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питання мІжнароДноЇ провосуб’ЄктностІ 
ФІзичноЇ особи в мІжнароДному правІ  
прав люДини

Всеволод Всеволодович мицик, доктор юридических наук, профессор

The subject status of the international law of the individual constitutes one of the main dilemmas 
of the science of the public international law at the beginning of the XXI century. The recogni-
tion of the subject capacity of the public international law and implied of international law of 
the human rights for the individual there follows to cause a series of important modifications 
of the whole classic principles, where it forms the object of study of this article.

Statutul de subiect de drept internaţional al persoanei fizice constituie una dintre principalele 
dileme ale ştiinţei dreptului internaţional public la începutul secolului XXI. Recunoaşterea 
capacităţii de subiect al dreptului internaţional public şi implicit de drept internaţional al 
drepturilor omului pentru persoana fizică urmează să provoace un şir de modificări radicale 
a tuturor principiilor clasic, fapt ce formează obiectul de studiu al prezentului articol.

Одним з найбільш дискусійних питань в доктрині міжнародного права 
э питання про міжнародну правосуб'єктність індивіда. Протягом всього іс-
торичного розвитку аж до початку ХХ сторіччя міжнародне право безперечно 
було в повному розумінні даного визначення міждержавним правом, тому що 
держави були основними і єдиними його суб'єктами. Виникнення міжнародних 
організацій і інших утворень, призвело до появи інших, узвичаєних суб'єктів 
міжнародного права. Проте, найбільше дискусійним сьогодні є питання про 
визнання фізичної особи суб'єктом міжнародного права.

У науці міжнародного права питання міжнародної правосуб’єктності 
фізичної особи розглядається від її повного невизнання (І.І.Лукашук1, Г.І. 
Тункін2, С.В. Черніченко3, Б.Б. Ганюшкін4, Н. Мугерва5, Г. Шварценбергер6, 

1 Лукашук И.И. Право международной ответственности. — М., 2005. — С. 76; Лукашук  И.И. 
Международное право. Общая часть.Учебник. — М., 1996. — С. 16—17, 209—210.

2 Тункин Г.И. Теория международного права. — М., 2000. — С. 69—70.
3 Черниченко С.В. Личность и международное право. — М., 1974. — С. 149, Черниченко 

С.В. Еще раз о международной правосубъектности индивида // Московский журнал 
международного права, 2005. — № 4.  — С. 16—17, 23, 26.

4 Международное право. Учебник под ред. А.И. Микулишина. — М., 2005. — С. 54.
5 Mugerwa Nkambo. Individuals: are they subjects of international law? // Manual of Publik 

International Law / Edited by Max Sorensen. — Lоndon,  1968. — P. 265—266.
6 Schwarzenberger G. and Brown E.D. A Manual of International Law. 6 edn. – London. 1976. – P. 64.
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Я. Броунлі1, М.Н. Шоу2 та ін.), визнання специфічної, обмеженої, особливої 
правосуб’єктності, або несуверенних суб’єктів міжнародного права (Г.В. Іг-
натенко3, А. Кассезе4, А.І. Ковлер5, С. Березовський6 та ін.), до безумовного 
визнання такої правосуб’єктності (М. Дженіс, Р. Кей, Е. Бредлі7, В.Г. Буткевич8, 
Едуардо Хіменес де Аречага9, Г. Лаутерпахт10, А. Фердросс11, Л.Д. Тимченко12, Р.А. 
Мюллерсон13, Н.В. Захарова14 та ін.).

З цього приводу А.І. Ковлер слушно зауважує у згаданій вище праці про 
те, що дискусія про міжнародну правосуб’єктність індивіда зовсім не завер-
шена, більш того, на пострадянському просторі вона, власне кажучи, тільки 
серйозно починається.

Багато в чому таке положення речей залежить від поглядів вчених і практи-
ків на проблему співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права. 
Саме виникнення і розробка деякими вченими теорії примату міжнародно-
го права над внутрішньодержавним у Європі в 50-і роки минулого століття 
поклало початок розвитку концепції про міжнародно-правову суб’єктність 
індивіда. Підкреслимо що лише творці й послідовники теорії примату між-
народного права послідовно відстоювали ідею міжнародної правосуб'єктності 
індивіда першопроходцями серед яких маємо визнати Ганса Кельзена, Херша 
Лаутерпахта та Сера Джеральда Фицморіса.

1 Brownlie I. Principles of Public International Law. 6 edn. – Oxford, 2003. – Р. 65.
2 Malcolm N. Shaw. International Law. Sixth printing. – Cambridge, 2007. – P. 245-246.
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Це пояснюється тим, що з погляду прихильників теорії примату націо-
нального права сама постановка питання про міжнародну правосуб'єктність 
індивіда позбавлена сенсу. Прихильники, як класичної дуалістичної теорії, 
так і сучасні її послідовники, у даному плані, завжди і без винятку, займали 
негативну позицію, тому, що в протилежному випадку міжнародне право 
здатне було б регулювати внутрішньодержавні відносини між індивідами і 
(або) індивідами і державами, що у свою чергу призводить до заперечення 
наукового значення дуалістичної теорії. Прихильники сучасної теорії коорди-
нації, наприклад Я.Броунлі, з одного боку відзначають, що “не існує загальної 
норми, відповідно до якої фізична особа не може бути суб'єктом міжнародного 
права” з іншого заявляють, що “ було б марно відносити індивіда до суб'єктів 
міжнародного права, оскільки це передбачало б наявність у нього прав, яких 
в дійсності не існує і не позбавляло б від необхідності проводити відмінність 
між фізичною особою і іншими видами суб'єктів міжнародного права”1.

Радянська доктрина міжнародного права, аж до припинення існування 
СРСР, також категорично заперечувала міжнародну правосуб'єктність фізичних 
осіб, так як вона виходила з того, що індивід не може мати ні правоздатності ні 
дієздатності у міжнародних, міждержавних правовідносинах2. С.В.Черниченко 
дійшов категоричного висновку про те, що „індивіди ні за яких умов не є і не 
можуть бути суб’єктами міжнародного права”, до того ж „оскільки існують 
об'єктивні межі міжнародного права як права, регулюючого міждержавні 
відносини і що не розповсюджується безпосередньо на індивідів, форми його 
впливу на положення індивідів визначаються його природою. Зміна цих форм 
можлива лише в результаті зміни природи міжнародного права, його об'єктивних 
меж. Але така зміна означатиме кінець міжнародного права”3.

В сучасної як монографічній, так і навчальній літературі як вітчизняній 
так і країн СНД з даного питання існують також різні точки зору. Проте, треба 
відмітити, що останнім часом поширюється коло вчених прихильників теорії 
примату (пріоритету, переваги) міжнародного права над національним і визна-
ння міжнародної правосуб'єктності індивіда. Так, наприклад, одні вважають, 
що загальні норми міжнародного права “є частиною права країни і вони ма-
ють перевагу перед внутрішніми законами і безпосередньо створюють права 
й обов'язки для її громадян у процесі правозастосовчої діяльності держави4. 
Інші констатують “появу в міжнародному праві людини як суб'єкта права, 
хоча і з дуже обмеженою правосуб'єктністю”5. Л.Д. Тимченко вже не дискутує, 

1 Brownlie I. Principles of Public International Law. 6 edn. – Oxford, 2003. – Р. 65
2 Черниченко С.В. Личность и международное право. – М., 1974. – С. 9-16.
3 Черниченко С.В. Личность и международное право. – М., 1974. – С. 153-154.
4 Денисов В.Н. Развитие теории и практики взаимодействия международного права и 

внутреннего права // Реализация международно-правових норм во внутреннем праве. 
– К., 1992. – С. 23.

5 Международное право: Учебник / Под ред. Г.И. Тункина. – М., 1994. – С. 85-86.
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а наполягає на тому, що індивіди повинні визнаватись суб’єктами міжнарод-
ного права. З цього приводу він пише, що “в сучасному міжнародному праві 
існує ряд норм, які поширюються безпосередньо на індивіда (йдеться про 
міжнародно-правові акти в галузі захисту прав людини та відповідальності 
за злочини проти людства). А якщо є відносини, в яких приймають участь 
індивіди, та МНУО і ці відносини врегульовані міжнародним правом, то, 
звичайно що учасниками таких відносин повинні визнаватись суб'єктами між-
народного права”1. На підтримку своєї позиції вчений посилається на праці 
Г.М. Вельямінова, В.С. Верещетіна, Н.В. Захарової, Р.А.Мюллерсона.

Професор А.І. Ковлер, Суддя Європейського суду з прав людини відстоює 
міжнародну правосуб’єктність індивіда більш обережно. Фахівець пропонує 
„не бігти попереду потягу і сповіщати про появу нового повноправного суб'єкта 
міжнародного права — Людину, а доцільніше домовитися про визнання осо-
бливої правосуб'єктності індивіда в міжнародному праві з тим, щоб надалі 
визначити риси цієї особливості”2.

І.І. Лукашук, розглядаючи дану проблему, навпроти, пише що він не впевне-
ний у тому, що оптимальний шлях підвищення ролі міжнародного права полягає 
через проголошення міжнародної-правової суб'єктності індивіда3. У згаданій ро-
боті фахівець зазначає, що „Формальне визнання за індивідом статусу суб'єкта 
міжнародного права мало що дасть в цьому відношенні, оскільки у нього немає 
відповідних можливостей використання механізмів міжнародного права. З іншого 
боку, радикальне перетворення цього механізму нанесе збиток унікальній функції 
міжнародного права — регулюванню міжнародних відносин. Кінець кінцем це 
негативно позначиться і на правах людини. Тому — робить висновок проф. Лука-
шук — навряд чи випадково держави і їх організації поки не виражають готовності 
визнати за індивідом статус суб'єкта міжнародного права” (виділено — М.В.)4.

С.В. Черниченко в одній з своїх фундаментальних робіт „Теорія міжнародного 
права” також застерігає від гипертрофірування ролі індивіда в міжнародному 
праві і не погоджується з аргументами щодо міжнародної правосуб’єктності 
фізичної особи5.

Необхідно підкреслити, що міжнародно-правові акти, тобто узгодже-
ні обов'язкові міжнародні документи, в яких вирішувалось би питання 

1 Тимченко Л.Д. Индивиды и международные неправительственные организации как 
субъекты международного права // Тимченко Л.Д. Международное право. – Харьков,           
1999. – С. 47. 

2 Ковлер А.И. Международная правосубъектность индивида: продолжение дискуссии 
// Международное право XXI века. Игорь Иванович Лукашук / Под ред. д.ю.н.,  проф. 
В.Г.Буткевича. – К., 2006. – С. 291.

3 Лукашук  И.И. Международное право. Общая часть. Учебник. – М., 1996.
4 Лукашук  И.И. Международное право. Общая часть. Учебник. – М., 1996. C. 209-210
5 Черниченко С.В. Теория международного права. В 2-х тт. – М., 1999. – Т. 1. – С. 11,   

115-123.
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правосуб'єктності фізичної особи в міжнародному праві відсутні. Зрозуміло, 
що відсутні посилання або тлумачення такого матеріалу універсальними між-
народними судовими установами. Бо згідно ст. 34 Статуту МС ООН „Тільки 
держави можуть бути сторонами в справах, що їх розглядає Суд”. Дискусія 
чиниться між правознавцями, які, як ми бачимо, займають різні позиції від 
проголошення індивіда суб'єктом МП або формування його такого статусу 
або визнання за ним певної міжнародної правосуб'єктності до констатації 
відсутності такої.

Більшість як вітчизняних, так і закордонних прихильників теорії міжна-
родної правосуб'єктності індивіда в якості основних доказів цього приводять 
аргументи про те, що 1) міжнародне право може безпосередньо створювати для 
особи права й обов'язки, 2) можливість індивіда звертатися в міжнародні судові 
установи для захисту своїх прав, і 3) що індивіди є суб'єктами міжнародної кри-
мінальної відповідальності за міжнародні злочини і тому є суб'єктами МП.

Розглянемо ці докази як в теоретичному так і в практичному плані.
Частіш за все володіння індивіда міжнародними правами фахівці зв'язують 

із актуальними і винятково важливими для цивілізованого людства універ-
сальними і регіональними міжнародно-правовими актами, норми яких ре-
гулюють співробітництва держав з питань захисту прав людини. Частіш за 
все посилаються на такі документи як: Міжнародний пакт про економічні, 
соціальні і культурні права 1966 р. і Міжнародний пакт про громадянські і 
політичні права і факультативний протокол до нього 1966 р., Європейську 
конвенцію про захист прав людини і основних свобод 1950 р. та 14 Протоколів 
до неї, інші регіональні конвенції у галузі міжнародного права прав людини 
та міжнародного гуманітарного права, Статути Міжнародних військових три-
буналів в Нюрнберзі та Токіо та двох Міжнародних трибуналів ( по Югославії 
1993 та Руанді 1994), створених рішеннями Ради Безпеки ООН для судового 
переслідування осіб, відповідальних за серйозні порушення міжнародного 
гуманітарного права, Римський Статут Міжнародного кримінального суду.

Проаналізуємо характерні статті таких документів. Наприклад, у Преамбулі 
до Пакту про економічні, соціальні і культурні права фіксується, що „Держави 
що беруть участь у цьому Пакті,… погоджуються про нижченаведені статті :” 
і далі з ст.2 по ст.16 — статті основної частини Пакту — починаються з фраз 
“Держави, що беруть участь у цьому Пакті зобов'язуються…» або «Держави, що 
беруть участь у цьому Пакті визнають…». Наприклад, ст.2, передбачає , що “1. 
Кожна держава, яка бере участь в цьому Пакті, зобов’язується в індивідуаль-
ному порядку й у порядку міжнародної допомоги та співробітництва, зокрема 
в економічній і технічній галузях, вживати в максимальних межах наявних 
ресурсів заходів для того, щоб забезпечити поступово повне здійснення ви-
знаних у цьому Пакті прав усіма належними засобами, включаючи, зокрема, 
вживання законодавчих заходів” У цих статтях йдеться про обов'язки держав, 
що беруть участь в ньому, визнавати та здійснювати закріплені у ньому права 
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людини, але не наділяє цими правами безпосередньо індивіда. Відповідно до 
цих положень держави надають такі права у внутрішньодержавному праві.

Більш чітко такі зобов’язання сформульовані й у Пакті про громадянські 
і політичні права. А саме, п.2 ст.2 передбачає „Якщо це вже не передбачено іс-
нуючими законодавчими чи іншими заходами, кожна держава-учасниця цього 
Пакту зобов’язується вжити необхідних заходів відповідно до своїх консти-
туційних процедур і положень цього Пакту для вжиття таких законодавчих 
або інших заходів, які можуть виявитися необхідними для здійснення прав, 
визнаних у цьому Пакті”.

Безперечно держави є суб’єктами Пактів, і вони беруть на себе обв’язок 
надавати певні права індивідам на їх територіях під їх юрисдикцією. І цілком 
правий І.І. Лукашук, коли пише про те, що “Об’єктом регулювання норм про 
права людини, як і інших норм міжнародного права, є міждержавні відносини, 
у даному випадку — відносини співробітництва з заохочення поваги до прав 
людини. Що ж стосується людини, то вона користується плодами такого спів-
робітництва, здійснюючи відповідні права на основі національного права, що 
закріпило результати міжнародного співробітництва1. Розглянутий приклад не 
дає підстав для розгляду фізичної особи як суб’єкта наведених міждержавних, 
міжнародно-правових відносин.

На обґрунтування цієї думки приведемо також часто застосовуваний 
приклад ЄКЗПЛ. Згідно з положенням Преамбули Європейської конвенції 
про захист прав людини і основних свобод: «Уряди держав — членів Ради 
Європи, які підписали цю Конвенцію,… домовилися про таке:” і далі в ст. 
1 конкретузується, що “Високі Договірні Сторони гарантують кожному, хто 
перебуває під їхньою юрисдикцією, права і свободи, визначені в розділі І ціеї 
Конвенції”. Розділ І перелічує певні права і свободи людини: на життя, осо-
бисту недоторканість, свободу думки, совісті і релігії і т.д. Застосовуються 
формулювання: „кожен має право”, „нікого не може бути піддано”, „нікого 
не може бути визнано” тощо. Наприклад, ст. 5 наголошує „Кожен має право 
на свободу та особисту недоторканість”, ст. 9 „Кожен має право на свободу 
думки”. Це перелік загальновідомих міжнародних стандартів прав людини, 
але чи наділяють вони фізичних осіб міжнародною правосуб’єктністю? По-
вертаємось до ст.1 і уважно її читаємо. Спеціальний науковий аналіз не по-
трібен для того, щоб визначити суб’єктів Конвенції і ті міжнародно-правові 
відносини, які вони погодились регулювати. Може виникнути питання про 
уряди держав-членів РЄ як суб’єктів міжнародного права, але ст. 59 дає від-
повідь на це «Ця Конвенція відкрита для підписання членами Ради Європи 
(тобто державами- М.В.). Вона підлягає ратифікації». Не виникає сумніву, 
що в цій Конвенції держави-учасниці узгодили перелік прав і свобод, що 
будуть надаватися особам, які проживають у таких державах. Сам по собі 

1 Лукашук  И.И. Международное право. Общая часть. Учебник. – М., 1996. C. 17
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він не перетвоорює індивідів у суб’єктів міжнародного права, а означає лише 
те, що учасники відповідного договору беруть на себе взаємне зобов’язання 
гарантувати кожному такі права і свободи всіма наявними в їх розпорядженні 
правовими і організаційними засобами.

Так само як, наприклад не є доказом міжнародної правосуб’єктності мор-
ських човнів стаття 52 Конвенції ООН з морського права 1982 р., де йдеться 
про те, що «… човни всіх держав користуються правом мирного проходу через 
архіпелажні води…» або стаття 5 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 
про те, що „Кожна Договірна держава погоджується, що всі повітряні судна 
інших держав, …мають право, за умови дотримання положень цієї конвенції, 
здійснювати польоти на його територію…”. Човен або повітряне судно — суб’єкт 
міжнародного права — правовий абсурд, який ніхто не буде оскаржувати. 
Тому й наведені вище приклади не дають безумовно позитивної відповіді на 
питання про правосуб’єктність фізичної особи.

Другий розділ ЄКЗПЛ створює Європейський суд з прав людини. Існують 
і інші можливості прямого доступу фізичних осіб в міжнародні органи, що 
пов’язано із поширенням тенденції до захисту їхніх прав за допомогою між-
народних механізмів. Саме створення контрольних механізмів у сфері прав 
людини також значно поширило коло представників науки міжнародного 
права, які дотримуються концепції міжнародної правосуб’єктності індивіда.

Таким чином, другим доказом міжнародної правосуб’єктності фізичної 
особи є посилання на вільне звернення із повідомленнями або скаргами фі-
зичних осіб про захист прав у міжнародні квазісудові та судові установи.

Необхідно відзначити, що, як зазначалось, головний універсальний судо-
вий орган — Міжнародний Суд ООН у ст. 34 свого Статуту передбачає, що “1. 
Тільки держави можуть бути сторонами в справах, що розглядаються в Суді”. 
Тобто доступ до МС ООН фізичних осіб не передбачається.

Фактом є те, що сьогодні у відповідності із чинними універсальними 
конвенціями існує лише шість контрольних договірних органів1 з відповід-
ними аналогічними процедурами звернення фізичних осіб, але виключно за 
певних умов.

Базова концепція полягає в тому, що будь-яка особа може подати скаргу 
про передбачуване порушення договірних прав групі експертів, яка встанов-
люється даним договором для квазісудового розгляду. Цими «договірними 
органами», як їх часто іменують, є комітети, що складаються з незалежних 
експертів, обраних державами-учасниками відповідного договору. Проте, скарга 
у відповідності з будь-яким з шести договорів може бути подана лише проти 
держави, яка відповідає двом умовам. По-перше, вона має бути учасником 

1 Комітет з прав людини, Комітет з ліквідації расової дискримінації, Комітет з ліквідації 
расової дискримінації щодо жінок, Комітет проти катувань, Комітет із захисту прав 
всіх трудящих-мігрантів та членів їхніх сімей, Комітет з прав інвалідів.
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вказаної угоди, яка ратифікувала або іншим чином прийняла даний договір. 
По-друге, держава-учасник має визнати компетенцію комітету (факультативне 
положення — тобто вільний вибір державою зобов’язання про застосування 
чи ні такої процедури), установлену згідно з відповідною угодою для розгляду 
скарг окремих осіб. Наприклад, у випадку Міжнародного пакту про грома-
дянські і політичні права і Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації 
щодо жінок держава визнає компетенцію відповідних комітетів унаслідок 
того, що вона стає учасником окремого договору, — першого Факультативного 
протоколу до Пакту та Факультативного протоколу до Конвенції. І лише за 
задоволення зазначених двох умов будь-яка особа може подавати до Комітету 
скаргу проти держави, стверджуючи, що його або її права, передбачені у від-
повідному договорі, були порушені.

Таким чином держава, як безпосередній суб’єкт міжнародних правовід-
носин вирішує питання про надання права фізичній особі, як суб’єкту свого 
національного правопорядку, на звернення і участь у такому квазісудовому 
розгляді. У даному випадку правоздатність і дієздатність за такими догово-
рами з прав людини мають держави. Деліктоздатність, за бажанням держави 
надається нею фізичній особі, як об’єкту певних правовідносин між суб’єктами 
міжнародного права.

Посилання на діяльність Європейського Суду з прав людини Ради Європи 
заслуговують на більш ретельну увагу. Стаття 33 Європейської конвенції про 
захист прав людини і основних свобод передбачає „Міждержавні справи”, від-
повідно, будь-яка Висока Договірна сторона може передати на розгляд Суду 
питання про будь-яке порушення положень Конвенції іншою Стороною. А 
ст. 34 передбачає „Індивідуальні заяви” в якій йдеться про те, що „Суд може 
приймати заяви від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб, 
що вважають себе потерпілими від порушення однією з Високих Договірних 
Сторін прав, викладених у Конвенції або протоколах до неї. Високі Договірні 
Сторони зобов’язуються не перешкоджати здійсненню цього права”.

З приводу останнього речення у статті 34 існує цікавий, загальновідомий 
факт про те, що до реформування Суду за існування Комісії, яка розглядала 
такі скарги, Комісія підготувала шерег негативних доповідей щодо прав людини 
у Греції за часів диктаторського режиму, який було встановлено в результаті 
військового заколоту у квітні 1967 р. Після цього Греція відмовилася від членства 
в Раді Європи і 12 грудня 1969 р. денонсувала Європейську конвенцію 1950 р., 
та Протокол № 1, що позбавило її громадян і мешканців права на звернення і 
захист своїх прав в Комісії. Після падіння військової диктатури 28 листопада 
1974 р. Греція знов ратифікувала Конвенцію і Протокол N 1. Такими діями 
Греція повернула права на звернення і захист конвенційних прав у цій між-
народній інституції, тим хто перебуває під її юрисдикцією.

Іншою, важливою для розуміння питання є ст.15 Конвенції під назвою 
„Відступ від зобов’язань під час надзвичайної ситуації”. В межах загальних 

http://www.un.org/russian/documen/convents/pactpol.htm
http://www.un.org/russian/documen/convents/pactpol.htm
http://www.un.org/russian/documen/convents/cedaw.htm
http://untreaty.un.org/English/notpubl/4-8-BR.htm
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домовленостей держава може вжити заходів, що відступають від її зобов’язань 
за цією Конвенцією.

Зазначене свідчить по те: 1) що тільки особи, які перебувають під юрис-
дикцією держави-члена Ради Європи, яка підписала і ратифікувала цю Кон-
венцію може звертатись до Європейського суду з прав людини (такого права 
сьогодні, наприклад, позбавлені мешканці європейської країни Білорусь) та 2) 
що Європейський Суд має змогу впливати (втручатися) на внутрішні справи 
держави — члена Ради Європи до того часу поки уповноважена на те державна 
інституція вважатиме це за доцільне (випадок з Грецією, ст. 15 Конвенції).

Про це йдеться також у п.4, ст.55 Конституції України, де закріплене право 
індивіда на звернення «… до міжнародних організацій, членом або учасни-
цею яких є Україна». Тобто це право надається особі національним правом 
України і виключно в межах її міжнародних зобов’язань. Виникає питання — 
чи можна казати про вільний доступ осіб до такого Суду і їх міжнародну 
правосуб’єктність, коли цією можливістю наділяє індивіда не міжнародне 
право, а компетентний державний національний орган? Позитивна відповідь 
проблематична. Проте, з впевненістю можна казати, що питання про наявність 
або відсутність міжнародної правосуб’єктності індивіда не впливає на його 
право на міжнародний судовий захист в міждержавних судових установах 
членом або учасницею яких є держава, як універсальний суб’єкт міжнарод-
ного права. Певні держави домовилися між собою щодо визнання кожної з 
них можливості прямого звернення індивідів до міжнародних правозахисних 
установ та організацій.

Про прямі обов’язки індивідів перед міжнародним правом, а відповідно про 
міжнародну правосуб’єктність, говорять у випадках їх міжнародно-правової 
відповідальності за скоєні ними злочини проти миру та безпеки людства. 
Наприклад, Конвенція про попередження злочину геноциду і покарання за 
нього 1948 р., у ст.1 передбачає, що “Договірні Сторони підтверджують, що 
геноцид незалежно від того, чи відбувається він у мирний час або військовий 
час, є злочином, що порушує норми міжнародного права і проти якого вони 
зобов’язуються вживати заходів попередження і карати за його вчинення” а 
ст.УI наголошує, що “Особи, обвинувачувані у вчиненні геноциду або інших 
перелічених у статті ІІІ діянь, повинні бути засуджені компетентним судом тієї 
держави, на території якого було скоєне це діяння, або таким міжнародним 
карним судом, що може мати юрисдикцію у відношенні Сторін цієї Конвенції, 
що визнали юрисдикцію такого суду”.

В наведених статтях Конвенції йдеться про те, що обов’язок у покаранні осіб, 
обвинувачуваних у вчиненні геноциду, покладено на держави, як суб’єкти між-
народного права, що беруть в ній участь. І лише в тому випадку, якщо держави 
створять міжнародний карний суд і визнають його юрисдикцію вони можуть 
передати злочинців на його розгляд для того щоб привернути увагу світової 
громадськості і підкреслити ступінь їхньої небезпеки для людства. Не має 
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сумніву, що суб’єктами даних конвенційних правовідносин є держави-учасниці 
Конвенції, але не обвинувачувані у вчиненні геноциду особи.

В окремих випадках держави шляхом укладання міжнародних договорів 
(Статутів) для покарання військових злочинців, за вчинення міжнародних 
злочинів проти світу і людяності, створювали міжнародні карні суди, напри-
клад Нюрнберзький і Токійський військові трибунали 1946 р. Є приклади 
створення Міжнародних трибуналів відповідно до рішень Ради Безпеки ООН. 
У 1993 р. був створений Міжнародний трибунал для судового переслідування 
осіб, винних у вчиненні злочинів на території колишньої Югославії, у 1994 
Міжнародний трибунал для судового переслідування осіб, відповідальних 
за геноцид та інші серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, 
скоєні на території Руанди та сусідніх держав. Дані злочини на пряму частіше 
пов’язані не з індивідуальним проявом злочинних дій індивідів, а зі злочинною 
діяльністю злочинних військових режимів, органів держав та їх керівників. 
В даному випадку держави особисто на основі договорів або за допомогою 
органів міжнародних організацій, яким вони делегували таку компетенцію, 
створюють такі міжнародні трибунали, де злочинці виступають як об’єкти 
певних правовідносин держав, які вирішили покарати їх саме таким чином. 
Чи є такі злочинці суб’єктами міжнародного права? Чи можна казати в цьо-
му випадку про повну чи обмежену міжнародну правосуб’єктність осіб? Ми 
впевнились що ні.

17 липня 1998 р. в Римі дипломатична конференція повноважних пред-
ставників держав-членів ООН ухвалила Статут Міжнародного кримінального 
суду, що набув чинності 1 липня 2002 р. Статут не передбачає індивідуальних скарг 
фізичних осіб (МКС може здійснювати свою юрисдикцію у трьох випадках:

1) за зверненням держави-учасниці;
2) за зверненням Ради Без пеки ООН, що діє на підставі Глави VII Статуту 

ООН і порушує питання про про ведення розслідування;
3) Прокурор самостійно розпочинає попереднє розсліду вання на підставі 

отриманої інформації про вчинення злочинів, що підпадають під дію Статуту 
(ст.13), проте володіє юрисдикцією стосовно фізичних осіб у відповідності зі Статутом. 
Особа, яка скоїла злочин, що підпадає під юрисдикцію Суду, несе індивідуальну 
відповідальність відповідно до його положень (ст. 25).

Слід особливо зазначити, що головним принципом організації та діяльності 
Суду є принцип комплементарності: МКС не замінює, а доповнює національні 
органи кримінальної юстиції. На практиці це означає, що Суд здійснює свою 
юрисдикцію лише у випадках, коли відповідні держави не можуть або не бажа-
ють забезпечити ефективне пересліду вання осіб, що підозрюються у вчиненні 
згаданих вище міжнародних злочинів. При цьому критерії небажання або не-
здатності держави чітко визначені у пп. 2 і З ст.17 Статуту з чим добровільно 
погоджуються держави-учасниці за ратифікації чи приєднання до угоди.

Крім того необхідно також відзначити, що фізичні особи, на думку пе-
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реважної більшості фахівців та наведених вище прикладів, не можуть бути 
незалежними від держав-учасниць учасниками міжнародних договорів та 
правозахисних організацій, самостійно створювати і реалізовувати міжнародні 
права й обов’язки, не можуть бути учасниками міжнародних міжурядових ор-
ганізацій, а в Міжнародному Суді ООН їхні інтереси, у якості дипломатичного 
захисту, можуть захищати лише держави, як суб’єкти міжнародного права.

Виходячи з вищевикладеного можна зробити висновок про те, що фізичні 
особи в сфері дії сучасного міжнародного права не можуть самостійно без 
участі держав володіти ні дієздатністю ні правоздатністю ні деликтоздатністю. 
Тривала дискусія з цього питання свідчить, що досить суперечливою є і думка, 
що фізична особа є об’єктом міжнародного права. Сучасна правова реальність 
підводить до висновку про те, що права людини є об’єктом міжнародних 
правовідносин держав і в результаті можливим об’єктом міжнародного права. 
Слушною здається пропозиція Ю.М. Колосова для визначення статусу фізичні 
особи застосовувати визначення „дестинатор міжнародного права”1, можливо 
„адресат” або „бенефіціарій” тобто особа на користь якої був укладений між-
народний договір між державами.

Зрозуміло бажання фахівців з міжнародного права якнайшвидше набли-
зити золоту еру людства і поставити інтереси і права людини під цілковитий 
і остаточний захист і суворий контроль міжнародного права, відокремив її 
як самостійний суб’єкт міжнародного права, але це гуманне прагнення сьо-
годні поки що не відповідає міжнародної-правової дійсності, про що свідчать 
реалії теорії і практики так само, як і останні події у світі — Косові, Чечні, 
Афганістані, Іраку, Бурунді, Руанді, Сомалі, Абхазії, Південній Осетії та інших 
країнах і регіонах.

На підставі викладеного можна зробити висновок про те, що фізична особа 
може бути визнана в майбутньому суб’єктом міжнародного права державами в 
їх багатосторонніх чи двосторонніх договорах, які сьогодні відсутні. Або якщо 
уявити, що людство коли-небудь, створить державно-організаційну форму на 
кшталт Світового Союзу, правові відносини якого буде регулювати світове 
право, тоді індивіди певно по праву будуть визначатись основним суб'єктом 
такого права. Проте фантастика — це зовсім інша галузь нашого мислення, 
відмінна від сучасного міжнародного права.

1 Колосов Ю.М. Некоторые вопросы международного права // СГП, 1990. - № 11. – С.. 89


