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Тема:Відповідальність у міжнародному праві. Мирні засоби розв’язання міжнародних спорів. 

План 

1. Поняття, функції та підстави міжнародно-правової відповідальності держав. Класифікація 

міжнародних правопорушень. Обставини, що виключають відповідальність держав. 

2. Переговори,   консультації, добрі послуги і посередництво під час розв’язання міжнародних 

спорів. 

3. Види території за міжнародним правом. 

4. Склад і юридична природа державної території. Державні кордони 
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1) Поняття, функції та підстави міжнародно-правової відповідальності держав. Класифікація 

міжнародних правопорушень Обставини, що виключають відповідальність держав. 

Особливий міжнародно-правовий інститут становлять норми, що стосуються відповідальності 

держав у міжнародному праві. Він безпосередньо пов'язаний з функціонуванням міжнародного 

права, зміцненням міжнародного миру і правопорядку. Фактично цей інститут є необхідним 

юридичним засобом забезпечення додержання норм міжнародного права. 

     У науці міжнародного права під міжнародно-правовою відповідальністю розуміють 

негативні юридичні наслідки, що настають для суб'єкта міжнародного права в результаті 

порушення ним міжнародно-правового зобов'язання. 

Таке тлумачення міжнародно-правової відповідальності грунтується на визначенні її змісту, 

даного, зокрема, Комісією міжнародного права, як тих наслідків, що може мати те чи інше 

міжнародно-правове діяння відповідно до норм міжнародного права у різних випадках . 

З міжнародного досвіду відомо, що на практиці при тлумаченні приписів міжнародно-правового 

акта виникають труднощі через непевність, а часом і розпливчастість змісту деяких джерел юридичних 

основ відповідальності держави. Це стосується як звичаєво-правових норм, так і мови (викладу) 

міжнародно-правового документа. Але ці труднощі можна перебороти шляхом тлумачення норми 

права.  

Історично інститут міжнародно-правової відповідальності змінювався у процесі свого розвитку. 

Кожна епоха вносила в нього свою концепцію, яка ґрунтувалася на визначенні головного у вза-

ємовідносинах суб'єктів міжнародного права, що зумовлюють формування норм про міжнародну 

відповідальність держав. При цьому значний вплив мали прогресивні принципи міжнародного права, 

що зумовлювали внесення докорінних змін у сам інститут міжнародно-правової відповідальності. 

Наприклад, до таких принципів можна віднести принципи заборони агресивної війни, невід'ємного 

суверенітету держав тощо. 

      Під міжнародно-правовою відповідальністю в широкому плані слід розуміти негативні 

юридичні наслідки, що настають для суб'єкта міжнародного права внаслідок порушення ним 

міжнародного правопорядку як цілісної системи правових відносин. 

Важливим критерієм для визначення міжнародно-правової відповідальності держав є наявність 

загальних принципів міжнародно-правової відповідальності.  

Комісія міжнародного права дає таку класифікацію деяких принципів міжнародно-правової 

відповідальності: 

• принцип, що встановлює відповідальність стосовно всіх міжнародно-протиправних дій держави; 
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• принцип, що визначає суб'єктів таких дій; 

• принцип,  що визначає умови наявності міжнародно-протиправних дій; 

• принцип незастосовності внутрішнього права для визначення наявності цих дій. 

Керуючись принципами міжнародно-правової відповідальності, держави забезпечують додержання 

норм міжнародного права і міжнародної законності. При цьому держави виконують функцію 

юридичної відповідальності у напрямі досягнення мети відповідальності. З огляду на близькість 

понять мети і функції юридичної відповідальності слід докладніше зупинитися на їх визначенні. 

Мета міжнародно-правової відповідальності — це передбачення відповідного результату, а 

саме: виключення можливості вчинення державою нових правопорушень; вплив на інші держави, 

спонукання їх до добровільного додержання міжнародних зобов'язань. При цьому юридична 

відповідальність як соціальне явище "має характер самозахисту суспільства від зазіхань на його 

основи". 

Функції міжнародно-правової відповідальності — це та чи інша спрямованість заходів, що їх 

здійснюють у межах правовідносин міжнародної відповідальності. Тобто функції міжнародної 

відповідальності узгоджуються з тим, що мають на меті держави й інші суб'єкти міжнародного 

права, вживаючи конкретних допустимих заходів у процесі здійснення міжнародно-правової 

відповідальності. 

При цьому як у внутрішньодержавному, так і в міжнародному праві функція юридичної 

відповідальності має двояке значення: 

• правовідновлювальне (репараційне); 

• репресивне (каральне). 

       Їх розрізняють за тяжкістю правопорушень. Як правило правовідновлювальна (репараційна) 

функція міжнародної відповідальності виявляється за звичайних правопорушеннях, яким 

властиві відносно невеликі зміст і обсяг рекламацій і позовних вимог держав щодо відшкодування 

матеріальних збитків. При цьому відповідальність є засобом відновлення порушених суспільних 

відносин міжнародного правопорядку. 

При вчиненні значних міжнародних злочинів діє репресивна (каральна) функція, що випливає 

із загальної спрямованості заходів відповідальності. Проте репресивна функція міжнародно-

правової відповідальності викликає дискусії як серед вітчизняних, так і серед зарубіжних 

правників. Дослідники дискутують стосовно того, що можливість покарання держави суперечить 

принципу суверенної рівності держав. Хоч на практиці репресивні заходи застосовувалися, 

зокрема Радою Безпеки ООН (у виконанні армії СІІІА) стосовно Іраку після його нападу на 

Кувейт. Погроза репресивних заходів витала також над республіками колишньої Югославії. Такі 

заходи стають дедалі жорсткішими в міру тяжкості міжнародного злочину (агресія, загроза 

мирові, апартеїд і т. п.). 

При розгляді підстав відповідальності слід вивчити дві групи питань: 

• на підставі чого суб'єкт міжнародного права може нести юридичну відповідальність; 

• за що суб'єкт міжнародного права може нести цю відповідальність. 

Виходячи з цього, розрізняють юридичні (нормативні) і фактичні (юридико-фактичні) підстави 

відповідальності, між якими існує тісний взаємозв'язок.  

   У загальному плані юридичні підстави відповідальності держави за міжнародні 

правопорушення —  це сукупність юридичне обов'язкових приписів, міжнародно-правових 

актів, на підставі яких певний варіант поведінки держави кваліфікується як міжнародного пра-

вопорушення. 

До юридичних підстав відповідальності держави В. А. Василенко відносить лише юридичне дійсні 

міжнародні зобов'язання, закріплені у правомірних міжнародно-правових актах. Беручи до уваги 

специфіку таких актів, він поділяє їх на три основні групи: 

• міжнародний договір і міжнародний порядок; 

• рішення  міжнародних  судів  і  рішення  міжнародних (міжурядових)   організацій,   що   мають  

обов'язкову силу; 

       • окремі односторонні міжнародно-правові акти держав. 

Класифікація міжнародних правопорушень  
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Важливе практичне і теоретичне значення має класифікація міжнародних правопорушень, що 

сприяє визначенню характеру відповідальності держави-правопорушниці. Розрізняють кілька основних 

видів міжнародних правопорушень. Так, професор Харківського університету В. А. Уляницький у 

своїй праці, написаній у співавторстві з професором Л. А. Камаровським ще в 1908 р., з-поміж 

міжнародних правопорушень виділяв такі: 

• недодержання трактатів,  особливо якщо вони мають важливе значення для кількох держав; 

• прагнення окремої держави до поневолення інших самостійних держав і до всесвітнього 

панування; 

• напад без оголошення війни і без достатнього приводу; 

• прагнення держави до панування у відкритому морі, що визнається міжнародною територією; 

• псування міжнародних шляхів і споруд, встановлених для забезпечення міжнародного 

спілкування; 

• порушення прав дипломатичних агентів і органів міжнародного спілкування; 

• порушення міжнародних інтересів держав, які грунтуються на юридичних основах, а саме: 

вигнання іноземців із держави, відмова іноземцю у захисті і правосудді, релігійні утиски. 

Сучасне міжнародне право не дає вичерпного переліку конкретних правопорушень. Адже скільки 

інтересів, які захищаються сучасним міжнародним правом, стільки може бути й міжнародних деліктів. 

Водночас класифікація безумовно можлива відповідно до поставленої мети вибору її критеріїв.. 

За схемою, запропонованою Г. І. Тункіним, правопорушення поділяють на дві категорії. До першої 

належать правопорушення, що становлять небезпеку для миру, до другої — решта правопорушень. 

Безумовний інтерес становить класифікація міжнародних правопорушень, яку запропонував В. А. 

Василенко на підставі таких взаємозалежних і взаємозумовлених критеріїв: 

• значущість міжнародно-правових актів і характер регульованих ними правових відносин; 

• передбачуваний спосіб дій держави-правопорушниці; 

• міра соціальної небезпеки і характер наслідків міжнародного правопорушення. 

За цими критеріями можна виділити три основні види міжнародних правопорушень: 

• ординарні міжнародні правопорушення; 

• особливо небезпечні міжнародні правопорушення; 

;      • найтяжчі міжнародні злочини. 

Ординарні міжнародні правопорушення не мають явно виражених ознак, зафіксованих 

відповідними міжнародно-правовими нормами. Ці ознаки встановлюють на основі аналізу відповідних 

міжнародних зобов'язань держави, що містяться в договорах, звичаях, рішеннях міжнародних судів і 

т. п. До ординарних міжнародних правопорушень належать, як правило, порушення зобов'язань 

окремих держав одна перед одною. 

Особливо небезпечні міжнародні правопорушення пов'язані з порушенням міжнародно-правових 

норм, у яких закріплені зобов'язання держав не тільки одна перед одною, а й перед усім міжнародним 

співтовариством держав. Вони являють собою дії, що становлять загрозу загальному миру й безпеці. До 

категорії особливо небезпечних можна віднести порушення заборон, що містяться, зокрема, у 

Женевській конвенції про відкрите море 1958 р., Договорі про заборону випробувань ядерної зброї 

1963 р. і т. п. 

Найтяжчі міжнародні злочини становлять групу міжнародних правопорушень, ознаки яких, як 

правило, чітко сформульовано у міжнародних договорах, угодах та інших актах, що відіграють 

особливо важливу роль у системі норм міжнародного права та підтриманні міжнародного правопо-

рядку. При вчиненні таких злочинів порушуються основоположні загальні принципи міжнародного 

права, їхні наслідки передбачають не тільки відповідальність держави в цілому, а й міжнародну 

кримінальну відповідальність винних посадових осіб. 

Найтяжчі міжнародні злочини називають також злочинами проти людства. Відповідно до 

Статуту Нюрнберзького міжнародного військового трибуналу (ст. 6) і за Статутом Токійського 

міжнародного військового трибуналу (ст. 5) злочини проти людства у свою чергу поділяють на три 

групи: 

• злочини проти миру (планування, підготовка, розв'язання або ведення агресивної війни); 

• воєнні злочини (порушення законів і звичаїв війни); 

• злочини проти людяності (убивства, винищення, поневолення, заслання та інші види жорстокості). 
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Обставини, що виключають відповідальність держав. 

У процесі міжнародного спілкування держав часто виникають ситуації, за яких при оцінці 

поведінки держави складно зробити висновок про наявність у ній міжнародно-протиправної дії. Це 

буває тоді, коли є обставини, що обов'язково мають враховуватися при такому аналізі. Комісія 

міжнародного права в одній із своїх доповідей вказала на такі обставини, зарахувавши до них згоду 

держави, певні заходи у відповідь на міжнародно-протиправну дію, форс-мажор і 

непередбачуваний випадок, лихо, крайню необхідність і законну оборону. Передбачається, що такі 

обставини мають бути чітко встановлені. 

Розглянемо докладніше ці обставини, що містяться в документі Комісії міжнародного права. Згода 

держави на вчинення іншою державою певної дії, що не відповідає зобов'язанню останньої стосовно 

першої держави (якщо така згода належним способом зафіксована), виключає протиправність цієї дії 

стосовно цієї держави, оскільки дія перебуває у межах вищезазначеної згоди. Слід мати на увазі, що 

поза межами такої згоди дії міжнародного зобов'язання залишаються незмінними. 

Заходи у відповідь на міжнародно-протиправну дію є правомірними з погляду міжнародного 

права діями держави на протиправні дії іншої держави. Такі заходи у відповідь є фактичним 

використанням права цієї держави, а міжнародні санкції застосовуються у сфері права. 

Здійснення заходів у відповідь підпорядковано конкретним критеріям, що випливають із 

міжнародно-правової відповідальності держав. Йдеться, зокрема, про критерій пропорційності, 

відповідно до якого всі заходи у відповідь мають бути передусім адекватними допущеному порушенню. 

Міжнародно-правова доктрина передбачає, що санкції застосовуються тільки у разі безуспішності 

законних вимог потерпілої держави. 

Форс-мажор і непередбачений випадок також виключають протиправність дії держави, адже 

така дія зумовлюється непереборною силою або непередбачуваною зовнішньою подією, яка не 

піддається контролю держави. У випадках непереборної сили держава не має можливості запобігти 

збиткам іншої держави, виявити свою волю, щоб змінити ситуацію. Такі випадки, за висловом Г. В. 

Ігнатенка, характеризуються "вольовою непричетністю держави". Вони можуть мати місце при 

зруйнуванні об'єктів іноземної власності на території держави у результаті землетрусу або воєнних дій 

тощо.За таких ситуацій держава в особі своїх органів або агентів, як зауважує Н. А. Ушаков, 

опиняється у становищі реальної, об'єктивної неможливості обрати поведінку, яка відповідає вимогам 

її міжнародного зобов'язання, або встановити, що така поведінка не відповідає тій, що вимагається. 

У міжнародному праві ведуться дискусії щодо поняття обставин непереборної сили. Вони 

пов'язані з поглядами деяких авторів на чинники непереборної сили як на явища природи, так і на 

наслідки діяльності людини. Інша група авторів розглядає чинники непереборної сили тільки як при-

родні явища. Очевидно, що тлумачення, яке враховує наслідки діяльності людини, більш глибоко 

розглядає чинник непереборної сили. Досить уявити собі революційні події всередині країни, масові 

безладдя і стихію громадянської війни, щоб переконатися у вольовій непричетності держави до цих 

подій. Такі колективні дії людей мають у міжнародних відносинах не менш непереборний характер, ніж 

дії стихійних сил природи. 

Стан крайньої необхідності як обставини, що виключає міжнародно-правову відповідальність 

держави, справедливо вважають дискусійним. За образним висловом А. І. Полторака, необхідність 

— це хитрощі, винайдені для того, щоб узаконити сваволю . У реальних міжнародних відносинах 

практично не піддається оцінці категорія "єдиного засобу захисту істотного інтересу" або категорія 

"суттєвого збитку істотному інтересу держави". При зіткненні інтересів держав неможливо встановити, 

чиї інтереси є істотнішими. У таких оцінках більше може важити моральне міркування, ніж юридичне. 

Доктрина міжнародного права з урахуванням міжнародної судової практики допускає посилання на 

стан необхідності лише у випадках, коли дія є єдиним засобом захисту істотного інтересу держави від 

тяжкої і неминучої загрози і не завдає відчутної шкоди іншій державі. 

Більш однозначно в теорії міжнародного права тлумачиться чинник законної оборони або 

самооборони. Такій однозначності сприяє Статут ООН. У його ст. 51 визначено, що "Статут ніякою 

мірою не обмежує невід'ємного права на індивідуальну або колективну самооборону, якщо відбудеться 

збройний напад на Члена Організації". При цьому вказується лише єдина умова, щоб "заходи, вжиті 

Членами Організації при здійсненні цього права на самооборону, були негайно повідомлені Раді Безпеки". 
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2 Переговори,   консультації, добрі послуги і посередництво під час розв’язання 

міжнародних спорів. 

Переговори  під час розв’язання міжнародних спорів. 

     Проблема розв'язання міжнародних спорів мирними засобами здавна привертала і нині 

привертає до себе увагу світової міжнародно-правової доктрини через її величезне значення для 

людства. 

Ще в Цицерона знаходимо висловлювання про те, що "існують два способи розв'язання спорів: 

один — шляхом переговорів, другий — шляхом застосування сили; оскільки перший спосіб 

властивий людям, а другий — тваринам, то слід вдаватися до другого лише в тому разі, коли не 

можна скористатися першим". 

Багато джерел, а також спеціальні дослідження свідчать про те, що в міждержавних 

відносинах із давніх часів застосовувалися як засоби мирного розв'язання спорів переговори, добрі 

послуги, посередництво, міжнародний арбітраж.  

Наприкінці XIX — на початку XX ст. у практиці держав поширилося підписання багатосторонніх 

угод щодо врегулювання цих питань, наприклад, Гаазькі конвенції 1899 і 1907 рр. про мирне 

розв'язання міжнародних спорів. З цією метою Гаазькі конвенції передбачали, зокрема, створення 

Постійної палати третейського суду. Після Другої світової війни у нашій країні, та в інших країнах 

чимало досліджень й окремих статей було присвячено різним аспектам проблеми мирних засобів 

розв'язання міжнародних спорів. 

На універсальному рівні якісні зміни у погляді на розв'язання міжнародних спорів мирними 

засобами закріплено у Статуті ООН. Принциповою основою сучасної системи мирних засобів 

розв'язання міжнародних спорів є міжнародно-правовий принцип мирного врегулювання спорів, розви-

нутий у Декларації про принципи міжнародного права 1970 р. та наступних міжнародно-правових 

актах. 

Крім того, у п. 1 ст. 33 Статуту ООН сказано, що "сторони, які беруть участь у будь-якому спорі, 

продовження якого могло б загрожувати підтриманню міжнародного миру і безпеки, повинні 

насамперед намагатися розв'язувати спори шляхом переговорів, обстеження, посередництва, прими-

рення, арбітражу, судового розгляду, звернення до регіональних органів чи угод або інших мирних 

засобів на свій вибір". Отже Статут ООН не обмежує сторони у виборі засобів для мирного 

розв'язання спорів. Основним критерієм вибору таких засобів є характер самого міжнародного спору. 

На основі аналізу Статуту ООН можна виділити з-поміж різних категорій спорів такі: 

• спори, продовження яких могло б загрожувати підтриманню міжнародного миру і безпеки 

(статті 33, 36, 37); 

• будь-які спори (статті 35, 38);  

      • спори юридичного характеру (ст. 36); 

• місцеві спори (ст. 52); 

• ситуація, що може призвести до міжнародних чвар або викликати спір (ст. 34). 

     З урахуванням різних категорій спорів Статут ООН містить також рекомендації щодо їх 

мирного врегулювання. Це, зокрема, такі рекомендації, як: 

 врахування характеру міжнародного спору або ситуації при виборі процедури чи методу 

врегулювання (ст. 36); 

 застосування мирного розв'язання місцевих спорів за допомогою регіональних угод або органів 

(ст. 52); 

 спори юридичного характеру повинні, як загальне правило, передаватися сторонами до 

Міжнародного суду (п. З ст. 36); 

 у разі якщо сторони не досягнуть розв'язання спору одним із зазначених мирних засобів, вони 

повинні прагнути до врегулювання спору іншими погодженими між ними мирними засобами 

(Декларація про принципи міжнародного права 1970 р.); 

 міжнародні спори розв'язуються на основі суверенно рівності держав (Декларація про принципи 

міжнародного права 1970 р.); 

 міжнародні спори розв'язуються відповідно до принципу вільного вибору засобів мирного 

розв'язання спорів (Декларація про принципи міжнародного права 1970 р.). 
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У міжнародній практиці дедалі більшого поширення набуває тенденція договірного встановлення 

обов'язковості застосування за певних умов тих або інших мирних засобів і способів врегулювання, 

включаючи і такі, як міжнародний арбітраж і міжнародний суд, для розв'язання певних категорій 

спорів. 

      Найпоширенішим універсальним засобом встановлення і врегулювання міждержавних відносин є 

безпосередні переговори між державами. Перші спроби такого врегулювання спорів відомі ще з 

глибокої давнини, і вже з тих часів вони є найважливішим засобом здійснення міждержавних контак-

тів. З використанням переговорів забезпечується функціонування механізму міжнародно-правового 

регулювання. 

Найважливішими функціями переговорів між державами є:  повсякденне розв'язання питань, що 

виникають у процесі взаємодії суб'єктів міжнародного права, створення міжнародно-правових норм 

та здійснення приписів міжнародно-правових норм; 

• запобігання міжнародним спорам, які можуть спричинити збройні конфлікти  і протистояння 

держав; 

• розв'язання міжнародних спорів. 

 Для більш предметного аналізу доцільно дати визначення поняття міжнародних переговорів. 

      Міжнародні переговори — це спосіб вирішення різних питань міжнародного життя, розробки 

міжнародно-правових норм, мирного розв'язання спорів, оснований на безпосередньому 

письмовому або усному контакті належним способом уповноважених на те осіб відповідних 

заінтересованих суб'єктів міжнародного права. 

    У наш час склалися різні види міжнародних переговорів (зокрема, консультації, обмін думками, 

наради), кожен із яких має свою специфіку й особливості. У сучасному міжнародному праві немає чітко 

встановлених правил ведення переговорів. Цілі, склад учасників, рівень, форми та інші питання ведення 

переговорів визначаються самими заінтересованими державами, але зазвичай з урахуванням 

міжнародної практики.  

  Міжнародні переговори здійснюються на двосторонній і багатосторонній основі. Вони можуть 

проводитися у формі безпосередніх зустрічей або з використанням телефонного, телеграфного зв'язку 

і супроводжуватися обміном нотами, листами тощо. Переговори ведуться на рівні глав держав, 

урядів, повноважних представників держав. При цьому вирішальна роль належить переговорам на 

найвищому рівні, у ході яких обговорюються ключові питання взаємовідносин, важливі міжнародні 

проблеми. 

 Залежно від цілей у сучасному міжнародному праві склалося кілька типів міжнародних 

переговорів: 

 для розв'язання міжнародних спорів між державами; 

 для узгодження позицій з важливих питань міжнародного життя; 

 для обговорення різних проблем двосторонніх відносин; 

 для виконання зобов'язань за певною угодою тощо. 

    При цьому переговори, проведені з метою розв'язання міжнародних спорів, посідають особливе 

місце. І це не випадково. У Статуті ООН проблемі мирного розв'язання спорів присвячений цілий 

розділ. При цьому в його ст. 33, де дано перелік засобів розв'язання спорів з метою підтримання 

міжнародного миру і безпеки, переговори як найважливіший з них зазначено на першому місці. 

Аналогічно у Декларації про принципи міжнародного права від 24 жовтня 1970 р. на перше місце з-

поміж інших мирних засобів розв'язання спорів також поставлені переговори. Важлива роль 

переговорів підкреслюється також у Декларації принципів, якими держави-учасниці керуватимуться у 

взаємних відносинах, наведеній у Заключному акті НБСЄ 1975 р. 

Консультації. 

 Певну специфіку мають консультації як особлива форма врегулювання міждержавних відносин. 

У сучасній системі міжнародних відносин консультації стали самостійним засобом мирного 

розв'язання спорів. У ряді теоретичних досліджень відзначається, що консультаційна процедура у 

практиці міждержавних відносин спочатку використовувалася у двосторонніх міжнародних договорах і 

лише з другої половини XX ст. застосовується при підготовці багатосторонніх договорів. Відомо, 

наприклад, що створенню Європейського Союзу передували регулярні консультації представників 

заінтересованих європейських держав. Європейська співдружність, заснована в 1957 р. Римським 
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договором, поставила перед собою завдання створити між державами-членами так званий спільний 

ринок. Він почав діяти шляхом поступового нівелювання аж до повної ліквідації внутрішніх митних 

бар'єрів, з Одночасним запровадженням спільних зовнішніх тарифів тощо. Такий інтеграційний процес 

мав покласти початок економічному, а потім і політичному союзу держав. З цією метою з 1986 р. 

використовуються активно саме консультації з питань зовнішньої політики держав, а з 7 лютого 

1992 р. (після підписання договору в Маастрихті) вирішено, що Європейський Союз здійснюватиме 

спільну зовнішню та оборонну політику. І не останнє місце в цьому європейському процесі посіла 

консультаційна процедура. 

  Необхідність проведення консультацій передбачає, наприклад, ст. 4 Північноатлантичного пакту, 

на основі якої в рамках НАТО створюються спеціальні консультативні групи. 

  У міжнародній практиці використовуються два різновиди консультацій: факультативні та 

обов'язкові (договірні). 

  Факультативні консультації — це такі, до яких сторони в спорі звертаються за взаємною 

згодою. 

  Обов'язкові консультації застосовуються за умов, передбачених у міжнародному договорі на 

вимогу будь-якої сторони спору. Тому обов'язкові консультації ще називають договірними 

консультаціями, що надає їм певної самостійності у переговорному процесі, наприклад, при 

врегулюванні міжнародних спорів. 

   Будучи нормативне закріпленими в міжнародних актах, договірні консультації характеризуються 

такими особливостями: 

• обумовленість заздалегідь узятим зобов'язанням сторін консультуватися між собою з метою 

розв'язання зазначених у договорі спорів; 

• обов'язковість їх характеру (тобто на вимогу будь-якої із сторін відповідно до зобов'язання про 

консультації); 

• рівність суб'єктів (поза залежністю від їх військової,  економічної і політичної спроможності); 

• невідкладність прийняття рішень; 

• значущість предмета консультацій (питання, що мають життєво важливе значення для 

взаємодіючих сторін); 

• превентивність (тобто застосування у початковій стадії 

спору). 

Добрі послуги і посередництво. 

     Різновидом мирних засобів розв'язання міжнародних спорів є також добрі послуги і 

посередництво, що передбачають сприяння, як правило, третьої сторони у розв'язанні проблеми між 

суб'єктами спору. 

Поняття добрих послуг і посередництва нормативне закріплено в Конвенції про мирне розв'язання 

міжнародних сутичок, підписаній у Гаазі 5(18) жовтня 1907 р. У її II розділі "Про добрі послуги і 

посередництво" зазначено, що "договірні Держави погоджуються у разі серйозних непорозумінь або 

сутички, перш ніж вдаватися до зброї, звертатися, наскільки дозволяють обставини, до добрих послуг 

або посередництва однієї або кількох дружніх Держав" (ст. II). Учасники конвенції вбачали 

відмінність у застосуванні добрих послуг або посередництва. Про це свідчать інші статті конвенції, де 

перелічуються завдання посередника (ст. IV), обов'язки посередника (ст. V), наслідки прийняття 

посередництва (ст. VII). 

Для інституту добрих послуг характерними є: 

 можливість бути наданими з ініціативи третьої сторони; 

 можливість бути наданими на підставі прохання однієї або кількох сторін, що сперечаються, до 

третьої сторони; 

 відмова від надання добрих послуг не може розглядатися як недружній акт; 

 визнання у ролі третьої сторони групи держав, окремоі держави, міжнародної організації і 

навіть приватної особи. 

Інститут посередництва передбачає: 

 узгодження протилежних домагань і заспокоєння почуття ворожості, якщо воно виникло між 

державами, що перебувають у спорі; 

 згода всіх сторін, що сперечаються, на здійснення посередництва; 
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 можливість бути: 

а) запропонованим (здійснюваним з ініціативи третьої сторони); 

           б) проханим (ініційованим самими державами, що сперечаються); 

      в) індивідуальним (здійснюваним тільки третьою стороною); 

     г )  колективним (здійснюваним двома або кількома сторонами, а також у межах органів 

міжнародних організацій відповідно до їх статутів). 

Підписання Гаазької конвенції 1907 р. продиктоване прагненням її учасників частіше звертатися 

до добрих послуг і посередництва третіх держав для мирного врегулювання міжнародних спорів. 

Гаазька конвенція 1907 р. сприяла значному зростанню ролі добрих послуг і посередництва 

для мирного розв'язання міжнародних спорів, дала незаінтересованим у конфлікті державам право 

пропонувати свої послуги. 

У практиці міжнародних відносин нашого часу широко відомий внесок України і Російської 

Федерації у врегулювання становища в Молдавському Придністров'ї. 

Добрі послуги і посередництво США, Росії та країн Європейського Союзу впливали і нині 

впливають на запобігання ескалації спорів на території колишньої Югославії. 

У сучасну практику міждержавного спілкування міцно ввійшло надання добрих послуг і 

посередництва Генеральним секретарем ООН або його спеціальними представниками, що 

проводиться за постановою Ради Безпеки або Генеральної Асамблеї ООН. Безпрецедентним, 

таким, що викликав великий позитивний резонанс у світовому співтоваристві, є факт 

посередництва Генерального секретаря ООН Кофі  Аннана у врегулюванні відносин з Іраком у 

лютому 1998 р., що сприяло усуненню загрози воєнної операції армією США проти Іраку. 

3 Види території за міжнародним правом. 

        З погляду науки міжнародного права інститут території одним із найстаріших. Значення території 

чи не першорядне у міжнародних відносинах, адже територія є не просто простором, а матеріальним 

середовищем життя кожної держави. За період розвитку цивілізації людство пройшло шлях від по-

стійних війн за захоплення, поділ і переділ територій до інтенсивного використання простору за 

межами національної території (Антарктики, Арктики і т. д.) і освоєння космічного простору. 

      Територія у міжнародному праві (у широкому розумінні) — це простори земної кулі з її 

сухопутною і водною поверхнею, надрами і повітряним простором, а також космічний простір і 

небесні тіла, що знаходяться в ньому. 

З погляду правового режиму території (у зазначеному у визначенні розумінні) можна поділити на 

три види: 

• державна територія; 

• міжнародна територія; 

• територія зі змішаним правовим режимом. 

      Державна територія — це простір, у межах якого певна держава здійснює свою верховну 

владу, свій суверенітет. Іншими словами, верховна влада здійснюється на території, що належить 

державі. Тут ми бачимо взаємозв'язок і співіснування двох основних ознак державної території: по-

перше, належність державі, і, по-друге, її верховенство на даній території. 

          Під територіальним верховенством у міжнародному праві розуміють повну і виключну владу 

держави в межах своєї території. На підставі цього держава може встановити відповідний 

правопорядок, що дає змогу використовувати у своїх інтересах як саму територію, так і її матеріальні 

компоненти (корисні копалини, ріки, озера і т. д.). Однак кожна держава може безперешкодно 

використовувати свою територію доти, поки не порушує прав інших суб'єктів міжнародного права і не 

завдає їм шкоди. Використання у такий спосіб державою своєї території з юридичної точки зору не може 

бути абсолютним і необмеженим. 

Міжнародна територія (або територія з міжнародним режимом) — це простір за межами 

державних територій, який не належить жодній окремій державі, а перебуває у спільному користуванні 

світового співтовариства і його правовий режим визначається виключно міжнародним правом. На 

міжнародну територію не поширюється суверенітет якоїсь держави, і вона відкрита для використання 

всіма державами відповідно до норм міжнародного права. 

До території з міжнародним режимом можна віднести, зокрема, Антарктику, відкрите море і повітряний 

простір над ним, дно морів і океанів за межами національної юрисдикції, космічний простір, включаючи 
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Місяць та інші небесні тіла. У цьому контексті відкрите море — це великі простори Світового океану, на які 

не поширюється суверенітет жодної держави і які перебувають у спільному користуванні світового 

співтовариства держав (для судноплавства, рибальства і т. п.). 

З огляду на важливість відкритого моря для виживання людства у межах ООН приділяється велика 

увага регулюванню відносин держав щодо його використання. Міжнародно-правовий режим відкритого 

моря визначається звичаєвими і конвенційними нормами. 10 грудня 1982 р. було прийнято Конвенцію 

ООН з морського права, в якій були зведені основні правила і норми, що визначають міжнародно-правовий 

режим відкритого моря. 

Територія зі змішаним правовим режимом охоплює континентальний шельф та економічну зону. 

Міжнародно-правова особливість цього виду території полягає в тому, що вона не перебуває під 

суверенітетом держав і не входить до складу державної території. Водночас прибережні держави наділені 

виключними правами на розвідку і розробку ресурсів цих територій. Відповідно ж до міжнародних норм 

за іншими державами зберігаються певні права на вільне судноплавство, прокладання кабелю і 

трубопроводів, наукове дослідження і т, п. 

Обсяг таких прав закріплений у Конвенції про континентальний шельф від 29 квітня 1958 р., а 

також у Конвенції з морського права. У межах цих прав кожна держава приймає свої закони і правила, 

що регулюють такі види діяльності. 

4 Склад і юридична природа державної території. Державні кордони 

Склад і юридична природа державної території 

З розвитком теорії міжнародного права постійно ставилося і обговорювалося питання про те, що 

являє собою державна територія. Ще у Ф. Ф. Мартенса знаходимо: "... І територія, і виняткова влада 

над нею певного народу, безумовно, необхідні для існування держави: без них, як і без громадян, що 

населяють територію, держава немислима і не може бути суб'єктом міжнародного права. З поняття 

про державну територію випливає, що вона містить у собі не тільки сушу, а й водні простори — моря, 

озера, ріки, які підпорядковані владі держави". 

До складу державної території як частини земної кулі, що перебуває під суверенітетом 

певної держави, входить суша з її надрами та води, а також повітряний простір над сушею і 

водами. 

Таке саме тлумачення складу державної території міститься у Законі України "Про державний 

кордон України" від 4 листопада 1991 р. За його статтею .1, територію України складають суша, 

води, надра, повітряний простір, визначені державним кордоном. 

Отже, сухопутною територією є вся суша у межах кордонів держави. 

Водну територію держави становлять: внутрішні (національні) і територіальні 

(територіальне море) води. Відповідно до ст. 6 цього закону до внутрішніх вод України на-

лежать: 

 морські води, розташовані в напрямі берега від прямих висхідних ліній, прийнятих для відліку 

ширини територіального моря України;  води портів України; 

 заток, бухт ,губ і лиманів, гаваней і рейдів, береги  яких цілком належать Україні;  води заток, бухт, 

губ і лиманів, морів і проток, що історично належать Україні; 

 води рік, озер та інших водойм до лінії державного кордону, береги яких належать Україні.  

       Територіальне море України, згідно зі ст. 5 зазначеного закону, утворюють прибережні 

морські води шириною 12 морських миль, що відраховуються від лінії найбільшого відпливу як на 

материку, так і на островах, що належать Україні. У деяких випадках інша ширина 

територіального моря України може встановлюватися міжнародними договорами України, а за 

відсутності договорів — відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, на-

самперед норм, що містяться у Конвенції про територіальне море і прилеглу зону від 29 квітня 

1958 р. 

Надрами держави, за міжнародним правом, є простори, розташовані під поверхнею сухопутної 

і водної державної території в межах кордонів держави. Вважається, що ці простори геометричне 

звужуються до центра Землі. 

Відповідно повітряний простір держави становить простір над сухопутною і водною 

територією держави, запевнений повітрям. Висотна межа повітряної території практично не 
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встановлюється, хоч прийнято вважати, що розмежування повітряного і космічного простору 

проходить на висоті 100—110 км. 

У доктрині міжнародного права загальноприйнятим є те, що кожна держава на свій розсуд 

визначає правовий статус своєї території. 

Так, у ст. 2 Конституції України визначено, що суверенітет України поширюється на всю її 

територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. У ст. 13 підкреслюється, що 

земля, її надра, атмосферне повітря, води й інші природні ресурси, що знаходяться в межах території 

України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є 

об'єктами права власності українського народу.  

Не тільки в конституціях пострадянських, а й у конституціях інших країн питанням забезпечення 

цілісності своєї території і своїх прав на її природні ресурси, приділяється особлива увага. Так, у ст. 1 

Конституції Республіки Філшпіни 1987 р., озаглавленій "Національна територія", сказано: 

"Національна територія охоплює Філіппінський архіпелаг із усіма включеними в нього островами і 

водами та всі інші території, що перебувають під суверенітетом або юрисдикцією Філіппін і 

складаються із суші, вод і повітряного простору, у тому числі їх територіальне море, морське дно, 

надра, острівні шельфи та інші підводні простори. Води навколо островів архіпелагу, між ними і 

з'єднуючі їх, незалежно від їх ширини і площі, утворюють частину внутрішніх вод Філіппін". 

Територіальне верховенство держави допускає використання цієї території іноземними державами, 

юридичними і фізичними особами для промислу. Однак таке використання (видобуток корисних 

копалин, рибальство і т. п.) можливе лише за згодою даної держави, що самостійно вирішує це пи-

тання. Однією з юридичних форм такої згоди може бути концесійна угода між територіальним 

сувереном та іноземними юридичними або фізичними особами. 

Державні кордони 

Основне призначення державних кордонів полягає в тому, що вони встановлюють межі державної 

території з усіма її ресурсами, що є матеріальною умовою існування суспільства. Кордони між 

суміжними державами зазвичай визначаються договорами між ними. Ст. 1 Закону України "Про дер-

жавний кордон України" від 4 листопада 1991 р. містить таке визначення державного кордону: 

"Державним кордоном України є лінія і вертикальна поверхня, яка проходить по цій лінії, що 

визначають межі території України — суші, вод, надр, повітряного простору". Це визначення 

переважно відповідає тлумаченню державних кордонів у доктрині міжнародного права.  

       Режим державного кордону України -  це порядок перетинання державного кордону України, 

плавання і перебування українських та іноземних невійськових суден і військових кораблів у 

територіальному морі та внутрішніх водах України, заходження іноземних невійськових суден і 

військових кораблів у внутрішні води і порти України та перебування в них, утримання державного 

кордону України, провадження різних робіт, промислової та іншої діяльності на державному кордоні 

України - визначається ст..8 ЗУ «Про державний кордон», іншими актами законодавства України і 

міжнародними договорами України.  

Розрізняють сухопутні, водні і повітряні кордони державної території. 

 Сухопутні кордони держави — це лінії, що відокремлюють сухопутну територію однієї держави від 

суміжної території іншої держави. Як правило, державні кордони на суші проводяться з урахуванням 

географічних особливостей місцевості. Такими особливостями можуть бути гори, ріки, озера і т. п. 

       У міжнародній практиці відомі орографічні, геометричні та географічні державні кордони. 

      Орографічний державний кордон — це лінія, проведена по природних рубежах з урахуванням 

рельєфу місцевості, головним чином по гірському вододілу і руслах прикордонних рік. 

    Геометричний державний кордон — це пряма лінія, яка з'єднує дві визначені на місцевості 

точки державного кордону і перетинає місцевість без урахування її рельєфу (минаючи, як правило, 

населені пункти). 

    Географічний державний кордон — це лінія, що проходить через визначені географічні координати 

і збігається іноді з тією чи іншою паралеллю або меридіаном. Такі кордони часто трапляються в 

Африці та Америці. 

       Водні державні кордони поділяють на річкові, озерні, кордони інших водойм і морські. 

Зокрема, річкові кордони встановлюються за домовленістю між суміжними державами, але частіше 

по тальвегу — лінії найбільших глибин судноплавної ріки, посередині головного фарватеру або посе-
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редині несудноплавної ріки. Озерні кордони і кордони інших водойм встановлюються, як правило», по 

прямій лінії, що з'єднує виходи кордону до берегів озера або іншої водойми. Морські кордони держави 

утворюються зовнішніми межами територіальних вод держави або лінією розмежування тери-

торіальних вод суміжних чи протилежних держав. Відповідно до Конвенції ООН з морського права 

1982 р. кожна держава має право встановлювати ширину своїх територіальних вод у межах 12 морських 

миль. Це настановлено і Законом України "Про державний кордон України". Він також допускає, що в 

деяких випадках інша Ширина територіального моря України може бути встановлена міжнародними 

договорами України, а за відсутності договорів — відповідно до загальновизнаних принципів і нормі 

міжнародного права (ст. 5). 

Крім договірних кордонів, закріплених у міждержавних договорах, існують і так звані історично 

сформовані кордони. Головною їх особливістю е те, що вони тривалий час визнавалися суміжними 

державами. Це робить історично сформований кордон юридичне обов'язковими для обох держав. 

За міжнародним правом, процес ВСТАНОВЛЕННЯ кордону складається з двох стадій: а) делімітації; б) 

демаркації. 

Делімітація кордону ( встановлюю) — це визначення загального напряму лінії кордону між дер-

жавами шляхом переговорів. Постановки про делімітацію звичайно є складовою частиною мирних 

договорів або спеціальних угод про встановлення або зміну державного кордону. У ході делімітації 

договірні держави, я№ правило, складають (по карті, без проведення робіт на місцевості) опис 

проходження лінії кордону, що може бути самостійною статтею у самому договорі або в додатку до 

нього,». Встановлена в такий спосіб лінія кордону наноситься на карту, яка додається до договору. 

Делімітація є підставою для проведення наступного етапу визначення кордону — проведення його на 

місцевості. 

Демаркація кордону ( розмежування) — проведення державного кордону на місцевості з 

позначенням її спеціальними прикордонними знаками. Демаркація здійснюється на підставі 

документів про делімітацію кордону. Під час робіт із демаркації виконується топографічна зйомка або 

аерофотозйомка місцевості, на підставі чого складається великомасштабна топографічна карта при-

кордонної смуги, встановлюються прикордонні знаки і визначаються їхні координати. Документи 

демаркації набувають чинності після затвердження їх відповідно до законодавства договірних сторін. 

Згідно з міжнародно-правовим принципом недоторканності державних кордонів суміжні держави 

встановлюють певний режим взаємного кордону. Цей режим державного кордону визначається 

сукупністю міжнародно-правових і внутрішньодержавних норм. 

Міжнародне право дає три підстави для зміни кордонів.  

По-перше, це здійснення народами і націями свого права на самовизначення: утворення нових 

незалежних держав на колишніх залежних територіях, об'єднання двох або кількох держав, а також 

поділ існуючої держави.  

По-друге, це обмін ділянками території між суміжними державами з метою встановити зручніше 

проходження лінії кордону на місцевості.  

По-третє, це невеликі зміни положення лінії кордону при її редемаркації. 

Зазначені підстави для зміни кордону активно використовуються в сучасній міжнародній 

практиці. 

 

 

 


