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Проблема співвідношення принципів
міжнародного права і  національного

суверенітету

Співвідношення принципів між-
народного права і національного суве-
ренітету є частиною загальної, корін-
ної  проблеми співвідношення сувере-
нітету держави і міжнародного права.
Важливість і значущість останньої
полягає в тому, що вона стосується як
змісту суверенітету  держави, так і самої
природи та обов’язкової сили міжна-
родного права, адже статус держави
як суб’єкта міжнародного права базує-
ться на її невід’ємній властивості –
суверенітеті. Це підтверджується в ряді
міжнародно-правових актів. Так, згід-
но з п. 1 ст. 2 Статуту ООН цю орга-
нізацію засновано на принципі суве-
ренної рівності всіх її членів. У п. 7 
цієї ж статті підкреслюється, що Статут
не дає права ООН втручатися в спра-
ви, що стосуються внутрішньої ком-
петенції держави, і не вимагає від
членів ООН представляти такі справи
на вирішення згідно зі Статутом [1].
У Підсумковому акті Наради з безпеки
і співробітництва в Європі, ухваленому

в м. Гельсінки 1 серпня 1975 р. [2],
держави-учасниці взяли на себе обо-
в’язки поважати суверенну рівність і
своєрідність одна одної та всі права,
притаманні суверенітету і охоплювані
ним, зокрема право кожної держави
на суверенну рівність, територіальну 
цілісність, свободу та політичну неза-
лежність і підтвердили, що поважати-
муть право кожної з них вільно вибирати
і розвивати свої політичні, економіч-
ні, культурні системи, право встанов-
лювати свої закони і адміністративні
правила. У цьому Акті також зазначе-
но, що в рамках міжнародного права
всі держави-учасниці мають рівні пра-
ва та обов’язки. Вони зобов’язані пова-
жати право одна одної, визначати і
здійснювати на свій розсуд відносини
з іншими державами згідно з міжна-
родним правом і в дусі декларацій за-
значеного Акта. Держави приймають
правила, згідно з якими їхні кордони
можуть змінюватися згідно з міжна-
родним правом, мирним способом і 
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за взаємною домовленістю. Вони
мають право належати чи не належа-
ти до міжнародних організацій, бути
чи не бути учасниками двосторонніх
чи багатосторонніх договорів, зокре-
ма, що стосується союзних догово-
рів; вони також мають право на 
нейтралітет. Правова сутність сувере-
нітету полягає в рівності держав у
їхніх суверенних правах, що виражає-
ться в загальновизнаному в міжна-
родному праві принципі «Par super
parem potestatem non habet (рівний над
рівним влади не має)». Але суверені-
тет – лише один із принципів, яким
керуються держави в міжнародних
відносинах. І, як показує практика
(складний державотворчий процес в
республіках колишньої Югославії,
зокрема ситуація в Косові, реакція
міжнародної спільноти на «порушен-
ня прав людини» під час  виборів Пре-
зидента в Республіці Білорусь 2011 р.,
останні події в Лівії), цей принцип
може бути «принесений у жертву» ін-
шим принципам міжнародного права.
Такі приклади підтверджують існу-
вання проблеми суперечностей у за-
стосуванні основних принципів між-
народного права, передусім, самого
принципу національного суверенітету
та його забезпечення як на національ-
ному рівні, так і в міжнародних відно-
синах. З іншого боку, в міжнародному
праві не існує ієрархії загальновизна-
них принципів. Тому постає проблема
співвідношення  принципів міжнарод-
ного права і національного сувереніте-
ту та виникає питання щодо пріоритету
загальновизнаних норм міжнародно-
го права перед нормами внутрішньо-
державного права.

Означена проблема зумовлює не-
обхідність з’ясування самого поняття
«загальновизнані принципи і норми
міжнародного права». Зауважу, що в
теорії міжнародного права ця катего-
рія не є однозначно визначеною, від-
сутній і чітко визначений перелік
таких принципів і норм, що пов’язано
з дискусійністю питання про джерела

міжнародного права. До загальнови-
знаних принципів і норм міжнародно-
го права насамперед  відносять прин-
ципи, визначені в Декларації про прин-
ципи міжнародного права стосовно
дружніх відносин і співробітництва
між державами  відповідно до Статуту
Організації Об’єднаних Націй» від
24.10.1970 р. та різні  норми звичаєво-
го права. Відповідно і в конституцій-
них актах різних держав посилання на
загальновизнані принципи і норми
має різні контексти.

У ч. 1 ст. 17 Конституції Російської
Федерації йдеться про визнання і
гарантування прав і свобод людини і
громадянина відповідно до загально-
визнаних принципів і норм міжнарод-
ного права. У конституційних актах
Литви, Білорусі  посилання на загаль-
новизнані принципи і норми міжнарод-
ного права стосуються зовнішньо-
політичної діяльності цих держав.Так,
у Конституції Республіки Білорусь не
лише визнається пріоритет загально-
визнаних принципів і норм міжнарод-
ного права (ст. 8), але й у ст. 18 на-
водиться перелік (хоча й не виключ-
ний) загальновизнаних принципів і норм
міжнародного права, якими держава
керується у своїй зовнішній політиці:
рівності держав, незастосування сили
або загрози силою, непорушності
кордонів, мирного врегулювання спо-
рів, невтручання у внутрішні справи
інших держав. У параграфі 7 Кон-
ституції  Угорщини міститься загальне
формулювання щодо прийняття право-
вою системою країни загальноприйня-
тих положень міжнародного права і
забезпечення узгодженості прийнятих
вимог міжнародного права і права
внутрішнього.У ст. 25 Конституції ФРН
загальновизнані норми міжнародного
права визнаються складовою частиною
права Федерації, вони мають перева-
ги перед законами і безпосередньо по-
роджують права та обов’язки для жите-
лів федеральної території. Стаття 8 Кон-
ституції Республіки Португалія норми
і принципи міжнародного права поді-
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ляє на загальні і звичайні та утвер-
джує їх складовою частиною порту-
гальського права.

У теорії міжнародного права існують
різні тлумачення поняття «загально-
визнані принципи і норми міжнарод-
ного права», а основний зміст дискусій
полягає в питанні  його звичаєвого 
чи юридичного тлумачення. І. І. Лука-
шук вважає, що загальні принципи не
є якимось особливим джерелом між-
народного права, вони долучаються
до останнього і набувають статусу зви-
чаєвих норм у результаті визнання їх
такими [3, с. 9]. Дж. Гінзбург прямо
стверджує, що загальновизнані – це і є
звичаєві норми міжнародного права
[4, с. 111]. Розвиток міжнародного
права свідчить про те, що загальні
принципи і норми створювалися між-
народними  договорами, практикою
їх виконання, звичаями і декларація-
ми окремих держав. Багато принципів
міжнародного права  були задекларо-
вані, наприклад, революційною Фран-
цією у ХVІІІ ст. До них відносять
принципи поваги державного сувере-
нітету, невтручання, рівноправності
держав, принцип спрямування воєнних
операцій тільки проти військових
об’єктів. Радянська держава висунула
принцип заборони агресивної війни,
заявивши про її злочинність, принцип
мирного співіснування [5]. Розробни-
ки першого Статуту Міжнародного
Суду розуміли під цим терміном «такі
принципи права, що вже були визнані
цивілізованими народами, тобто місти-
лися у правопорядках цивілізованих
націй або є основою цих правопоряд-
ків» [6, с.156]. Послідовників творців
Статуту Міжнародного суду відносять
уже до прихильників концепції, відпо-
відно до якої «загальні принципи
права» у міжнародному праві розгля-
даються як юридичні поняття, посту-
лати,правила юридичної логіки та юри-
дичної техніки, що застосовуються як
у національних правових системах,
так і в міжнародному праві у процесі
тлумачення і застосування правових

норм [6, с. 157]. На моє переконання,
предмет спору щодо цього поняття є
дещо штучним. Бо надання юридич-
ної сили звичаєвим нормам – це
нормальна практика, що існує в усіх
державах, і міжнародне право не є
винятком. Основні принципи міжна-
родного права на сьогодні закріплюю-
ться в таких міжнародних актах, як
Статут ООН, Декларація про принци-
пи міжнародного права, що стосують-
ся дружніх відносин і співробітництва
між державами відповідно до Статуту
ООН від 24.10.1970 р., Підсумковий акт
Наради з безпеки і співробітництва в
Європі від 01.08.1975 р., Загальній
декларації прав людини ООН 1948 р.,
міжнародних пактах про права люди-
ни 1966 р., Віденській конвенції про
право міжнародних договорів 1969 р.,
Віденській конвенції про право дого-
ворів між державами і міжнародними
організаціями або між міжнародними
організаціями 1986 р., в конвенціях про
попередження геноциду 1948 р., про
ліквідацію всіх форм расової дискри-
мінації 1966 р., про права дитини 1989 р.
Всі ці документи ґрунтуються на прин-
ципі національного суверенітету, що є
гарантією їхньої дієвості та реалізації.

За змістом статей 1 і 2 Статуту ООН
основними принципами взаємовідно-
син між державами є: підтримання між-
народного миру та безпеки; колективне
співробітництво щодо запобігання і лік-
відації загрози миру; вирішення мир-
ними засобами міжнародних спорів; роз-
виток дружніх відносин між народами
на підставі принципу рівноправності й
самовизначення націй, утримання в
міжнародних відносинах від загрози
силою; територіальна недоторканність
і політична незалежність держав; не-
втручання у внутрішні справи держав;
утримання від надання допомоги будь-
якій державі, стосовно якої ООН за-
стосовує превентивні та примусові за-
ходи. Як бачимо, в основу принципів
взаємовідносин між державами згідно
зі  Статутом ООН покладено принцип
суверенітету національної держави.

Проблема співвідношення принципів міжнародного права...
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Декларація про принципи міжна-
родного права, що стосуються друж-
ніх відносин і співробітництва між дер-
жавами відповідно до Статуту ООН
від 24.10.1970 р., проголосила такі
принципи: утримання держав у міжна-
родних відносинах від загрози силою
або її застосування як проти територі-
альної недоторканності або політичної
незалежності будь-якої держави, так і
будь-яким способом,не сумісним із ціля-
ми ООН; держави вирішують свої між-
народні спори мирними засобами таким
чином, щоб не піддавати загрозі між-
народний мир, безпеку і справедли-
вість; обов’язок держав не втручатися
у справи внутрішньої компетенції будь-
якої держави; обов’язок співпраці 
між державами відповідно до Статуту
ООН; рівноправність і самовизначен-
ня народів; суверенна рівність держав;
добросовісне виконання зобов’язань,
прийнятих державами відповідно до
Статуту ООН. Цей документ також є
гарантією забезпечення суверенітету
національної держави. Практично всі
загальновизнані документи міжна-
родного права, що претендують на
регулювання міжнародних відносин,
обов’язково утверджують ідею націо-
нального суверенітету, як основу діє-
вості міжнародно-правових норм.

Підсумковий акт НБСЄ 1975 р.
визначає такі принципи взаємовідно-
син між державами: суверенна рівність,
повага прав, притаманних сувереніте-
ту; незастосування сили або загрози
силою; непорушність кордонів; тери-
торіальна цілісність держав; мирне
врегулювання спорів; невтручання у
внутрішні справи; рівноправність і
право народів розпоряджатися своєю
долею; співпраця між державами;
добросовісне виконання зобов’язань
із міжнародного права. Зазначений
акт утверджує, що всі принципи,
викладені в цьому документі, повністю
поважаються і застосовуються саме
так, у всіх аспектах до взаємних відно-
син держав і співпраці між ними, щоб
забезпечити кожній державі-учас-

ниці переваги, що випливають із пова-
ги та застосування цих принципів усіма.
За змістом цієї декларації держави-учас-
ниці утверджували загальний характер
визначених принципів не лише щодо
відносин між собою, а й підкреслю-
вали намір здійснювати відносини з
іншими державами в дусі викладених
принципів поваги до національного
суверенітету.

Окреме місце в системі загально-
визнаних принципів і норм міжнарод-
ного права посідають принципи, пов’я-
зані з утвердженням прав людини. Ця
група принципів утверджується, зокре-
ма, у Статуті ООН, у Загальній декла-
рації прав людини (1948 р.),у Міжнарод-
них пактах про права людини (1966 р.),
у преамбулах Віденської конвенції про
право міжнародних договорів (1969 р.)
і Віденської конвенції про право дого-
ворів між державами і міжнародними
організаціями або між міжнародними
організаціями (1986 р.), в конвенціях
про попередження геноциду (1948 р.),
про ліквідацію всіх форм расової дис-
кримінації (1966 р.), в Європейській
конвенції про захист прав людини і
основних свобод (1950 р.), у Конвенції
про права дитини (1989 р.) та багатьох
інших міжнародно-правових актах.
З одного боку, ця група принципів  не
є засадами взаємних відносин держав
у міжнародній співпраці, а з іншого –
дотримуватися цих принципів повин-
на кожна держава і всі держави разом
в ім’я існування людства. Принцип
утвердження прав людини дотично 
до принципу суверенітету держави
означає, що держава зобов’язується
утверджувати і  забезпечувати права
людини в межах власних кордонів,
дбати про захист прав своїх громадян,
що перебувають за кордоном, і нести
відповідальність перед міжнародними
судовими інституціями за порушення
прав людини.

Всі ці основні принципи є найбільш
загальними нормами міжнародного
права, що визначають його основ-
ний зміст і характерні риси, а отже,
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володіють юридичним, політичним 
і моральним авторитетом. Вони прий-
маються міжнародним співтовариством
у цілому, тому й іменуються загально-
визнаними та універсальними, тоб-
то загальнообов’язковими нормами.
«Вищий юридичний авторитет прин-
ципів знаходить вираження в тому, що
вони віднесені до категорії імператив-
них норм (jus cogens – імперативне
право). Як відомо, більшість норм
міжнародного права є диспозитивни-
ми, що дозволяє за взаємною згодою
двох та більше держав відхилятися від
таких норм у відносинах між собою,
наприклад, у взаємних відносинах
установити вільний режим проходу
через свої територіальні води. Відхи-
лення від імперативних норм є недо-
пустимим навіть за згодою окремих
держав у відносинах між собою,
оскільки такі норми породжують обо-
в’язки стосовно міжнародного спів-
товариства в цілому. Договори, що
суперечать імперативним нормам,
уважаються нікчемними (ст. 53 Віден-
ської конвенції про право міжнарод-
них договорів 1969 р.)» [7, с. 126].
Характерною рисою принципів між-
народного права є їхній взаємозв’я-
зок. Вони виконують свої функції лише
у взаємодії, значення якої особливо
підкреслюється в Декларації про
принципи міжнародного права. Такий
взаємозв’язок і взаємодія загально-
визнаних принципів міжнародного
права має важливе значення і для
забезпечення суверенітету держави,
недопущення її звинувачень у пору-
шенні якогось із принципів без ураху-
вання всіх інших. Утім, це не означає,
що міжнародне співтовариство не
повинно виробляти юридичні гарантії
запобігання довільному тлумаченню
загальновизнаних принципів міжна-
родного права окремими державами і
міжнародними організаціями. Слід за-
значити, що серед науковців-міжна-
родників не має єдності у поглядах
щодо імперативності всіх принципів
міжнародного права.Так, І. І. Лукашук

заперечує імперативність принципу
самовизначення [7, с. 148], натомість 
Г. М. Вельямінов, навпаки, утверджує
обов’язковий характер цього принци-
пу [8, с. 102]. Проблема «загальнови-
знаності» принципів може виникати 
з розширенням їх переліку. Зокрема,
в Декларації тисячоліття [9] підкрес-
люється особливе значення принци-
пу демократії. Згідно з цим принци-
пом, кожна держава має відповідати
демократичним нормам, закріпленим
у міжнародному праві. Демократія
усвідомлюється як важливий засіб
забезпечення індивідуальних і колек-
тивних інтересів, оптимального функ-
ціонування національних суспільств
та інтернаціонального співтовари-
ства. Утім, слід враховувати, що розу-
міння ідеї демократії (якою вона
повинна бути) не є однаковим у різних
державах, то ж не можна нехтувати
небезпекою зловживання таким прин-
ципом.У цьому питанні можна погоди-
тися з британським ученим Я. Броун-
лі, що міжнародне право не визнає
такого критерію правосуб’єктності
держави, як демократизм [7, с. 152].
Але цей принцип утверджується в
Статуті Ради Європи (1949).Тому важ-
ливого значення має Резолюція, прий-
нята Генеральною Асамблеєю ООН
22.12.2003 р., яка утверджує повагу
принципів національного сувереніте-
ту і багатоманіття демократичних сис-
тем у ході процесів виборів як важли-
вого елемента заохочення і захисту
прав людини. У цьому документі з
посиланням на Статут ООН, Декла-
рацію про надання незалежності ко-
лоніальним державам і народам, Де-
кларацію про принципи міжнародного
права ще раз підтверджується право
на самовизначення, на підставі якого
всі народи можуть вільно визначати
свій політичний статус і вільно здійс-
нювати свій економічний, соціальний
і культурний розвиток, та визнається
множинність і багатоманіття демокра-
тичних політичних систем і моделей
для процесів вільних і справедливих
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виборів у світі з урахуванням націо-
нальних і регіональних особливостей
та різниці в існуючих умовах. Зазначена
Резолюція підтверджує  право народів
визначати методи і створювати інсти-
тути, пов’язані з процесом виборів,
оскільки не існує єдиної моделі демо-
кратії чи демократичних інститутів, і
що держави повинні мати всі необхідні
механізми і засоби для сприяння пов-
ній та ефективній участі населення в цих
процесах, та засуджує будь-який акт
військової агресії чи загрози силою або
її застосування проти народів, обра-
них ними урядів чи законних керівників
[10]. Отже, принцип демократизму вка-
зує, що права та обов’язки держави
мають реалізовуватися демократич-
ним способом, тобто через інституції
безпосередньої чи опосередкованої
демократії, і що процедура набуття
таких прав і обов’язків має бути про-
зорою і чітко визначеною законом.

Загалом, розширення принципів
міжнародного права за рахунок  за-
гальних принципів права та їхній роз-
виток є закономірним з огляду на
розширення міжнародної співпраці
держав, ускладнення суспільно-полі-
тичної та юридичної практики, розви-
ток самої науки міжнародного права.
А з іншого боку, неоднозначність фор-
мулювань загальновизнаних принци-
пів міжнародного права, відсутність
однозначних критеріїв для їх класифі-
кації створює підстави для визначен-
ня пріоритетності одних принципів на
шкоду іншим та складність тлумачен-
ня і застосування їх у взаємозв’язку.
Так, принципи демократії та поваги
прав людини у міжнародних відноси-
нах досить часто набувають пріорите-
ту перед принципами невтручання у
внутрішню політику держав, терито-
ріальної цілісності й недоторканності
кордонів, незастосування сили або
загрози силою. Протягом десятиліть
не втрачає актуальності проблема
суперечностей у застосуванні принци-
пу територіальної цілісності держави
та рівноправності й самовизначення

націй, що зумовлює виникнення нових
проблем, пов’язаних із розмежуван-
ням національно-визвольних рухів та
проявів сепаратизму і тероризму.

Для розв’язання суперечностей між
принципом суверенітету та іншими
загальновизнаними принципами між-
народного права міжнародно-правова
доктрина має виробити механізми
запобігання конфліктності, що перед-
бачає необхідність їх юридичного опра-
цювання. Важливо розробити більш
чітке формулювання, умови й меха-
нізми їх реалізації, правила поєднання
(взаємодії) чи визначити ієрархію для
виключення колізій у процесі засто-
сування і довільного тлумачення. При
цьому необхідно виходити з того, що
принцип суверенітету є основою вер-
ховенства національних правових сис-
тем і системи міжнародного права. Від-
мова від цього принципу неминуче по-
тягне за собою верховенство «права
сили».

Що ж до питання дії загальнови-
знаних принципів  і норм міжнародного
права в національному законодавстві,
то ми погоджуємося з думкою, що, «не-
зважаючи на формальну неврегульо-
ваність в Конституції України питання
про чинність у внутрішньому праві
міжнародного звичаєвого права, низ-
ка законодавчих і підзаконних актів,
а також фактична практика право-
застосування  дають підстави вважа-
ти, що загальновизнані принципи і
норми міжнародного права можуть de
facto застосовуватись у внутрішньому
правопорядку країни, а відтак стано-
вити невід’ємну частину її внутріш-
нього права» [11, с. 39]. Фактично ряд
загальновизнаних принципів і норм
міжнародного права знайшли втілен-
ня в Конституції України, насамперед
ті, що утверджують права людини.
У Законі України «Про засади внут-
рішньої і зовнішньої політики», попри
утвердження пріоритету загальнови-
знаних принципів і норм міжнародного
права перед принципами і нормами на-
ціонального права, ряд таких загально-
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визначених принципів і норм визна-
чаються як  відповідні засади політики
держави. На моє переконання, це нія-
ким чином не впливає на суверенний
статус Української держави, а сприяє
підвищенню її авторитету на між-
народній арені, хоч і не знімає проб-
леми юридичного визначення меж
втручання міжнародних органів (орга-

нізацій) у внутрішні справи держави.
Зазначене питання набуває особли-
вого значення зі зростанням кількості
міжнародних організацій та їхньої
впливовості, набуттям ними ознак
«наддержавності» внаслідок дедалі
більшого делегування державами їм
своїх суверенних прав. Це – тема
окремого дослідження.
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Куян І. А. Проблема співвідношення принципів міжнародного права і  національ-
ного суверенітету

Статтю присвячено з’ясуванню питання співвідношення принципів міжна-
родного права і національного суверенітету. Розглядаються  джерела загально-
визнаних принципів і норм міжнародного права, їхні види, дискусії щодо їх
юридичного значення, досліджується їхній зв’язок із суверенітетом національної
держави.

Ключові слова: суверенітет, національний суверенітет, міжнародне право,
принципи міжнародного права.
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Куян И. А. Проблема соотношения принципов международного права и нацио-
нального суверенитета

Статья посвящена выяснению вопроса о соотношении принципов междуна-
родного права и национального суверенитета. Рассматриваются источники обще-
признанных принципов и норм международного права, виды таких принципов,
дискуссии об их юридическом значении, исследуется их связь с суверенитетом
национального государства.

Ключевые слова: суверенитет, национальный суверенитет, международное право,
принципы международного права.

Kuyan I. The problem of correlation of international law principles and national sov-
ereignty

The article dedicates to clear up the question of relationship of principles of inter-
national law and national sovereignty. The sources of generally recognized principles
and norms of international law, as well as their types, discussion about their juridical
meaning are defined, their connection with sovereignty national state is investigated.

Key words: sovereignty, national sovereignty, international law, principles of inter-
national law.


