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Тема: Право міжнародних договорів. 

План 

 

1. Поняття та джерела права міжнародних договорів. 

2. Сторони в міжнародних договорах. 

3. Основні види міжнародних договорів. 

1)Поняття та джерела права міжнародних договорів. 

      Право міжнародних договорів як галузь міжнародного права являє собою 

сукупність міжнародно-правових принципів і норм, що визначають порядок 

укладання, умови дійсності, дії і припинення міжнародних договорів. 

      Перші міжнародні договори у вигляді письмового закріплення угод держав, як 

відомо, відносяться до IV—III ст. до н. е. Одним із найдавніших серед них є договір 

між правителями міст Лагаш і Умма в Месопотамії, укладений близько ХХ ст. до н 

е. Це був двосторонній договір, як І подібні (йо Тіїу) договірного часу. Договори 

держав найдавніших цивілізацій стосувалися переважно питань миру й умов 

перемир'я, ВІЙСЬКОВОЇ ДОПОМОГИ, СОЮЗІВ і Т. П.  

   З розвитком суспільних відносин коло питань договірного врегулювання 

істотно змінювалося. Розширювалася регульована ними сфера міжнародних 

відносин. З'являються і дедалі більше поширюються багатосторонні договори, які 

стають основним джерелом міжнародного права. Право міжнародних договорів 

посідає в системі міжнародного права особливе місце.  

Основними джерелами права міжнародних договорів є Віденська конвенція про 

право міжнародних договорів від 23 травня 1969 р. та Віденська конвенція про право 

договорів між державами і міжнародними організаціями або між міжнародними 

організаціями від 21 травня 1986 р. 

Поряд із зазначеними вище Віденськими конвенціями ряд важливих 

загальновизнаних норм права міжнародних договорів закріплений в універсальних 

міжнародних договорах. Наприклад, у Статуті ООН (преамбула і ст. 2 Статуту ООН) 

ми знаходимо один із найважливіших принципів як права міжнародних договорів, так і 

міжнародного права в цілому Там же закріплений інститут реєстрації міжнародних 

договорів (ст. 102 Статуту), а також встановлений порядок застосування договорів у 

разі суперечності їх Статуту ООН (ст. 103). 

   Поряд із міжнародно-правовими нормами важлива роль у регулюванні укладення і 

реалізації договорів належить національному праву. Наприклад, у Конституції України 

містяться загальні положення, що стосуються міжнародних договорів. Важливим є 

положення ст. 9 Конституції про те, що "укладення міжнародних договорів, які 

суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до 

Конституції України". Від імені держави міжнародні договори укладає тільки 

Президент України (п. З ст. 106). 

   Детальніші норми у даній сфері формуються законодавством України. Так, 

порядок укладення, виконання і денонсації міжнародних договорів України 

регулюється Законом України "Про міжнародні договори України" від 22 грудня 1993 

р. У ньому зазначено органи держави й особи, уповноважені вести переговори, 

укладати договори, визначено порядок ратифікації, дії, виконання договорів тощо. А 
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Закон України "Про дію міжнародних договорів на території України" від 10 грудня 

1991 р. встановлює, що укладені і належним чином ратифіковані Україною міжнародні 

договори є невід'ємною частиною національного законодавства України і 

застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. 

Порівняльний аналіз конституцій ряду країн Африки, а також ст. 55 Конституції 

Франції (1958 р.) показує, що вони, аналогічно до практики, яка складається в Україні, 

містять норму, відповідно до якої "договори й угоди, належним способом ратифіковані, 

мають із моменту опублікування переважну силу перед законами за умови додержання 

цих угод і договорів іншою стороною". 

Розглядаючи цю тему, слід мати на увазі, що у практиці міжнародних відносин і в 

теорії міжнародного права іноді використовується подібне поняття — "міжнародне 

договірне право", тобто норми, створені договорами, на відміну від норм 

міжнародного права. Вираз "міжнародне договірне право" вживається у контексті з 

певною державою, наприклад, "міжнародне договірне право України". У такому 

словосполученні це означає сукупність обов'язкових для України міжнародних 

договірних норм, що містяться в укладених нею договора

2) Сторони в міжнародних договорах 

У сучасній міжнародній системі загальновизнаним і аксіоматичним є той факт, що 

саме міжнародний договір покликаний бути основою міжнародно-правового 

оформлення відносин між державами. При цьому міжнародний договір слугує і одним 

із найважливіших методів регулювання цих відносин. 

До цього слід додати, що політичне і правове значення будь-якої міжнародної угоди 

прямо залежить від кількості держав, що беруть участь у договорі, та від їхніх 

позицій. З урахуванням цих чинників можна визначити і сутність будь-якого 

міжнародного договору, його справжні цілі і завдання. Крім того, участь держав у 

одних міжнародних договорах і неучасть в інших дає змогу судити про курс їхньої 

зовнішньої політики. 

Таким чином, аналізуючи той чи інший міжнародний договір, можна багато дізнатися 

і про самих учасників договірних відносин, тобто про сторони міжнародних договорів. 

У широкому розумінні сторона міжнародного договору — це суб'єкт міжнародного 

права, що бере участь у міжнародному договорі.

     Сторони в точному юридичному розумінні — це суб'єкти міжнародного права, 

які офіційно й остаточно оформили свою участь у договорі і мають усі права та 

обов'язки, що випливають із цієї угоди для її учасників. 

З урахуванням такого понятійного тлумачення держави, які остаточно прийняли 

міжнародний договір, навіть якщо він і не набрав чинності, є суб'єктами цього 

договору. Саме суб'єкт міжнародного права, як загально прийнято, є стороною в 

договорі. Однак у міжнародній практиці відомі випадки, коли в угодах вживається 

поняття колективної сторони (наприклад, "переможена держава" і "союзні держави"). 

Іноді в дипломатичній практиці стороною в договорі називають уряд. Скажімо, Угода 

між Урядом України й Урядом Російської Федерації про пункти пропуску через 

державний кордон між Україною і Російською Федерацією від 8 лютого 1995 р.  
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      Виходячи з положень Віденської конвенції 1969 р. та з наведеного визначення 

суб'єктів міжнародного права, слід зазначити, що сторонами в міжнародних договорах 

є: 

1. Держави. 

• Міждержавні договори (укладаються на вищому рівні і від імені держави). 

• Міжурядові договори (укладаються від імені уряду). 

• Міжвідомчі договори (укладаються від імені відомств). 

• Договори суб'єктів федерацій і конфедерацій. 

2. Нації і народи, що борються за створення власної держави на основі 

національного суверенітету. 

3. Державоподібні утворення (Ватикан, Мальтійський орден та ін.). 

Залежно від кількості учасників договори поділяють на двосторонні і 

багатосторонні. Основну масу договорів становлять двосторонні. Наприклад, у 1991—

1997 рр. Україна підписала понад 1500 двосторонніх договорів. Багатосторонні 

договори держав покликані розв'язувати, як правило, важливі проблеми 

загальнолюдського і регіонального значення (Договір про нерозповсюдження ядерної 

зброї 1968 р. міжнародні конвенції з морського і космічного права тощо). 

 

3) Основні види міжнародних договорів. 

Поняття «договір» у Віденських конвенціях вживається як родове поняття, що 

охоплює усі види міжнародних договорів. 

Міжнародні договори класифікуються на різних підставах:   

        1. За кількістю учасників: 

1).односторонній міжнародний юридичний акт. Його виділення в якості самостійного 

виду міжнародного договору деякі автори пояснюють наявністю процесу 

одностороннього волевиявлення суб'єкта міжнародного права, що, правда, викликає 

юридичні наслідки тільки для цього суб'єкта. До таких односторонніх юридичних актів 

належать: 

 Нотифікація — повідомлення в установленій формі факту, із якого можуть 

випливати юридичні наслідки (вони з'являються в тому випадку, якщо держава, 

котра нотифікує, бере на себе одностороннє зобов'язання, наприклад відшкодувати 

збиток, вивести війська); 

 Визнання — може мати форму як нотифікації, так і будь-яку іншу. Тут 

важливий сам факт закріплення державної волі, що перетворює фактичне ста-

новище в юридичне. 

 Протест — є дією зворотною визнанню. Його сутність складається в 

невизнанні законності чого-небудь (наприклад, невизнанні окупації одною дер-

жавою частини території іншої держави). Протест повинен завжди походити від 

компетентного органу 

протестуючої держави, як правило, її спеціалізованого органу зовнішніх зносин 

(міністерства закордонних справ); 

 Відмова — це акт, що викликає наслідки тільки з волі того, хто 

відмовляється. У міжнародній практиці склався звичай, відповідно до якого 

можна відмовитися від прав, але не можна відмовитися від обов'язків. Але 
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неможливо відмовитися і від усіх прав. Наприклад, не можна позбавити себе 

прав, необхідних для виконання юридичного зобов'язання перед партнерами за 

згодою. Але можна відмовитися від прав і обов'язків при оголошенні знов утворе-

ною державою відсутності правонаступництва  від держави право-попередниці.  

2)двосторонні договори, у яких беруть участь два суб'єкти. Проте в такому договорі 

можливі і варіації: з одного боку, участь однієї держави, а з іншого боку — 

декількох; 

3)багатосторонні договори, у яких беруть участь три і більше суб'єкти;. 

      2. За сферою і силою дії: 

1) універсальні договори — у них беруть участь практично всі держави-члени 

світового співтовариства„(наприклад, Статут 00Н); 

2) регіональні договори — у них беруть участь держави певного географічного 

регіону, на який поширюється дія цього договору (наприклад, учасниками 

Європейської конвенції про громадянство 1997 року є європейські держави-члени 

Ради Європи); 

3)субрегіональні договори — у них беруть участь держави всередині певного 

географічного регіону (наприклад, договори про створення Єврорегіонів); 

   3. За ступенем відкритості: 

1) відкриті договори — у них бере участь і до них управі приєднатися будь-яка 

заінтересована держава. Такі договори, як підкреслюється у Віденській декларації 

про універсальність 1969 року, «повинні бути відкриті для загальної участі»;  

     2) закриті договори — у них коло учасників заздалегідь визначене. 

4.У залежності від суб'єкта, що укладає договір: 

 міждержавні договори (укладаються від імені держави); 

 міжурядові договори (укладаються від імені уряду); 

 міжвідомчі договори (від імені органів виконавчої влади держави — його 

міністерств і відомств). 

5.У залежності від форми договору: 

 договір у писемній формі — більшість міжнародних договорів у даний час 

укладається в такій формі; 

 договір в усній формі — так звана «джентльменська угода», зустрічається досить 

рідко. (її прикладом може служити джентльменська угода про правила процедури III 

Конференції ООН з морського права, затверджена Генеральною Асамблеєю ООН 16 

листопада 1973 року). 

6.У залежності від об'єкта міжнародно-правового регулювання: 

 договори політичні; 

 угоди з правових питань; 

 угоди з прикордонних питань; 

 угоди з економічних питань; 

 угоди з питань транспорту і зв'язку; 

 угоди з питань охорони здоров'я; 

 угоди з питань війни. 

Слід зазначити, що така об'єктна класифікація, яка на практиці не має 

юридичного значення, застосовувалася ще МЗС СРСР у діючих Збірниках, що 

публікувалися ним, котрі укладаються СРСР з іноземними державами. 
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При укладанні міжнародних договорів форма міжнародного договору грає 

важливу роль і має конституйоване значення для його справжності.  

Форма міжнародних договорів містить у собі: 

—мову міжнародного договору. В історичному аспекті найбільш поширеними 

мовами міжнародного договору були спочатку латинська, а потім французька. В 

даний час укладання двосторонніх договорів здійснюється мовами договірних сторін, 

у договорі робиться позначка про те, що тексти договорів мають рівну юридичну 

чинність (автентичні). Іноді, коли в одній із мов недостатньо розвинена 

термінологічна база, двосторонні угоди можуть укладатися трьома мовами.  

Оформлення багатосторонніх договорів відбувається однією або декількома 

мовами. При укладанні міжнародного договору в рамках міжнародних організацій 

або міжнародних конференцій використовуються офіційні або робочі мови цих 

міжнародних структур. 

Офіційними є мови, якими ведеться дискусія в головних органах конференції або 

організації, укладаються або публікуються офіційні документи (протоколи, рішення, 

заключні акти і т.п.). 

Робочі мови — це мови, використовувані для обговорення питань у робочому 

допоміжному Органі конференції або організації чи при розробці тексту документів у 

них. На Нараді з безпеки та співробітництва в Європі 1975 року, результатом якої стало 

прийняття Заключного акта — важливого міжнародного документа договірного 

характеру, офіційними були шість мов — англійська, іспанська, італійська, німецька, 

російська, французька; 

— структуру міжнародного договору. Міжнародні договори, як правило, скла-

даються з: преамбули; основної частини; заключної частини. Іноді договори 

супроводжуються додатками   у яких містяться норми, що пояснюють основний 

текст, правила процедури вирішення спорів, схеми, карти і т.д. Договір може ділитися на 

статті, параграфи; договори великого обсягу можуть підрозділятися на розділи 

(частини), що або іменують або нумерують, іноді використовують нумерацію і 

найменування розділів одночасно найменування міжнародного договору.  

Існують такі найменування міжнародних договорів: 

— трактат — багатосторонній міжнародний договір, що установлює 

взаємовідносини між його учасниками з яких-небудь політичних питань; 

— договір — найбільш поширене найменування різноманітних угод між 

державами з політичних, економічних, культурних, соціальних та інших питань;  

— пакт — двостороння або багатостороння угода між державами, що укладають 

з якої-небудь однієї важливої політичної проблеми (наприклад, Пакт про не 

напад, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права і т.п.); 

— угода — це міждержавний договір, що підписується зазвичай від імені уряду і, 

як правило, не підлягає ратифікації; 

— конвенція — міжнародна угода, що укладається в якійсь спеціальній галузі з 

цілого ряду питань (про режим використання морських вод, з екологічних питань, 

в галузі охорони прав людини і т.п.);  

— декларація — одностороння заява однієї або декількох держав, у якій 

висловлюється її (їх) точка зору на яку-небудь одну важливу проблему 

(наприклад,Декларація прав людини 1948 р.); 
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— конкордат — міжнародний договір, однією зі сторін якого виступає Ватикан, 

що укладається папською державою з державами, де національною релігією є ка-

толицизм, його предметом виступає стан католицької церкви в даній країні та її 

відносини з папським престолом (Італійський конкордат, Польський конкордат); 

— картель — угода, що частіше всього укладається з питань обміну 

військовополоненими або видачі злочинців; 

— «модус вівенді» («засіб Існування») — угода тимчасового характеру, що згодом 

повинна бути замінена іншою, постійною угодою; 

— обмін нотами або пам'ятними записками — носить характер міжнародної 

угоди, тільки якщо тексти нот за своїм змістом ідентичні. Така форма угод має 

досить широке поширення — із 4838 договорів, укладених державами й 

опублікованих Лігою Націй за 1920-1946 роки, майже 25% були оформлені в порядку 

обміну нотами. З 1000 перших угод, зареєстрованих у Секретаріаті ООН, 280 

відносилося до категорії оформлених у порядку обміну нотами; 

— комюніке — найчастіше цей документ містить у собі офіційне повідомлення 

міжнародного характеру (про початок, хід або завершення сесій міжнародних  

організацій або їх органів, про хід поточних військових дій і т.д.); 

— акт — це позначення міжнародного зобов'язання або односторонньої заяви 

урочистого і декларативного характеру (наприклад, Заключний Акт Наради з безпеки 

і співробітництва в Європі 1975 року); 

—меморандум — дипломатичний документ відповідної держави, у якому докладно 

фіксується фактична сторона міжнародного питання. Меморандум є формою 

односторонньої заяви держави і відрізняється від декларації тим, що торкає менше 

важливих проблем.; 

—протокол — офіційний документ допоміжного характеру, за допомогою якого 

доповнюється, уточнюється міжнародний договір.
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