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ХХ СТОЛІТТЯ
Стаття присвячена дослідженню поглядів радянських юристів-міжнародників 1956–1991 рр. 

на проблему міжнародної правосуб’єктності. Виділено 2 періоди в історії радянської науки 
міжнародного права другої половини ХХ ст., у рамках кожного з яких виявлені і проаналізовані 
основні підходи до визначення кола суб’єктів міжнародного права.
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Статья посвящена исследованию взглядов советских юристов-международников 1956–
1991 гг. на проблему международной правосубъектности. Выделены 2 периода в истории 
советской науки международного права второй половины ХХ в., в рамках каждого из которых 
выявлены и проанализированы основные подходы к определению круга субъектов 
международного права.
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Th e article investigates the views of the Soviet international lawyers of 1956 –1991s of the last 
century on the issue of international legal personality. Two main periods in the history of Soviet 
science of international law of the second half of the twentieth century are distinguished. Th e main 
approaches in determination of the range of subjects of international law are identifi ed and analyzed 
within each of these periods.
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МІЖНАРОДНЕ 
ТА КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

УДК 341.21 О. В. Тарасов

Обґрунтованість теоретико-методо-
логічних досліджень у юридичній науці 
передбачає серйозне вивчення історії 
проблеми, систематизацію та аналіз по-
глядів попередників. Не є тут винятком 
і питання міжнародної правосуб’єк т-
ності, що знаходилися в центрі уваги ра-
дянських юристів-міжнародників другої 
половини ХХ ст. [17; 30, с. 7–23; 36, 
с. 5–50; 52; 53].

Актуальність даної тематики обумов-
лена, крім фундаментальності в теоре-
тико-методологічному плані, також і від-
сутністю у новітніх зарубіжних дослі-

дженнях аналізу радянської доктрини 
щодо кола суб’єктів міжнародного права 
[62; 63; 64; 65].

Метою даної статті є аналіз, періоди-
зація і систематизація поглядів радян-
ських юристів-міжнародників 50–90-х рр. 
ХХ ст. щодо кола суб’єктів міжнародного 
права.

Для системного та послідовного аналі-
зу доктринальних позицій представників 
радянської школи міжнародного права 
аналізованого періоду відносно міжнарод-
ної правосуб’єктності уявляється корект-
ним виокремлення наступних періодів:
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1. Класичний період в історії радян-
ської юридичної науки (1956–1988 рр.).

2. Період ослаблення партійного ке-
рівництва юридичною наукою, зняття 
політичної цензури, скасування ідеоло-
гічного контролю за змістом міжнародно-
правових досліджень (1989–1991 рр.).

Перший період охоплює приблизно 
три десятиліття від хрущовської «відли-
ги» до середини горбачовської «перебу-
дови». Характеризується відносно по-
мірним партійним керівництвом юри-
дичною наукою, розширенням тематики 
міжнародно-правових досліджень, хоча 
й обмежених ідеологічними рамками 
марксизму-ленінізму і контролем з боку 
політичної цензури.

Другий, найкоротший і «блискавич-
ний», період пов’язаний з децентраліза-
цією і розпадом радянської державності, 
першими спробами теоретико-методоло-
гічного плюралізму в радянській науці 
міжнародного права.

Класичний період в історії 
радянської юридичної науки

(1956–1988 рр.)

Процес відносної демократизації ра-
дянського суспільства після ХХ з’їзду 
КПРС і розширення міжнародного спів-
робітництва СРСР позитивно позначився 
на розвитку міжнародно-правової науки. 
17 квітня 1957 р. була заснована Радянська 
асоціація міжнародного права, сформова-
ні нові кафедри міжнародного права у ви-
щих навчальних закладах, розширена ас-
пірантська підготовка та ін. Як зазначав 
Г. І. Тункін в 1962 р.: «Після XX з’їзду КПРС 
в Радянському Союзі було видано більше 
праць з міжнародного права, ніж за всі по-
передні 40 років існування Радянської дер-
жави» [51, c. 4]. Тим не менш ідеологічний 
контроль за юридичними дослідженнями 
тривав, політичну цензуру ніхто не відмі-
няв, а принцип партійності залишався 
фундаментальною методологічною осно-
вою всієї радянської науки.

Центральною проблемою міжнарод-
ної правосуб’єктності в цей період ви-

явилося визнання ООН та інших між-
урядових організацій (ММУО) як суб’єктів 
міжнародного права. Нова плеяда радян-
ських юристів-міжнародників в особі 
Р. Л. Боброва [4], О. В. Богданова [6, c. 23–
24], І. І. Лукашука [27, c. 118–133], С. О. Ма-
лініна [28], Г. І. Морозова [39, c. 196–202], 
В. С. Семенова, А. М. Талалаєва [45, c. 27–
37], Г. І. Тункіна [50, c. 19], М. О. Ушакова 
[52, c. 65–69], О. О. Шибаєвої [55, c.  60–71], 
В. Л. Ющенко [57], М. В. Яновського та ін-
ших дослідників виступила проти жорстко 
етатистського підходу до визначення кола 
суб’єктів міжнародного права. Ряд дослід-
ників продовжували відстоювати тради-
ційну концепцію держави як єдино мож-
ливого суб’єкта міжнародного права1. Дис-
кусія тривала аж до початку 70-х рр., коли 
міжнародно-правова діяльність ММУО 
настільки розширилася, що подальша по-
леміка вже стала неактуальною.

Отже, був зроблений серйозний ме-
тодологічний крок на шляху до визнання 
інших, ніж держава, суб’єктів міжнарод-
ного права.

Однак подальшого якісного зрушен-
ня не відбулося. Боязкі спроби визнання 
людини якщо не суб’єктом міжнародно-
го права, то хоча б суб’єктом окремих 
міжнародних правовідносин [15, c. 146–
147, 461–462; 19, c. 204; 56, c. 79–80], у тому 
числі що виникають у разі міжнародно-
правової відповідальності, відразу на-
трапили на ідеологічні міркування зраз-
ка 1938 р. [48]. Старий постулат, який 
стверджував, що держава громадянства 
поглинає правову особистість людини 
в міжнародному праві, продовжував до-
мінувати в радянській доктрині2. Сама 
концепція міжнародної правосуб’єктності 
індивіда розглядалася як втручання ка-

1 Див.: [26, c. 66; 32, c. 95]. Пізніше Д. Б. Левін 
погодився з міжнародною правосуб’єктністю де-
яких ММУО, які відіграють «значну роль у між-
народному співробітництві» [24, c. 57]. Див. 
також: [36, c. 7]. З часом Л. А. Моджорян ви-
знала «досить обмежену та умовну» міжнародну 
правосуб’єктність ММУО [37, c. 124].

2 Як відмічав Г. І. Тункін, «за сучасним за-
гальним міжнародним правом индивід не має 
правосуб’єктності, окремі винятки не змінюють 
загального правила» [49, c. 17].
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піталістичних країн у внутрішні справи 
соціалістичних країн, а тому визнавалася 
ідеологічно шкідливою [22, c. 162; 23, 
c. 163–164; 24, c. 54; 36, c. 20–31; 42; 54, c. 15, 
90]. Антропологічний нігілізм залишався 
якісною характеристикою радянської на-
уки міжнародного права аж до розпаду 
СРСР і ще досі дає про себе знати на 
пост радянському просторі [46].

Менш гостро критикувалися спроби 
визнання міжнародної правосуб’єктності 
неурядових організацій [8, c. 93; 20, c. 106; 
38, c. 304–306; 43, c. 288; 44, c. 54; 47, c. 22–28; 
58, c. 157] та міжнародних господарських 
організацій [9, c. 142–145; 25, c. 10–11], що 
було викликано, швидше, скромністю і дуже 
великою обережністю при відповідній ар-
гументації, а також відсутністю прямих іде-
ологічних указівок з цього приводу.

Таким чином, класичний перелік 
суб’єктів міжнародного права, визнаних 
радянською доктриною в 1956–1988 рр., 
включав у себе 2 категорії: 1) суверенні 
(первинні) суб’єкти, до яких відносилися 
держави (у тому числі союзні республіки 
СРСР [7, c. 81–91; 12; 26, c. 66; 41; 59; 60; 
61]) та народи (нації) в особі органів 
національно-визвольних рухів, які ве-
дуть боротьбу проти колоніалізму [5, 
c. 96; 13, c. 77; 18, c. 53–82]; 2) несуверен-
ні (вторинні, похідні) суб’єкти, що вклю-
чають державоподібні утворення (Вільні 
міста, Західний Берлін, Ватикан1) та між-
народні міжурядові організації [31, 
c. 81–101; 33, c. 70–88; 34, c. 6–7]. На пе-
риферії загальновизнаної концепції пе-
ребували поодинокі автори, які спробу-
вали обґрунтувати наявність окремих 
елементів міжнародної правосуб’єктності 
у людини2, міжнародних неурядових ор-

1 Д. Б. Левін і Л. А. Моджорян не визнавали 
міжнародної правосуб’єктності Ватикану. Див.: 
[1, c. 148 (примітка редактора у посиланні); 36, 
c. 40–50].

2 Як обережно висловився Г. М. Вельямінов: 
«Чи можна вважати, що надання суверенни-
ми державами за згодою між собою деяких 
елементів міжнародної правосуб’єктності своїм 
особистим індивідам у локальних рамках цих 
відносин з цими державами є порушенням 
міжнародного права або вихід за його рамки? Це 
питання ще потребує авторитетного вирішення 
не тільки на доктринальному рівні» [8, c. 93].

ганізацій та міжнародних господарських 
організацій3.

Останній період в історії радянської 
науки міжнародного права 

(1989–1991 рр.)

На нашу думку, цей період слід по-
чинати з публікації статті Н. В. Захарової 
в журналі «Советское государство и пра-
во» (Москва) під красномовним заголов-
ком «Індивід – суб’єкт міжнародного пра-
ва» [16]4. Уперше за всю історію радянської 
юридичної науки не завуальовано, а від-
крито в одному з центральних юридичних 
журналів була прямо заявлена концепція 
міжнародної правосуб’єктності фізичної 
особи. Це справедливо було розцінено 
юридичною громадськістю як відмова ра-
дянської влади від політичної цензури та 
ідеологічного контролю за змістом 
міжнародно-правових досліджень, можли-
вість плюралізму наукових думок. Як за-
значав Р. А. Мюллерсон: «Категоричне за-
перечення міжнародної правосуб’єкт ності 
індивіда в радянській міжнародно-
правовій літературі пов’язано певною мі-
рою з етатистським підходом до міжнарод-
ного права і міжнародних відносин, звели-
ченням ролі і значення держави не тільки 
всередині суспільства, а й на міжнародній 
арені» [23, c. 180]. Саме з цього моменту 
з’являється все більше праць, автори яких 
виступають за розширення традиційного 
кола суб’єктів міжнародного права [2; 3, 
c. 92; 14, c. 58; 35, c. 177; 40, c. 15, 102]5.

Проте розпад СРСР обриває історію 
радянської науки міжнародного права 
і відкриває нову сторінку історії міжна-

3 На думку С. Ю. Марочкіна: «Якщо основ-
ними засновниками норм міжнародного права 
є суверенні утворення, то їх виконавцями мо-
жуть бути окремі органи та особи – фізичні та 
юридичні» [29, c. 124].

4 Слід відмітити, що роком раніше В. С. Ве-
рещетін указував: «Потрібен і більш погли-
блений аналіз питання про правосуб’єктність 
особистості в сучасному міжнародному праві» 
[10, c. 15]. Див. також: [11, c. 10].

5 Хоча, наприклад, Ю. М. Колосов вважав 
за необхідне «повернутися до концепції, згідно 
з якою суб’єктами міжнародного права є лише 
держави» [21, c. 89].
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родно-правової науки вже пострадян-
ських держав.

Таким чином, погляди радянських 
юристів-міжнародників другої половини 
ХХ ст. на проблему кола суб’єктів між-
народного права визначалися: 1) класо-
вою ідеологією марксизму-ленінізму 
в інтерпретації КПРС; 2) практичними 
потребами обґрунтування зовнішньопо-
літичного курсу СРСР; 3) реаліями 
міжнародно-правової системи. Лише 
в останні два-три роки існування СРСР 

з’явилася можливість прояву справжньо-
го наукового плюралізму стосовно між-
народної правосуб’єктності, але це вже 
не змогло вплинути на загальну оцінку 
радянської науки міжнародного права 
в даній галузі досліджень.

Більшість концепцій міжнародної 
правосуб’єктності, розроблених у радян-
ській юридичній науці, продовжують своє 
існування вже в рамках пострадянських 
шкіл міжнародного права. Їх подальша ево-
люція потребує наступних досліджень.
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