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Джерело міжнародного права 
як природно-правова категорія 

Попри те, що природне право 
перебуває в полі зору дослідників не 
одну сотню років, а про саме природ
не право написано стоси наукових 
досліджень, все ж таки ряд питань, які 
стосуються, зокрема, самого поняття, 
суті і змісту природного права, його 
впливу на формування міжнародного 
права, залишаються досі відкритими і 
викликають безконечні спори як у 
вітчизняній, так і в закордонній науці 
міжнародного права. 

Незважаючи на надзвичайну акту
альність для міжнародного права, 
філософське розуміння міжнародно
го права в цілому та його джерел 
зокрема майже не досліджується у 
вітчизняній доктрині міжнародного 
права. Існує низка праць, які аналізу
ють окремі джерела, визначаючи їхнє 
місце в загальній системі джерел між
народного права, одначе дослідники, 
переважно, оминають увагою саму 

систему джерел та взаємодію її еле
ментів між собою, а тим паче питання 
філософського розуміння джерел 
міжнародного права. 

Метою цієї статті є аналіз дже
рел міжнародного права, їхньої сис
теми з позицій природної школи 
права. 

Існують правові поняття, які по
стійно вживаються як науковця
ми, так і практиками, одначе кожен 
вкладає в них свій зміст. Причина 
полягає, насамперед, у тому, що від
сутнє їх нормативне закріплення. До 
таких категорій належить і базова 
міжнародно-правова категорія – дже
рело міжнародного права. Попри 
різницю двох категорій «джерела 
міжнародного права» та «природне 
право», ці дві категорії мають суттєву 
спільність – відсутність єдиного ви
значення та єдиного розуміння кате
горій. Більш того, саме природно-
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правова доктрина значним чином 
вплинула на становлення сучасного 
міжнародного права ще починаючи 
від «батька» міжнародного права – 
Гуго Гроція. 

Відсутність єдиного розуміння 
поняття природного права, його 
форм і джерел зумовлено багато
гранністю та складністю природного 
права як явища і його неоднозначно
сті, власне як і неоднозначності його 
форм і джерел. Природне право 
виступало завжди як оцінна катего
рія щодо існуючої системи, тут – 
міжнародного права. З одного боку, 
така кількість концепцій сприятиме 
збагаченню розуміння природного 
права, а з іншого – ряд природно-
правових концепцій суперечать одна 
одній, і, відповідно, це ускладнює 
розуміння змісту, форми та джерел 
права. Природне право не можна 
розглядати в одній площині, воно 
тривимірне: перший вимір – вчення 
(сукупність концепцій), які ствер
джують, що право не може бути 
створено, воно існує від природи; 
другий вимір – сукупність принципів і 
норм, які складають зміст природно
го права; третій вимір – суб’єктивне 
право суб’єкта (у цьому випадку су
б’єкта міжнародного права). 

Природне право, його зміст і 
вплив варіювалися залежно від істо
ричних умов, а також соціально-по
літичних позицій авторів. В інсти
туціях Юстиніана природне право 
розглядалось як те, що природа да
ла всім живим істотам. Причому 
природне право притаманне не тіль
ки людям, а й усім живим істотам, 
які народжуються або в повітряно
му просторі, або на землі, або на 
морі [1]. 

Гуго Гроцій стверджував, що при
родне право – це ніщо інше, як припис 
здорового глузду, завдяки якому та 
або та дія визнається або морально 
ганебною, або морально необхідною 
виходячи з того, чи відповідає така 
дія розумній природі. Відповідно дію 

або заборонено, або ж наказано 
самим Богом [2]. Ті запитання, що 
їх ставив перед собою Гроцій, і сьо
годні не мають відповіді. Аналізуючи 
питання війни та миру, Гроцій зіштов
хнувся з необхідністю дослідження 
більш глобальних питань про право, 
справедливість, джерела, форми існу
вання, методи дослідження. Висхід
ною ідеєю вчення Гроція стала при
рода людини, її соціальні якості. Він 
достатньо чітко розмежував право 
природне та право, яке є наслідком 
волевиявлення. Джерелом природно
го права є людський розум, у якому 
від самого початку закладено ідею 
мирного спілкування з собі подібни
ми. Право ж, яке виникає на основі 
волевиявлення (людське та Божест
венне) повинно відповідати основним 
постулатам природного права, насам
перед справедливості, яка є суттєвою 
передумовою для нормального співіс
нування світу і означає утримання від 
посягань на чуже надбання. Принци
пи природного права повинні бути 
враховані постійно, навіть під час 
війни. 

Але у правовій літературі можна 
зустріти й інший, дещо нетривіальний 
підхід до розуміння природного права: 
це те, чого в правовій дійсності немає, 
однак має бути [3]. 

Розглядаючи питання джерел між
народного права під кутом зору при
родного права, простіше було би мати 
справу з уніфікованим підходом до 
розуміння змісту природного права, 
але через неоднозначність природно
го права більшість його дослідників-
прихильників сходяться лише в тому, 
що ціннісна ідея, закладена в основу 
природно-правового розуміння,– це 
система принципів, прав, цінностей, на
явність яких не залежить від волі 
суб’єктів. 

Тож для визначення особливо
стей функціонування міжнародно-пра
вової системи у приватно-правовій 
площині необхідно виокремити спіль
не для більшості природно-правових 
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концепцій власне для формування 
уявлення про приватно-правову пло
щину. Серед основних ознак природ
ного права, які зумовлюють харак
тер, соціальну природу його форм і 
джерел, слід виокремити подвійний 
характер природного права - об’єк
тивно-суб’єктивний. Об’єктивність 
природного права проявляється в 
тому, що воно виникає та реалізуєть
ся незалежно від бажання суб’єктів 
міжнародного права. Суб’єктивний 
характер полягає в тому, що такі 
права належать суб’єкту об’єктивно, 
незалежно від волевиявлення інших 
суб’єктів. 

Відзначаючи ідеалістичний харак
тер природного права як вічної ідеї 
права, яка, власне, має лежати в ос
нові всього позитивного права [4], 
більшість дослідників указують на 
вельми невизначений, порівняно з 
позитивним правом, характер його 
формально-юридичного та матеріаль
ного (фактичного) змісту. Це пояснює
ться тим, що природне право пере
буває поза волею суб’єктів, наділе
них правотворчими повноваженнями 
в міжнародному праві, тож в основі 
природного права лежать не норми 
позитивного права, а принципи, ідеа
ли, вимоги. У центрі уваги позитив
ного права - зв’язки, що існують 
між правом, яке створюється суб’єк
тами, з одного боку, та об’єктивно 
існуючими ідеями, які стосуються 
моральних прав та обов’язків,- з іншо
го [5]. 

Як уже зазначалося, на позиціях 
природного права перебував і «бать
ко» міжнародного права - Гуго Гро-
цій, який у «Праві війни та миру» 
переконував, що в основі права -
мораль, а норма моралі або право
ва норма може бути застосована 
поза межами держави, і не тільки 
тому, що це доцільно, а й тому, що 
«великі держави» потребують адекват
ного захисту, поширюючи свої пра
вові норми на інші суверенні держа
ви. Але постає питання: звідки такі 
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норми мають з’явитись і який ха
рактер вони повинні мати, – правовий 
чи тільки морально-етичний. Саме 
цим розумінням феномена міжнарод
ного права можна пояснити наявність 
у ст. 38 Статуту Міжнародного Суду 
ООН такого джерела, як загальні прин
ципи права, визнані цивілізованими 
націями. 

Річард Та к (Tuck Richard) уважає, 
що природне право Гуго Гроція засно
ване на загальному людському ба
жанні самозбереження і складається з 
«достатньо малого набору прав та 
обов’язків» [6]. Але це – погляд сучас
ного правника на комплекс прав, тоді 
як для епохи Гроція таке розуміння 
права стало суттєвим проривом і тому 
слід розглядати його вчення в більш 
широкому сенсі. За Гроцієм, право – 
комплекс соціальних норм, створе
них для спілкування людей [7]. Тому 
право війни, на його думку, є неспра-
ведливим.Такий підхід, поза сумнівом, 
було сформульовано під впливом 
Ульпіана – «право є мистецтво добро
го та справедливого». Таке розуміння 
було перенесено Гроцієм і на міжна
родне спілкування. 

Гроцій постійно звертався до при
родного стану речей, зокрема таких, 
як відкрите море, і вважав, що до цієї 
території може бути застосовано при
родне право, змодельоване на основі 
римського права. Власне, з приватно
го римського права Гуго Гроцій бере 
правові моделі самооборони, певних 
прав власності та договірних прав. 
Такі права було введено до природ
ного права Гроція для їх застосову
вання поза межами держави. Вони 
походять від природного права, засно
ваного на ідеї справедливого право
суддя Аристотеля. Визначаючи право 
через категорію справедливості, Гро-
цій будує свою теорію природного 
права, яка базується на визнанні 
того, що все законне є справедливим; 
в основі такого розуміння лежать 
етичні поняття, виражені у правових 
термінах. Такий підхід дозволяє і сьо-
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годні вирішувати одне з нагальних 
питань теорії міжнародного права – 
що є джерелом юридичної сили між
народних зобов’язань. 

Гроцій у праці «Право війни та 
миру» порушує ті питання, які є акту
альними і для сучасної міжнародно-
правової доктрини: відсутність фор
мально закріплених ознак джерел між
народного права, що дозволяє окремим 
авторам говорити про відсутність між
народного права як системи норм, а не 
свідчить лише про наявність окремих 
норм міжнародно-правового характеру. 
Крім того, Гроцій, який в основу розу
міння міжнародного права поклав 
лише природне право справедливості, 
став автором доктрини, яка зараз має 
назву гуманітарної інтервенції, яка 
в сучасному світі знайшла відобра
ження і в доктрині Буша, і в доктрині 
Обами, і, власне, була реалізована в 
Афганістані та Іраку. Будь-яке пору
шення природного права призводить 
до права на покарання [8], причому 
таке право має універсальний ха
рактер, що означає: покарання може 
настати раніше, ніж сталося пору
шення. 

Встановлення різних, принципо
вих за характером особливостей 
природного права, як і аналіз уявлень 
про нього, має важливе значення не 
тільки для глибокого та різносторон-
нього розуміння природного права, а 
й для вирішення інших його проблем, 
зокрема питань визначення його 
форми та джерела. Адже між фор
мами і джерелами природного пра
ва, з одного боку, і самим правом – 
з іншого існує прямий та зворотній 
зв’язок. Форми та джерела природно
го права дозволяють судити про при
родне право, і навпаки. Джерелами 
міжнародного права, у площині при
родно-правової доктрини, виступа
ють: 1) матеріальні умови функціону-

1 Це не є виключним переліком дж 
правової доктрини міжнародного права. 

вання світової спільноти; 2) приро
да речей або вічний незмінний по
рядок речей; 3) природа самого су
б’єкта міжнародного права,зокрема й 
колективна воля суб’єктів, яке є, на 
думку ряду авторів [9], єдиним реаль
ним джерелом міжнародного права; 
4) зв’язок явищ між собою; 5) абсо
лютна ідея права; 6) справедливість та 
розумність1 . Розкриймо основні з них, 
а також спробуймо співвіднести їх із 
положенням ст. 38 Статуту Міжнарод
ного Суду ООН, яка встановлює, з 
певною долею умовності, перелік дже
рел сучасного міжнародного права. 

1) Матеріальні умови функціону
вання світової спільноти – категорія 
складна і неоднозначна через не
однозначність її правової природи, 
одначе події останніх років в еконо
мічній сфері, кризові явища, які заро
джуються в одній державі і вплива
ють на економічний розвиток інших, 
довядить, що економічно світ є над
звичайно взаємозалежним і спільні за
ходи держав, ужиті на подолання 
кризи, свідчать про те, що саме еконо
міка почасти визначає політичне і, від
повідно, правове майбутнє світу. Хоча 
ті правові інструменти, які застосову
валися світовою спільнотою задля 
подолання світової кризи, навряд чи 
можна віднести до класичних джерел 
міжнародного права. Це – інструмен
ти «м’якого» права майже на рівні по
літичних домовленостей, що в цьому 
випадку є найефективнішим. 

2) Природа речей або вічний, не
змінний порядок речей є джерелом 
розуміння ще за Гераклітом. Вважаю
чи всю світобудову суперечливою, 
він, одначе, стверджував, що за хаотич
ним рухом речей ховається вічний і 
незмінний порядок, а за індивідуаль
ним і неповторним зовнішнім вигля
дом будь-якої речі – загальний закон 
буття [10]. До таких джерел слід віднести 

л, які розглядаються в рамках природно-
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принципи міжнародного права, закріп
лені в різних формах. Це підтвер
джується і тим, що однією з основних 
функцій міжнародного права є протидія 
виникненню нових норм міжнарод
ного права, які суперечать існуючим 
нормам jus cogens. 

3) Правова природа суб’єкта 
або колективна (спільна) воля як 
джерело міжнародного права є ос
новним, зважаючи на переважно 
горизонтальний характер міжнарод
ного права. Саме завдяки цьому існу
ють такі основні форми джерел як 
міжнародний договір, міжнародний 
звичай. 

4) Зв’язок явищ між собою - най
більш загальна закономірність існу
вання світу, яка є результатом і 
проявом універсальної взаємодії всіх 
предметів і явищ. Вона виражає вну
трішню структурну єдність усіх еле
ментів і властивостей у кожній ціліс
ній системі, а також нескінченно різ
номанітні зв’язки і відносини цієї сис
теми з іншими навколишніми систе
мами або явищами. Універсальна 
взаємодія обумовлює саме існування 
конкретних матеріальних об’єктів і 
всі їхні специфічні особливості. Через 
зв’язок явищ між собою виявляється 
єдність матеріального світу, детермі
нованість (обумовленість) будь-якого 
явища іншими матеріальними проце
сами. Зв’язок між явищами може бути 
безпосереднім та опосередкованим, 
постійним і тимчасовим, суттєвим і 
несуттєвим, випадковим і необхідним, 
функціональним [11]. Власне, цей 
зв’язок не стільки є в міжнародному 
праві джерелом сам по собі, скільки 
обумовлює взаємодію форм джерел 
договору та звичаю, загальних прин
ципів права, визнаних цивілізованими 
націями. 

5) Абсолютна ідея права як дже
рело міжнародного права є відобра
женням гегелівського сприйняття 
світу, який під ідеєю об’єднав суб’єк
тивну та об’єктивну реальність. Саме 
таке джерело міжнародного права 
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дозволяє йому підтримувати цілі
сність системи. 

6) Справедливість і розумність 
як джерело міжнародного права доз
воляє встановити межі прав суб’єктів, 
власне, межі можливості реалізації 
суб’єктом свого права. Достатньо 
часто рішення найбільш компетент
ного міжнародного судового органу – 
Міжнародного Суду О О Н – ґрунту
ються на справедливості та розумно
сті (зокрема, це справи щодо островів 
Менк’є та Ейкріхос, щодо храму Пре-
ах-Віхеар, щодо делімітації континен
тального шельфу Північного моря, 
щодо делімітації континентального 
шельфу Чорного моря та інші).Через 
гегелівську формулу такий підхід Між
народного суду пояснюється достат
ньо просто: що розумне, то дійсне, а 
що дійсне, то розумне. 

Слід звернути увагу на те, що роз
гляд джерел міжнародного права 
саме з позиції природно-правових 
учень дозволяє подивитися на джере
ла не на як форми закріплення прав 
та обов’язків (міжнародний договір, 
міжнародний звичай, загальні прин
ципи права), а власне на те, звідки 
бере початок міжнародне право, яке 
філософське розуміння дозволить 
розглядати форми закріплення не як 
джерела, а як форми джерел міжна
родного права. Це дозволить уникну
ти суттєвих помилок у визначенні як 
самої категорії «джерело права», так і 
її правового змісту. Ще Л. Оппенгейм 
зазначав, що помилки у визначенні 
поняття «джерело міжнародного пра
ва» можна уникнути, якщо проаналі
зувати зміст самого поняття «джере
ло»: «Джерело означає зародження, 
і може бути визначено як потік води, 
який виривається з-під землі. Коли ми 
бачимо потік води і маємо бажання 
визначити, звідки він, ми піднімаємося 
вгору за течією, доти доки не знахо
димо місце, де вода виходить на по
верхню. Ми знаємо, що це місце не є 
причиною появи води, однак є джере
лом» [12]. 
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Київець О. В. Джерело міжнародного права як природно-правова категорія 
У статті аналізуються погляди природно-правової школи щодо розуміння 

феномена «джерело міжнародного права». 

Ключові слова: доктрина, міжнародне право, джерела міжнародного права, 
Гроцій, філософія міжнародного права. 

Киевец Е. В. Источник международного права как естественно-правовая кате-
гория 

В статье анализируются воззрения естественно-правовой школы касательно 
понимания феномена «источник международного права». 

Ключевые слова: доктрина, международное право, источники международно
го права, Гроций, философия международного права. 

Kyyivets O. Sources of international law as natural and legal category 
The article analyzes views of the natural law school in the understanding the pheno

menon of «source of International law». 

Key words: doctrine, international law, sources of international law, grotius, philo
sophy of international law. 
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