших у 

міжнародному праві. Ще в XIII в. до н.е. Єгипет і держава хетів у договірному 

порядку встановлювали взаємні права й обов'язки з видачі злочинців  

Міжнародна нормативна база інституту екстрадиції в даний час 

задоволене велика. Вона містить у собі численні двосторонні спеціальні угоди 

про видачу злочинців; 

- обопільні умови про надання правової допомоги, що одержують усе 

більш широке поширення;  

- регіональні угоди про видачу злочинців і надання правової 

допомоги; 

- локальні конвенції про передачу засуджених облич; загальні 

міжнародні договори про боротьбу з визначеними злочинами, що містять 

положення у відношенні видачі злочинців. 

Радянський Союз у своїй міжнародній практиці широко використовував 

двосторонні угоди про надання правової допомоги по цивільних, сімейних і 

кримінальних справах. Такі договори були укладені з Албанією, Алжиром, 

Болгарією, Угорщиною, В'єтнамом, Грецією, Іраком, Кіпром, Кубою й іншими 

державами. Багато хто з них зберігають свою силу для України на підставі 

правонаступництва. Ряд аналогічних угод Україна уклала після проголошення 

державного суверенітету, наприклад із Грузією (1995 р.), КНР (1992 р.), 

Литвою (1993 р.), Молдовою (1993 р.), Польщею (1993 р.), Естонією (1995 р.). 

Україна також бере участь у багатобічних конвенціях у цій галузі: 

Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 р.; Європейської 

конвенції про взаємну допомогу в кримінальних справах 1959 р.; Конвенції 

СНД про правову допомогу і правові відносини по цивільних, сімейних і 

кримінальних справах 1993 р. 

Положення, що стосуються надання допомоги з кримінальних справ, у 

зазначених угодах мають багато загального й в основному зводяться до 
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регламентації питань: вручення і пересилання документів; надання зведень про 

діюче праві і судовій практиці;  

- допиту обвинувачуваних, підсудних, свідків, експертів;  

- проведення огляду, обшуку й інших процесуальних дій; 

- проведення експертиз;  

- передачі речовинних доказів;  

- порушення карного переслідування;  

- видачі осіб, що скоїли злочини.  

В угодах вказуються державні органи, що здійснюють правову допомогу 

(найчастіше це міністерства юстиції і прокуратура), зміст і форма доручень про 

надання правової допомоги і порядок їх виконання. Клопотання про надання 

правової допомоги і надані до неї документи представляються, як правило, 

мовою сторони яка запитує. При цьому кожна сторона несе витрати, зв'язані з 

діями по наданню правової допомоги на її території. 

Центральне місце в угодах про надання правової допомоги займає 

інститут видачі злочинців. Так, відповідно до Конвенції СНД про правову 

допомогу і правові відносини по цивільних, сімейних і кримінальних справах 

1993 р. (у силі з 1994 р., Україна бере участь) видача облич для залучення до 

кримінальної відповідальності виробляється за такі діяння, що за законами 

запитуючої і запитуваної сторін є карними і за здійснення яких передбачається 

покарання у виді позбавлення волі на термін не менш одного чи року більш 

тяжке покарання (п. 2 ст. 56).  

Видача не проводиться, якщо: 

а) особа, видача якої потрібно, є громадянином запитуваної сторони; 

б) на момент одержання вимоги кримінальне переслідування відповідно 

до законодавства запитуваної сторони не може бути порушений чи вирок не 

може бути приведений у виконання унаслідок витікання терміну давнини або 

по іншій законній підставі; 

в) відносно особи, видача якої потрібна, на території запитуваної сторони 

за такий злочин який винесений вирок або постанова про припинення 
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провадження в справі, що вступили в законну силу; 

г) злочин відповідно до законодавства запитуючої чи запитуваної сторони 

переслідується в порядку приватного обвинувачення (за заявою потерпілого). 

У видачі може бути відмовлено, якщо злочин, у зв'язку з яким потрібна 

видача, скоєно на території запитуваної сторони. У випадку відмовлення у 

видачі запитуюча сторона повинна бути проінформована про підстави 

відмовлення. 

Якщо особа, видача якої потрібно, притягнута до кримінальної 

відповідальності або засуджена за інший злочин на території запитуваної 

сторони, її видача може бути відстрочена до припинення переслідування, 

приведення вироку в чи виконання до звільнення від покарання. 

Якщо вимоги про видачу надійдуть від декількох держав, запитувана 

сторона самостійно вирішує, яке з цих вимог повинне бути задоволено. 

Установлюються також межі кримінального переслідування виданої 

особи.  

Запитувана сторона повідомляє запитуючу про місце і час видачі. Якщо 

запитуюча сторона не приймає особу, протягом 15 днів після встановленої дати 

передачі, ця особа повинна бути звільнена з-під арешту. 

Сторони інформують один одного про результати провадження по 

кримінальній справі проти виданої їм особи. На прохання може висилатися 

копія остаточного рішення. 

Положення Конвенції СНД 1993 р. також відносяться до видачі для 

приведення вироку у виконання за діяння, що відповідно до законодавства 

запитуючої і запитуваної сторін є карними і за здійснення яких особа, видача 

якої потрібно, було присуджено до позбавлення волі на термін не менш шести 

місяців або до більш тяжкого покарання. 

Главами держав СНД 28 березня 1997 р. був підписаний протокол про 

доповнення цієї Конвенції. Відповідно до його положень правоохоронні органи 

держав-учасників Конвенції одержать можливість зноситися один з одним не 

тільки через свої центральні органи, як це передбачено в нинішній редакції 



181 

 

Конвенції, але і через територіальні органи й інші структурні підрозділи. Такий 

порядок спрямований на підвищення оперативності взаємодії правоохоронних 

органів держав-учасників Конвенції 1993 р. 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

У 1983 р. була укладена в рамках РЕ Конвенція про передачу засуджених 

осіб. Відповідно до цієї Конвенції особа, засуджена на території однієї сторони, 

може бути передана на територію іншої сторони для відбування призначеного 

йому покарання. З цією метою засуджена особа може виразити державі 

винесення чи вироку державі виконання вироку своє бажання бути переданим 

відповідно до положень Конвенції. З запитом про передачу засудженої особи 

може звернутися як держава винесення вироку, так і держава виконання 

вироку. Конвенція регламентує питання умов передачі, змісту і форми запитів і 

відповідей, наслідків передачі засудженої особи для запитуваної і запитуючої 

держави й ін. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. У більшості багатосторонніх конвенціях по боротьбі зі злочинністю 

встановлюється, що зафіксовані в них правопорушення підпадають під 

юрисдикцію тієї держави, на чиїй території вони зроблені, або якщо вони скоєні 

на борту судна або літального апарату, зареєстрованого в цій державі, або якщо 

передбачуваний правопорушник є громадянином цієї держави. Також у 

багатьох конвенціях передбачається юрисдикція держави, на території якої 

виявився передбачуваний правопорушник. Іншими словами, у більшості 

випадків конвенції виходять із принципу альтернативної юрисдикції – або 

видай, або суди. Хоча в деяких випадках (піратство, работоргівля, 

несанкціоноване віщання з відкритого моря) використовується принцип 

універсальної юрисдикції, відповідно до якого уповноважений корабель (судно 

літальний апарат) або будь-якої держави має право припинити зазначені 

правопорушення і залучити осіб, винних у їхньому здійсненні, до 

відповідальності відповідно до законодавства держави прапора корабля. 

2. Найбільший обсяг роботи в справі боротьби з міжнародною 

злочинністю виконує Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол). 

Тому представляється доцільним розглянути історію створення цієї організації, 

її структуру й основні напрямки діяльності більш докладно. 

3. Метою Інтерполу є: забезпечення і розвиток широкого взаємного 

співробітництва всіх органів (установ) кримінальної поліції в рамках існуючого 

законодавства країн і в дусі Загальної декларації прав людини;створення і 

розвиток установ, що можуть успішно сприяти попередженню і боротьбі з 

загальною карною злочинністю. 

4. У 1983 р. була укладена в рамках РЕ Конвенція про передачу 

засуджених осіб. Відповідно до цієї Конвенції особа, засуджена на території 

однієї сторони, може бути передана на територію іншої сторони для відбування 

призначеного йому покарання. З цією метою засуджена особа може виразити 
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державі винесення чи вироку державі виконання вироку своє бажання бути 

переданим відповідно до положень Конвенції. З запитом про передачу 

засудженої особи може звернутися як держава винесення вироку, так і держава 

виконання вироку. Конвенція регламентує питання умов передачі, змісту і 

форми запитів і відповідей, наслідків передачі засудженої особи для 

запитуваної і запитуючої держави й ін. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ТЕМИ  

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу 

«Міжнародне публічне право». 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми  пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел зарубіжних авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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ТТЕЕММАА  №№  88..  ММІІЖЖННААРРООДДННЕЕ  ЕЕККООЛЛООГГІІЧЧННЕЕ  ППРРААВВОО  

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Поняття та принципи міжнародно-правової охорони навколишнього 

середовища. Джерела міжнародного екологічного права 

2. Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього середовища 

під егідою ООН 

3. Міжнародно-правова охорона планетарного середовища та космічного 

простору
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Метою заняття є визначення поняття та принципів міжнародно-правової 

охорони навколишнього середовища, джерел міжнародного екологічного права, 

міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього, міжнародно-

правову охорону планетарного середовища та космічного простору. 
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ВСТУП 

 

Охорона навколишнього природного середовища належить до глобальних 

проблем виживання людської цивілізації. Тому навколишнє природне 

середовище виступає важливим об'єктом міжнародно-правового регулювання. 

Під екологічним правом розуміють сукупність принципів і норм, що регулюють 

діяльність держав із запобігання й усунення шкоди різноманітного виду і з 

різноманітних джерел, що наноситься національним системам навколишнього 

природного середовища окремих держав і системам навколишнього 

природного середовища, що знаходяться за межами національної юрисдикції. 

Існують наступні групи об'єктів міжнародно-правової охорони 

навколишнього природного середовища: 

I. Все планетарне середовище (екосистема) Землі: 

 Світовий океан і його природні ресурси; 

 атмосферне повітря; 

 навколоземний космічний простір; 

 окремі представники тваринного і рослинного світу; 

 унікальні природні комплекси; 

 частина прісноводних ресурсів, генетичний фонд Землі (чорнозем). 

II. Національні природні ресурси, що знаходяться під 

юрисдикцією держави. У визначенні їхнього правового 

статусу основну роль грають норми внутрішнього права. 

Нарівні з цим у окремих об'єктах збільшується число 

міжнародних договорів, що стосуються їхньої охорони. 

Ш. Міжнародні природні ресурси, що знаходяться за межами дії 

національної юрисдикції або які у процесі свого розвитку (природного циклу) 

виявляються на території інших держав. 

Правовий режим охорони і використання цих ресурсів визначається 

нормами міжнародного права. 

Ресурси діляться на дві групи: 
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1. Універсальні, які знаходяться в спільному користуванні всіх держав 

(наприклад, відкрите море, космічний простір, Антарктика, морське дно за 

межами національної юрисдикції). 

2. Багатонаціональні (що розділяються), котрі належать двом або більше 

країнам чи використовуються ними (наприклад, водні ресурси 

багатонаціональних рік, популяції тварин, що мігрують, прикордонні природні 

комплекси). 
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І. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ 

ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Вперше ідеї про необхідність міжнародного співробітництва у сфері 

охорони навколишнього середовища прозвучала у 1913 р. на І 

Природоохоронній міжнародній конференції (м. Берн), проте реально ці ідеї 

почали втілюватися у життя лише удругій половині ХХ ст. 

Міжнародні відносини з приводу охорони навколишнього середовища 

складають предмет міжнародного екологічного права. Слід одразу зауважити, 

що сама назва „міжнародне екологічне право‖ підтримується не всіма авторами. 

У вітчизняній та російській літературі частіше використовується терміни 

„міжнародне право охорони навколишнього середовища‖ або „міжнародне 

право навколишнього середовища‖. Змістовної різниці між цими поняттями 

практично не існує, хоча термін „міжнародне екологічне право‖ видається 

більш доцільним в силу його інтернаціонального застосування. 

Міжнародне екологічне право – це сукупність принципів і норм 

міжнародного публічного права, що регулюють відносини у сфері охорони 

навколишнього середовища та раціонального використання його ресурсів. 

Основними об'єктами міжнародно-правової охорони навколишнього 

природного середовища є суша, надра, Світовий океан, небесні тіла, повітряний 

простір, космічний простір, флора і фауна Землі, а також боротьба з основними 

джерелами забруднення навколишнього природного середовища. Основними 

джерелами забруднення навколишнього природного середовища є промислові 

та хімічні відходи, ядерна зброя і складові матеріали, нафта і газ, транспортні 

засоби, діяльність людини (правомірна і неправомірна). 

Міжнародне екологічне право є однією з наймолодших галузей 

міжнародного публічного права. Датою його зародження можна вважати 

проведення у 1972 р. Стокгольмської конференції ООН з навколишнього 

середовища. За результатами цієї конференції було прийнято два 

основоположні документи – Стокгольмська декларація, яка визначила 26 
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принципів екологічно коректної поведінки держав, та Програма дій, наоснові 

якої було розроблено Програму ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП). 

Значною подією у процесі становлення міжнародного екологічного права 

стало проведення під егідою ЮНЕП Наради урядових експертів (Монтевідео, 

1981 р.), на якій обговорювалися питання боротьби з транскордонними 

забрудненнями, компенсації екологічної шкоди тощо. 

У 1992 р. в Ріо-де-Жанейро була проведена Конференція ООН з 

навколишнього середовища і розвитку, участь у якій взяли представники 179 

держав. У ході цієї конференції було прийнято низку документів, 

найважливішими серед яких є: 

Декларація Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища і розвитку 

(часто також називається „Декларацією Ріо‖ та „Зеленим кодексом поведінки 

держав‖). Ця Декларація є логічним продовженням Стокгольмської декларації 

1972 р. і закріплює нові принципи співробітництва держав у сфері охорони 

навколишнього середовища; 

Порядок денний на ХХІ ст.; 

Конвенція про біологічне різноманіття. 

На європейському континенті інтенсивне співробітництво розпочалося у 

1993 р., коли відбулася Європейська конференція міністрів охорони 

навколишнього середовища (м. Люцерна, Швейцарія), на якій було прийнято 

Програму дій з охорони навколишнього середовища для Центральної та Східної 

Європи. 

Аналогічного рівня конференція відбулася у Софії 1995 р., на якій 

схвалено Керівні принципи доступу до екологічної інформації та участі 

громадськості у прийнятті рішень у сфері навколишнього середовища. На 

основі цих Принципів у 1998 р. було прийнято однойменну Конвенцію, 

учасниками якої є 35 держав, в т.ч. і Україна. 

Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища являє собою 

сукупність цілеспрямованих дій суб’єктів міжнародного права, спрямованих на 

охорону природного середовища, забезпечення його раціонального 
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використання з метою збереження сприятливої для життєдіяльності людства 

планетарної екосистеми. 

Міжнародне співробітництво у галузі охорони навколишнього 

середовища здійснюється на глобальному (всесвітньому), регіональному (напр., 

європейському, панамериканському, тихоокеанському тощо) та локальному 

(напр., придунайському, карпатському, азово-чорноморському) рівнях. 

Зміст міжнародно-правової охорони навколишнього середовища 

складають такі основні напрями діяльності: 

обмеження шкідливих впливів на навколишнє середовище; 

встановлення раціонального та екологічно доцільного режиму 

використання природних ресурсів; 

міжнародна охорона природних пам’ятників та резервацій; 

регулювання науково-технічного співробітництва держав у сфері охорони 

навколишнього середовища. 

Перелік об’єктів навколишнього середовища, щодо яких здійснюється 

міжнародно-правова охорона, є досить широким. В цілому ж можна виділити 

такі їх групи: 

об’єкти природного (живого)середовища – флора і фауна; 

об’єкти неживого середовища – морські і прісноводні басейни 

(гідросфера), повітряний басейн (атмосфера), ґрунт (літосфера), та космічний 

простір; 

об’єкти штучного середовища, утворені внаслідок діяльності людини. 

В галузі міжнародно-правової охорони навколишнього середовища 

сформовано два рівня принципів – основні принципи міжнародного права 

(принципи, передбачені, перш за все Статутом ООН) які мають силу норм jus 

cogens, та спеціальні принципи, закріплені Стокгольмською декларацією 1972 

р. та Декларацією Ріо-де-Жанейро 1992 р. До таких спеціальних принципів, 

зокрема, відносяться: 

 право людей на життя у сприятливому оточуючому середовищі; 

 відповідальність людства за охорону довкілля перед нинішнім та 
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прийдешніми поколіннями; 

 суверенне право держав використовувати власні природні ресурси 

та обов’язок не завдавати шкоди навколишньому середовищу інших 

держав; 

 принцип міжнародної відповідальності за екологічну шкоду; 

 принцип міжнародного співробітництва держав у сфері охорони 

довкілля на основі їх рівноправності; 

 принцип попередження забруднення морів; 

 принцип сталого розвитку – означає, що економічний розвиток не 

може здійснюватися на шкоду навколишньому середовищу; 

 доступ громадськості до екологічної інформації та участі у 

вирішенні екологічних питань; 

 забезпечення екологічної безпеки усіх видів діяльності; 

 принцип „забруднювач платить‖ – означає обов’язок держави 

передбачати у національному законодавстві механізми стягнення плати за 

забруднення навколишнього середовища та спрямування отриманих 

платежів на програми охорони навколишнього середовища. 

Джерела міжнародного екологічного права 

Незважаючи на те, що міжнародне екологічне право є досить молодою 

галуззю міжнародного публічного права, воно має розвинуту систему джерел. 

Серед міжнародних договорів, які регламентують міжнародне співробітництво 

у сфері охорони довкілля, чільне місце посідають загальнополітичні договори, 

окремі розділи чи статті яких присвячені екологічним питанням. До таких 

договорів, зокрема, відносяться: 

 Статут ООН; 

 Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва у Європі 

1975 р.; 

 Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, 

у космічному просторі та під водою 1963 р.; 
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 Договір про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 р.; 

 Договір про заборону розміщення на дні морів і океанів та в 

його надрах ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення 

1971 р. 

Крім загальнополітичних, існує значна кількість міжнародних договорів, 

спеціально спрямованих на охорону навколишнього середовища. Згідно з 

реєстром ЮНЕП існує більше тисячі універсальних та регіональних договорів і 

близько чотирьох тисяч двосторонніх договорів, які стосуються охорони 

довкілля. Залежно від змісту ці договори можна умовно поділити на дві групи: 

1) комплексні договори, спрямовані на охорону навколишнього 

середовища в цілому: 

· Базельська конвенція про контроль за транскордонним переміщенням 

небезпечних відходів та їх використанням 1989 р.; 

· Конвенція про біологічне різноманіття 1992 р.; 

· Конвенція про доступ до екологічної інформації та участі громадськості 

у прийнятті рішень у сфері навколишнього середовища 1998 р. 

2) поресурсні договори, спрямовані на охорону окремих видів природних 

об’єктів: 

· Конвенція ООН з морського права 1982 р.; 

· Конвенція про забруднення моря скиданням відходів та інших 

матеріалів 1972 р.; 

· Конвенція про попередження забруднення моря з суден 1973 р.; 

· Конвенція про охорону дикої флори і фауни 1979 р.; 

· Конвенція про міжнародну торгівлю видами флори і фауни, які 

перебувають під загрозою зникнення 1973 р.; 

· Конвенція про збереження мігруючих видів тварин 1979 р.; 

· Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані 

1979 р.; 

· Віденська конвенція про охорону озонового шару 1992 р.; 

· Рамкова конвенція ООН про зміну клімату 1992 р. та Кіотський 



195 

 

протокол до неї 1997 р.; 

· Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу 1980 р.; 

· Конвенція про оперативні повідомлення про ядерні аварії 1986 р.; 

· Конвенція про допомогу у випадку ядерної аварії або радіаційної 

аварійної ситуації 1986 р. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Рішення міжнародних організацій та конференцій у сфері охорони 

навколишнього середовища, як правило, мають рекомендаційний характер. До 

таких рішень, крім уже названих Стокгольмської декларації 1972 р. та 

Декларації Ріо-де-Жанейро 1992 р., відносяться Всесвітня хартія природи 1982 

р., затверджена резолюцією Генеральної Асамблеї ООН, Резолюція Генеральної 

Асамблеї ООН 1803 (XVII) 1962 р. „Невід’ємний суверенітет над природними 

ресурсами‖ тощо. У випадках, передбачених установчими документами 

міжнародних організацій, їх рішення можуть мати і обов’язковий характер. 

Прикладами таких рішень можуть бути Директива Парламенту та Ради ЄС від 

20.12.1994 р. стосовно викидів летючих органічних сполук (ЛОС), що 

виникають зі сховищ нафти та при її транспортуванні з терміналів до сервісних 

станцій, а також Директива Парламенту та Ради ЄС від 23.03.1994 р., яка 

стосується заходів, що вживаються для запобігання забрудненню повітря 

вихлопами автотранспортних засобів. 
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ІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІД ЕГІДОЮ ООН  

 

Основний обсяг роботи, спрямованої на координацію міжнародного 

співробітництва у сфері охорони навколишнього середовища, під егідою ООН 

здійснюється в рамках Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), 

Всесвітньої організації з охорони здоров’я (ВООЗ), Організації ООН з питань 

освіти, науки та культури (ЮНЕСКО), групи Світового банку, Форуму ООН по 

лісам. На регіональному рівні природоохоронними питаннями займаються 

Європейська економічна комісія (ЄЕК), Економічна комісія для Африки (ЕКА), 

Економічна комісія для Латинської Америки та Карибського басейну (ЕКЛАК), 

Економічна комісія для Азії та Тихого Океану (ЕСКАТО). 

Рекомендація про створення Програми ООН з навколишнього 

середовища (ЮНЕП) була прийнята на Стокгольмській конференції 1972 р. 

Остаточно ця програма була затверджена резолюцією № 2997 XXVII сесії 

Генеральної Асамблеї ООН. Програма була створена як елемент системи ООН, 

що підпорядковується безпосередньо Генеральній Асамблеї. 

Відповідно до Найробінської декларації 1997 р. про роль та мандат 

ЮНЕП Програма є провідним глобальним природоохоронним органом системи 

ООН. ЮНЕП складається з Ради Керуючих, Ради з координації діяльності у 

сфері навколишнього середовища та Секретаріату; штаб-квартира знаходиться 

в м. Найробі (Кенія). Фінансовою основою діяльності ЮНЕП є благодійний 

добровільний фонд. 

Організаційна діяльність ЮНЕП в основному зосереджена на 

спостереженнях за станом довкілля і здійснюється в таких основних напрямках: 

 створення та обслуговування міжнародної системи доповідної 

інформації про стан навколишнього середовища; 

 проведення міжнародної реєстрації потенційно токсичних 

хімічних речовин; 

 організація всесвітньої системи постійних спостережень за 
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станом довкілля; 

 сприяння розвитку міжнародного екологічного права та 

уніфікації національного екологічного законодавства різних країн. 

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) була заснована у 1948 р. 

як спеціалізована організація системи ООН. До основних функцій ВООЗ 

відносяться координація у сфері міжнародної охорони здоров’я, 

співробітництво в розробці і реалізації міжнародних стандартів у галузі 

діагностики, продуктів харчування, біологічних і фармацевтичних препаратів, 

підтримка удосконалення національних систем охорони здоров’я; сприяння 

виробленню нормативів і рекомендацій, вдосконалення системи медичної 

освіти, боротьба за психічне здоров’я і гармонію у міжлюдських відносинах. 

Керівним органом ВООЗ є Всесвітня асамблея охорони здоров’я, що 

скликається щорічно. До складу ВООЗ також входять Виконавчий комітет та 

Секретаріат, очолюваний генеральним директором. В системі ВООЗ утворені 6 

регіональних організацій: Європейська (м. Копенгаген), Американська 

(м. Вашингтон), Південно-східної Азії (м. Делі), Східно-середземноморська 

(м. Олександрія), Західно-тихоокеанська (м. Маніла) та Африканська 

(м. Браззавілі). Центральна штаб-квартира ВООЗ знаходиться в м. Женева 

(Швейцарія). 

Екологічними питаннями займається Служба ВООЗ зі здорового 

довкілля. За участю ВООЗ прийнято декілька природоохоронних конвенцій та 

декілька рекомендаційних актів, зокрема Керівні принципи щодо якості питних 

вод, Критерії гігієни навколишнього середовища тощо. 

Організація Об’єднаних націй з питань освіти, науки і культури 

(ЮНЕСКО) – Метою діяльності ЮНЕСКО є забезпечення миру і безпеки через 

заохочення міжнародної співробітництва у сфері освіти, науки і культури; 

забезпечення поваги до законності і справедливості, прав людини і основних 

свобод без відмінності раси, статі, мови або релігії. Членами ЮНЕСКО до 1995 

р. були 183 держави, включаючи Україну. США (1984 р.), Сінгапур і 

Великобританія (1985 р.) вийшли з складу ЮНЕСКО. 
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До структури ЮНЕСКО входять: 

· Генеральна конференція; 

· Виконавча рада; 

· Секретаріат; 

· регіональні відділення (держави-члени розділені на п’ять регіонів –

Африка, Латинська Америка, Азіатсько-тихоокеанський, арабські країни, 

Європа і Північна Америка); 

· національні комісії. 

У 1970 р. ЮНЕСКО розробила програму „Людина і біосфера‖ (МАВ), 

основним завданням якої є створення світової мережі біосферних заповідників 

та координація їх діяльності. Учасниками програми є 110 держав, з яких більше 

70 утворили на своїх територіях біосферні заповідники. Перелік заповідників, 

на які поширюється дія програми, визначається Бюро Міжнародної 

координаційної ради з програми ЮНЕСКО „Людина та біосфера‖. До цього 

переліку включено три українських біосферних заповідники – „Асканія-Нова‖ 

(Херсонська обл.), Карпатський (Закарпатська обл.) та Чорноморський 

(Херсонська і Миколаївська обл.). У 1998 р. був створений Дунайський 

біосферний заповідник (Одеська обл.), однак до програми „Людина і біосфера‖ 

він не включений. 

ЮНЕСКО також приймає активну участь у розробці та прийнятті 

міжнародних конвенцій, які стосуються охорони довкілля. Зокрема, під егідою 

ЮНЕСКО було прийнято Конвенцію про водно-болотні про водно-болотні 

угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища 

існування водоплавних птахів 1971 р., а також Паризьку конвенцію про захист 

всесвітньої культурної і природної спадщини 1972 р. 

Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) – міжурядова 

кредитно-фінансова організація, що здійснює стимулювання економічного 

розвитку країн-членів; сприяння розвитку міжнародної торгівлі і підтримку 

платіжних балансів. Формально МБРР є спеціалізованою установою ООН у 

складі Групи світового банку, однак, відповідно до Статуту банку і угоди, 
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підписаної між ООН і МБРР, Банк незалежний у своїх рішеннях. 

До структури МБРР входять Рада керуючих, виконавчі директори, 

Спільний комітет з розвитку Світового банку і МБРР, Президент Банку. Штаб-

квартира МБРР розташована у м. Вашингтон (США). МБРР має відділення в 

Африці, Азії, Європі та Латинській Америці. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Отже, основними функціями МБРР є: 

 надання допомоги в реконструкції і розвитку територій держав-

членів шляхом сприяння здійсненню капіталовкладень в продуктивних цілях, в 

т.ч. для відновлення економіки, конверсії виробничих підприємств; 

 сприяння приватним іноземним інвестиціям шляхом надання 

гарантій або участі в позиках і інших капіталовкладеннях; 

 сприяння перспективному збалансованому зростанню міжнародної 

торгівлі і підтримці рівноваги платіжних балансів шляхом стимулювання 

міжнародних інвестицій в цілях розвитку виробничих ресурсів держав-членів, 

сприяючи тим самим підвищенню продуктивності, життєвого рівня і 

поліпшенню умов праці на їх територіях; 

 організація позик або їх гарантій, для забезпечення пріоритетного 

здійснення найбільш корисних і невідкладних проектів, незалежно від їх 

масштабів; 

 сприяння конверсії воєнних економіки у мирні. 
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ІІІ. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ПЛАНЕТАРНОГО 

СЕРЕДОВИЩА ТА КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ  

 

Міжнародно-правова охорона планетарного середовища здійснюється у 

таких основних напрямах: 

· охорона атмосферного повітря; 

· охорона озонового шару; 

· попередження радіаційного впливу на навколишнє сердовище. 

Центральне місце в системі норм по охороні атмосфери Землі посідають 

Конвенція про заборону військового або будь-якого ворожого використання 

засобів впливу на природне середовище 1977 р., Конвенція про транскордонне 

забруднення повітря на великі відстані 1979 р., Рамкова конвенція ООН про 

зміну клімату 1992 р та Кіотський протокол до неї 1997 р. 

Учасники Конвенції про заборону військового або будь-якого ворожого 

використання засобів впливу на природне середовище 1977 р. зобов’язалися не 

вдаватися до військового або ворожого використання засобів впливу на 

природне середовище (навмисного управлінню природними процесами – 

циклонами, антициклонами, фронтами хмар і т.д.), які мають широкі, 

довгострокові або серйозні наслідк. При цьому перелік заборонених дій не 

вичерпується вказаними в Конвенції, оскільки у будь-який час можуть бути 

створені нові засоби дії. Конвенція встановлює межі дозволених дій держав у 

сфері управління природними явищами і безстроковою. 

Відповідно до Конвенції про транскордонне забруднення повітря на 

великі відстані 1979 р. держави домовилися про необхідні заходи щодо 

скорочення і запобігання забрудненню повітря, передусім відносно засобів 

боротьби із викидами забруднень повітря (головним чином сірки, азоту та їх 

сполук). Передбачається, зокрема, обмін інформацією з цих питань, періодичні 

консультації, здійснення спільних програм регулювання якості повітря і 

підготовці відповідних фахівців відповідних спеціальностей. На основі 

Конвенції в структурі Європейської економічної комісії ООН створений 
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спеціальний орган, що забезпечує координацію національних заходів по 

виконанню конвенційних положень. У 1985 р. до Конвенції був прийнятий 

Протокол про скорочення викидів сірки або їх трансграничних потоків, згідно 

якому викиди сірки повинні бути скорочені до 1993 р. на 30 %. 

Метою Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 1992 р. є стабілізація 

концентрації парникових газів в атмосфері на такому рівні, який не допускав би 

небезпечної антропогенної дії на кліматичну систему. Учасники Конвенції 

мають вживати попереджувальні заходи у області прогнозування, запобігання 

або зведення до мінімуму причин зміни клімату і зменшення його негативних 

наслідків. Кіотський протокол 1997 р., зокрема, встановлює обсяги допустимих 

викидів державами парникових газів, а також допускає можливість продажу 

квот річних викидів. 

Іншим складовим елементом системи міжнародного захисту природи є 

охорона озонового шару. Віденська конвенція про охорону озонового шару 

1985 р. і Монреальський протокол по речовинах, що руйнують озоновий шар, 

1987 р. дають перелік озоноруйнуючих речовин, визначають заходи по забороні 

ввезення і вивозу озоноруйнуючих речовин і продукції, що їх утримує, без 

відповідного дозволу (ліцензії). Забороняється також ввезення вказаних 

речовин і продукції з країн, що не є учасниками Конвенції і Протоколу, і вивіз 

їх в ці країни. Протокол 1987 р. обмежив виробництво фреонів і інших 

подібних речовин, до 1997 р. їх виробництво повинне було припинитися 

повністю. Держави періодично інформують заснований відповідно до 

Конвенції і Протоколу Секретаріат про виробництво, споживання і 

використання озоноруйнуючих речовин. Учасниками Конвенції розробляються 

національні системи збирання, зберігання, регенерації і утилізації 

озоноруйнуючих речовин. 

Питання захисту навколишнього середовища від радіаційного 

забруднення регулюються нормами Договору про заборону випробування 

ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі і під водою 1963 р., Договором 

об нерозповсюдження ядерної зброї 1968 р., Міжнародною конвенцією про 
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охороні людського життя на морі 1974 р. і Протоколом 1978 р. до цієї Конвенції 

(щодо експлуатації суден із ядерними енергетичними установками), 

Конвенцією про відповідальність у області морського перевезення ядерних 

матеріалів 1981 р., Конвенції про ядерну безпеку 1994 р., інших міжнародних 

документів. 

Договір про Антарктиду 1959 р. забороняє скидання радіоактивних 

речовин південніше 60-й паралелі південної широти. Умисному захороненню в 

океані шкідливих, зокрема радіоактивних, відходів присвячена Лондонська 

конвенція 1972 р. по запобіганню забрудненню моря скиданням відходів і 

інших матеріалів, однак Конвенція не регулює порядок захоронення 

радіоактивних відходів, що транспортуються як вантажі. Питання експлуатації 

судів із ядерними силовими установками і відповідного захисту морського 

середовища регламентують Лондонська конвенція про охорону людського 

життя на морі 1960 р., Брюссельська конвенція про відповідальність операторів 

ядерних суден 1962 р., Паризька конвенція про відповідальність перед третьою 

стороною у області атомної енергії 1960 р. і доповнююча її Брюссельська 

додаткова конвенція 1963 р., Віденська конвенція про цивільну 

відповідальність за ядерну шкоду 1963 р., Брюссельська конвенція про 

цивільну відповідальність у області морських перевезень розщеплюваних 

матеріалів 1971 р. тощо. Ці конвенції регулюють також питання 

відповідальності за спричинення шкоди внаслідок використання атомної 

енергії, зокрема в разі скидання радіоактивних відходів. 

Специфічним об’єктом міжнародно-правової охорони є космічний 

простір. Відповідно до Договору про космос 1967 р., а також Угоди про Місяць 

1979 р. зобов’язують держави при вивченні і використанні космічного простору 

і небесних тіл уникати їх забруднення, вживати заходи для запобігання 

порушенню рівноваги, що сформувалася на них. Небесні тіла та їх природні 

ресурси оголошені загальною спадщиною людства. 

Міжнародно-правова охорона морського середовища 
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Основним змістом міжнародно-правової охорони морського середовища є 

попередження його забруднення нафтою, нафтопродуктами, хімічними 

речовинами, а також радіоактивними відходами. 

Норми, присвячені охороні морського середовища, містяться як у 

загальних конвенціях з морського права (Женевські конвенції 1958 р., 

Конвенція ООН з морського права 1982 р.), так і у спеціальних договорах 

(Міжнародна конвенція про попередження забруднення моря нафтою 1954 р.,  

Конвенція про попередження забруднення моря скиданням відходів і інших 

матеріалів 1972 р., Конвенція про попередження забруднення моря із суден 

1973 р. тощо). 

Міжнародна конвенція про попередження забруднення моря нафтою 1954 

р. забороняє злив нафти і нафтосумішей із суден, в т.ч. танкерів, зобов’язує 

держави обладнувати порти установками для прийому залишків нафти із суден. 

Конвенція про попередження забруднення моря скиданням відходів і 

інших матеріалів 1972 р.виділяє три групи речовин: 

· речовини, для скидання яких необхідний попередній спеціальний дозвіл; 

· речовини, для скидання яких необхідний попередній загальний дозвіл; 

· речовини, скидання яких забороняється за будь-яких умов (до останніх, 

зокрема, відносяться ртуть, кадмій, хлорорганічні сполуки, нафта і її суміші, 

радіоактивні матеріали, стійкі пластмаси і т.п.). 

Конвенція про попередження забруднення моря із суден 1973 р. 

забороняє скидання будь-яких небезпечних речовин, включаючи нафту і 

отруйні речовини, стічні води і сміття з усіх суден, крім військових суден, а 

також державних суден, які перебувають на державній некомерційній службі. 

Прибережні держави вправі інспектувати іноземні судна і здійснювати судове 

переслідування правопорушників. Низка районів мають особливо суворий 

режим контролю за недопущенням скидання небезпечних речовин. До таких 

районів, наприклад, віднесені Чорне, Середземне та Червоне моря, Перська та 

Оманська затоки). 

З метою боротьби із забрудненням значних морських просторів 
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міжнародне право допускає особливі заходи – втручання. У 1969 р. було 

прийнято Міжнародну конвенцію щодо втручання у відкритому морі у 

випадках аварій. Що призводять до забруднення моря нафтою, а у 1973 р. – 

Протокол про втручання щодо речовин, інших ніж нафта. Сторони можуть 

вживати у відкритому морі такі заходи, які можуть виявитися необхідними для 

попередження, зменшення чи усунення серйозної загрози їх узбережжю. 

Прибережна держава має право на застосування примусових заходів що 

ліквідації аварій, а у випадку реальної загрози забруднення – навіть затопити 

судно. 

Питання відшкодування шкоди регулюються Конвенцією про цивільну 

відповідальність за шкоду від забруднення нафтою 1969 р., а також 

Доповненням до цієї Конвенції, прийнятими у 1971 р. Ці Доповнення 

передбачають створення міжнародного фонду для компенсації шкоди від 

забруднення моря нафтою. Воснові цих угод лежить принцип об’єктивної 

відповідальності за шкоду, спричинену забрудненням моря нафтою, тобто 

принцип невідворотності відповідальності незалежно від вини. 

Міжнародно-правова охорона рослинного і тваринного світу 

Відносини у області охорони і використання тваринного світу, а також у 

сфері збереження і відновлення середовища його незаселеного в цілях 

забезпечення біологічної різноманітності, стійкого існування тваринного світу, 

збереження генетичного фонду диких тварин і захисту тваринного світу 

регулюється як універсальними (Конвенція про охорону всесвітньої культурної 

і природної спадщини 1972 р., Конвенція про міжнародну торгівлю видами 

дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою знищення, 1973 р. і ін.), так 

і численними двосторонніми угодами. 

Так, цілями Конвенції про біологічне різноманіття 1992 р. є збереження 

біологічного різноманіття, стійке використання його компонентів і спільне 

отримання на справедливій і рівній основі вигод, зв’язаних з використанням 

генетичних ресурсів. Держави визначають компоненти біологічного 

різноманіття, вживають заходи по їх збереженню і раціональному 
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використанню, здійснюють оцінку дії і зведення до мінімуму несприятливих 

наслідків, регулюють застосування біотехнологій і ін. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Міжнародно-правова охорона тваринного і рослинного світу розвивається 

по таких основних напрямах. 

1) охорона природних комплексів. Наприклад, відповідно до Конвенції 

про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення головним чином як 

місце проживання водоплавних птахів, 1971 р. держави визначили на своїй 

території відповідні водно-болотні угіддя і включили їх в спеціальний Список, 

переданий на зберігання в Міжнародний союз охорони природи і природних 

ресурсів. Конвенція передбачає проведення періодичних конференцій країн-

учасниць по виконанню її положень; 

2) охорона рідкісних і зникаючих видів тварин і рослин. Міжнародне 

співробітництво в цій сфері відносин здійснюється передусім на підставі 

Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що 

знаходяться під загрозою зникнення, 1973 р. До Конвенції прийнято три 

Додатки. Додаток I містить перелік видів, що знаходяться під загрозою 

зникнення, торгівля якими робить на них існування несприятливий вплив. У 

Додатку II перераховані види, що можуть опинитися під загрозою зникнення, 

якщо торгівля ними не буде суворо контролюватися. У Додатку III вказані 

види, торгівлю якими необхідно контролювати. Конвенція встановлює загальні 

правила державного регулювання торгівлі рідкісними видами фауни і флори. 

Відповідно до Угоди про збереження білих ведмедів 1973 р. заборонена здобич 

білих ведмедів, крім випадків використання їх в наукових цілях, місцевим 

населенням з використанням традиційних методів полювання тощо. 

Заборонений також експорт, імпорт і доставка на територію, а також торгівля 

на території учасників Конвенції білих ведмедів і одержаною з них продукцією 

(шкур і т.п.); 

3) забезпечення раціонального використання природних ресурсів.  
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Рішення міжнародних організацій та конференцій у сфері охорони 

навколишнього середовища, як правило, мають рекомендаційний характер. До 

таких рішень, крім уже названих Стокгольмської декларації 1972 р. та 

Декларації Ріо-де-Жанейро 1992 р., відносяться Всесвітня хартія природи 1982 

р., затверджена резолюцією Генеральної Асамблеї ООН, Резолюція Генеральної 

Асамблеї ООН 1803 (XVII) 1962 р. „Невід’ємний суверенітет над природними 

ресурсами‖ тощо. У випадках, передбачених установчими документами 

міжнародних організацій, їх рішення можуть мати і обов’язковий характер. 

Прикладами таких рішень можуть бути Директива Парламенту та Ради ЄС від 

20.12.1994 р. стосовно викидів летючих органічних сполук (ЛОС), що 

виникають зі сховищ нафти та при її транспортуванні з терміналів до сервісних 

станцій, а також Директива Парламенту та Ради ЄС від 23.03.1994 р., яка 

стосується заходів, що вживаються для запобігання забрудненню повітря 

вихлопами автотранспортних засобів. 

2. Основними функціями МБРР є: 

 надання допомоги в реконструкції і розвитку територій держав-

членів шляхом сприяння здійсненню капіталовкладень в продуктивних цілях, в 

т.ч. для відновлення економіки, конверсії виробничих підприємств; 

 сприяння приватним іноземним інвестиціям шляхом надання 

гарантій або участі в позиках і інших капіталовкладеннях; 

 сприяння перспективному збалансованому зростанню міжнародної 

торгівлі і підтримці рівноваги платіжних балансів шляхом стимулювання 

міжнародних інвестицій в цілях розвитку виробничих ресурсів держав-членів, 

сприяючи тим самим підвищенню продуктивності, життєвого рівня і 

поліпшенню умов праці на їх територіях; 

 організація позик або їх гарантій, для забезпечення пріоритетного 

здійснення найбільш корисних і невідкладних проектів, незалежно від їх 
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масштабів; 

 сприяння конверсії воєнних економіки у мирні. 

3. Міжнародно-правова охорона тваринного і рослинного світу 

розвивається по таких основних напрямах. 

1) охорона природних комплексів. Наприклад, відповідно до Конвенції 

про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення головним чином як 

місце проживання водоплавних птахів, 1971 р. держави визначили на своїй 

території відповідні водно-болотні угіддя і включили їх в спеціальний Список, 

переданий на зберігання в Міжнародний союз охорони природи і природних 

ресурсів. Конвенція передбачає проведення періодичних конференцій країн-

учасниць по виконанню її положень; 

2) охорона рідкісних і зникаючих видів тварин і рослин. Міжнародне 

співробітництво в цій сфері відносин здійснюється передусім на підставі 

Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що 

знаходяться під загрозою зникнення, 1973 р. До Конвенції прийнято три 

Додатки. Додаток I містить перелік видів, що знаходяться під загрозою 

зникнення, торгівля якими робить на них існування несприятливий вплив. У 

Додатку II перераховані види, що можуть опинитися під загрозою зникнення, 

якщо торгівля ними не буде суворо контролюватися. У Додатку III вказані 

види, торгівлю якими необхідно контролювати. Конвенція встановлює загальні 

правила державного регулювання торгівлі рідкісними видами фауни і флори. 

Відповідно до Угоди про збереження білих ведмедів 1973 р. заборонена здобич 

білих ведмедів, крім випадків використання їх в наукових цілях, місцевим 

населенням з використанням традиційних методів полювання тощо. 

Заборонений також експорт, імпорт і доставка на територію, а також торгівля 

на території учасників Конвенції білих ведмедів і одержаною з них продукцією 

(шкур і т.п.); 

3) забезпечення раціонального використання природних ресурсів.  
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ТЕМИ  

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу 

«Міжнародне публічне право». 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми  пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел зарубіжних авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 

 

 

 


