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1. ПОНЯТТЯ СУВЕРЕНІТЕТУ ТА йОГО ВИЗНА ЧЕННЯ. · 

З часу своrо утворення поняття суверенітету зайняло цен 
їральне місце в розумінні держави та П влади . Суверенітет 
-став одним із основних понять державного та міжнароднього 
.Права, що на ньому rрунтувзлося розуміння правного обеягу 
1 а правних відносин державної влади. Суверенітет відогрзв 
значну ролю у політичному житті, як бойове гасло тих со-' . . ЦІЯЛЬНО·ПОЛІТИЧНИХ CИJt, ЩО, ПОЧИНаЮЧИ З КІНЦЯ сереДНЬО-

В і ЧЧЯ, боролися за свое ·панувакня. Звідси різні вчеиня upo 
носія сув.ерен;ітету, про суть і межі суверенітету та його 
nравний харзк-r·ер. · 

Від часу устз.rrення ць-ого nоняття 'в розумінні безумовної 
зверхности та незалежности держа-вної влади суверен ітет 
вважали за rвідмінну -властивість або ознаку держави. Лише 
ЦРУГ_9_! 1!921QB_I1;~.!:L:.ilLe в Німеччині_,_ ~ за _!Іе_!9 і в і~ 
кpalliax, _ро~уннул~ся й поширюється вчення про Еіес)"верен~у 
.дe'j53mmy, що ·мала до того лише поодиноких lt'р'ихильниюв, 
·як-;- наnриклад, юриста 18 -в. НеттеlІЬбля.w. Але ~есуверенну 
державу все тзІGи визн~вали за деякий ухн4, від нормального 
·типу д:ержави, як організації суверенного панування, і багато 
вчеmrх також і нині тримається того погляду, що суве.ре
'Нітет-необхідна ознака держави. Розвиток каnіталізму та 
.ім періялізму ~Надзвичайно nосилив вияви та обсяг державної 
-влади. Цей розвиток, хоч і примусив держави до великої 
·міри розвинути ·Та поширити свої взаєм-ини та ·ВИ1<ликав їх 
.економічну співзалежність, але в ін ,разом з тим також нзд
з.вичзйно ·nосилив су-перечності між каnіталістичними держа
вами, против-оnоставивши· їх одна одній , як владні клясові 
організаЦії, що rведуть внутрішню клясову боротьбу, а також 
і зо вні- боротьбу за св.оє панування збо за свою самостій
ність. 

Якщо і всі згодн і з тим, що суверенітет - це nевний стан 
зверХ'Ности або ·верховенства державно\ влади1 що в Евроnі 
його досягли національні дер~ави, утворені з розвитком 
каn італі зму на руїнах феодального політичного світу', то , 
.здавалось би, за · таких умов немає жодних підстав гадати, 
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.досягли Франція, Англія та незалежні італійсьІ<і торговельні 
респубдіки, позбавившись залежности від і.мnерії та папства, 
й що легісти того часу визначили терміном <суверенітет:.- або 
«суверенітет повний чи досконалий~. Носіями цього сувере
нітету, що 'П'РИйшов на зміну сеньоральноrо сУ'веренітету auo 
-суверенітету середньовічних феодальних володарів, були 
французькі ·королі й влада італійських самостійних торго
вельних республік (Піза, Флоренція та mш.). 

Коли ще в tnоловині ХШ століття, за 'ВИзначенням юриста 
. того часу Бомануара, кожний барон був суаереном у своїй 
<баронії, а 'Не тільки король, ro далі з XV віку •виключно дер
жавна влада в особі їі носія короля або народу визнається 

·суверенною. 

Цей суверенітет означає найвищу в державі владу, якій 
усі підкоряються, але· сама вона не має в державі ні рівної 
собі, ані вищої за себе. Н 1576 році французький пу6ліцмст 
та юрист Баден дає формулу цього суверенітету в свому 
-ІІідомому творі <Шість книжок про державу~, але до nоняття 
среренітету він додає, як ·поба·чимо, ще значний додаток, 
:а саме- елемент абсолютности, незв'язаности законами. Вод
ночас Баден неро'ЗРивио зв'язує nоНяття суверенітету з по
няттям держави і в 17 .1!:. другий відомий французький юрист 
Лу а зо прямо визначає суверенітет, ,як ту ФOQ.MLJ.UO окреслює 
rбуття держави, що cyвeperit:reт 1 держава є тотожні, 1 суве
~є ту ступ~нь та час панування, коли держа'Ва 
встановлюється та усталюється. Так утворювалося осІювне 
розуміння суверенітету державної влади, як її зверхнос'І'и та 
незалежности, й до цього Баден додає ще абсолютність 

.влад.н . llle в ХІІ ст. юристи Балонеької школи, надхнені ідео
логією абсолютної влади імnераторів стародавньої Римської 
імперії, пристосозують цю ідеологію до влади германських 
імnераторів, як ніби наступників Римських імпераrорів. 

Таку ж ідею підтримують і ім'Ператори династії Гогенштау-
-фенів. З другого боку, і римсьІ<Ї лапи також у своїй боротьбі 
за світову гегемонію над усією християнською люд.ністю та 
над св ітською владою імnераторів та королів, розвивають 

ідею абсолютної на землі влади РJ1МСІ>кого nаnства і ця ідея 
знаходить собі належну розробку в працях таких філософів 

та nубліцистів середньовіччя- Хоми Аквіната, Августина 
Тріумфата ін. Папи доказують, що вони мGють усю повноту 
й необмеженість :влади на землі, як у-повноважені й безтю
середні застуnники бога на землі. У боротьбі з рештками 

·<-танових вільностей та привілеїв французькі королі та їхні 
леrісти використовують цю ідею абсолютної влади для 
визначення влади короля. Висовують твердження, що фрак-
дузький король це імператор у своїх володіннях, а тому має 

таку саму владу, що її імператори та їхні прихильники 
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