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КОНЦЕПЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ ЛЮДСТВА 
В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Історія міжнародного права, вказує на те, що довгий час всі об’є к т  
матеріального світу, які не входили до складу суверенної держави, розглядались 
як такі, що не належать нікому (res nullius та res communis) і кожна держава 
могла пред’явити свої права на ці об’єкти/простори. Ці концепції отримали 
розвиток у римському праві на основі тлумачення прав на користування такими 
об’єктами як морські простори, світло та повітря.

Правники давно звертали увагу на застосування res communis 
у міжнародних відносинах. У лекціях 1909 р. київського проф. О. Ейхельмана, 
фахівця з міжнародного права, зазначається, що до основ міжнародного права 
відноситься «свобода відкритого моря, як res communis, для використання його 
всіма народами, при виключенні (постійного) територіального верховенства 
окремих держав на відкрите море» [6, с. 6].

У сучасному розумінні концепція загального надбання людства 
(res communis humanistatis) має більш широкий зміст та застосовується до 
об’єктів/просторів, що знаходяться поза межами державної юрисдикції, і по 
відношенні до яких міжнародна спільнота може встановити або встановлює 
міжнародно-правові режими в інтересах міжнародного розвитку. Суспільне 
розуміння того, що деякі міжнародні об’єкти, що мають величезне суспільне 
значення, повинні знаходитись у загальному користуванні у наш час дозволило 
розвинути концепцію загальної надбання людства у концепцію загальної 
спадщини людства, що активно застосовується у міжнародному праві. Більш 
детально це питання розглядається українським вченим О. Мельничук. 
Розкриваючи питання загального надбання людства, вчений підкреслює, що 
концепція всесвітньої спадщини та концепції загальної спадщини людства, хоча 
й співпадають у певних своїх характеристиках, але не є тотожними, оскільки 
статус об’єктів першої встановлюється міжнародним правом без обмеження
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у використанні об'єкту; розумне та справедливе »рахування зацікавленої'11
у використанні певного об’єкту всіх держан; неприпустимість присвоєння будь- 
якою державою будь-якої частини об’єкту загальної спадщини людина 
[1,с. 211]. Зазначені проф. Г. Анцелевичем критерії фактично відображанні, 
сучасне уявлення про застосування загальної концепції людства до його об'* ким 
і можуть розглядатись як базові критерії міжнародно-правового регулювання 
правового статусу цих об’єктів та слугувати дієвими принципами для режиму 
їх використання.

Варто зазначити, що концепція загальної спадщини людства значною 
мірою вплинула на розвиток сучасного морського права. Яскравим прикладом 
сучасного застосування цієї концепції у міжнародно-правовому регулюванні 
є Частина XI «Район» Конвенції з морського права 1982 року (далі -  Конвенція), 
яка регламентує правовий статус та особливості використання району морського 
дна (далі Район) в інтересах людства. Стаття 136 Конвенції проголошує, що 
Район являється загальним спадком людства [3, с. 3]. Від держав вимагається 
забезпечити дотримання норм міжнародного права, не допускати нанесення 
шкоди при здійсненні діяльності в межах Району; застосовувати Район на блаю 
людства (стаття 140) та виключно у мирних цілях (стаття 141), не допускати 
деградації загального спадку (ст. 145) [3, с. 4].

Показовою для застосування концепції загальної спадщини людства 
є також стаття 137 Конвенції, що визначає правовий статус Району та його 
ресурсів та демонструє застосування принципу використання об’єкту загальної 
спадщини людства. Зокрема, неможливість для держав застосовувати та навіть 
претендувати на суверенітет та суверенні права по відношенні до Району 
в цілому або до його частини; імперативне твердження про те, що всі ресурси 
Району належать людству, а їх відчуження можливе лише за згодою окремо 
визначеної міжнародної організації (за текстом Конвенції -  Міжнародного 
органу по морському дну).

Глобалізаційні процеси в суспільстві, розвиток техніки та науки 
створюють нові умови для використання природних ресурсів, що знаходяться за 
межами їх державних кордонів. Це також стосується Світового океану та живих 
ресурсів відкритого моря. До Світового океану відносяться всі водні простори 
Землі, а міжнародно-правове поняття «відкрите море» включає просторову 
складову -  водний простір та відповідний міжнародний режим користування цим 
об’єктом.
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Частина VII «Иідкрите морс» Конвенції » морською прана 1982 р. містить 
Норми, що відповідають критеріям визначення цього об'єкту як об’єкту загальної 
ІНйдіцини людства. Зокрема, свобода відкритого моря, що регламентується 
Pti N7 Конвенції, встановлює режим користування відкритого моря шляхом 
МТйнонлєння переліку свобод, відповідно до яких дозволяється певна діяльність 
у межах відкритого моря -  судноплавство, польоти літаків, створення островів, 
рибальство, наукові дослідження, прокладка трубопроводів тощо. Конвенції 
іиміж включає інші норми, що дозволяють користування цим об’єктом як 
о(Гі ктом загальної спадщини людства, а саме: відкрите море резервується 
вик точно для мирних цілей (ст. 88); ніяка держава не має право претендувати на 
підпорядкування будь-якої частини відкритого моря своєму суверенітету (ст. 84); 
будь-яка держава незалежно від того, чи являється вона прибережною або такою, 
що не має виходу до моря, має право на те, щоб судна під його прапором плавали 
у відкритому морі (ст. 90); кожна держава має право на судноплавство у відкритому 
морі [3, с. 3].

Не менше значення має справедливе та ощадливе використання 
імодством атмосфери та збереження кліматичної системи Землі. Проте, на 
сьогодні не всі об’єкти/простори розглядаються як такі, які являються загальною 
спадщиною людства, зокрема, міжнародно-правові питання запобігання 
антропогенному впливу людини на зміну клімату розглядається виключно 
в рамках міжнародного екологічного права, а положення концепції загальної 
спадщини людства застосовується лише частково, зокрема це стосується її 
критеріїв. Так, у наш час ставиться питання визначення кліматичної системи 
Землі як об’єкту охорони. З цієї позиції український вчений О. Радзівілл вказує, 
що в широкому розумінні загальна спадщина людства (атмосфера, глобальна 
екосистема планети та її складові, константи людської природи та культури) має 
розглядатись як система природних і антропогенних, матеріальних і нематеріальних 
ресурсів, життєво необхідних для стійкого розвитку всього людства [7, с. 17-181 
і особливо важливо усвідомлення екологічної залежності людства від 
антропогенних чинників та збереження екосистем як об’єктів загальної 
спадщини [ 7, с. 10].

Застосування в міжнародному космічному праві концепції загальної 
спадщини людства має вирішальне значення. Договір про принципи діяльності 
держав з дослідження та використання космічного простору, включаючи Місяць 
та інші небесні тіла 1967 р. [2] проголошує використання космічного простору на 
благо всього людства та в інтересах всіх країн, незалежно від ступеня їх
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економічного та науковою розвитку, а космічний простір деклнруї и.си як спадок 
всього людства (сі. І Договору). Цей напрямок міжнародно-правового
регулювання формується завдяки спільному розумінню концепції загальної 
спадщини людства і потребує прогностичного аналізу.

Застосування концепції загальної спадщини людства в міжнародно- 
правовому регулюванні різноманітних суспільно значимих об’єктів -  характерна 
риса сучасного міжнародного права.

Концепція загальної спадщини людства, як доктрина, отримала визнання 
міжнародної спільноти, передбачає певні критерії, які застосовуються в інтересах 
міжнародного співтовариства при формування міжнародно-правового 
регулювання збереження та ощадливого використання об’єктів загальної 
спадщини людства.

Право загальної спадщини людства як інститут міжнародного права має 
міжгалузевий характер, відноситься до загальної частини міжнародного права, 
а його теоретичні положення можуть застосовуватись в різних сферах 
міжнародно-правового регулювання до об’єктів, що мають загальносуспільне 
значення та вилучені з національної юрисдикції держав.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ ЗА МІЖНАРОДНІ
ЗЛОЧИНИ ТА ПРИНЦИП ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ: 

ПРОБЛЕМИ СПІВІДНОШЕННЯ

Відповідно до чинного міжнародного права та міжнародно-правої 
практики держави можуть вчиняти міжнародні злочини і, відповідно, повні 
нести відповідальність за їх вчинення. Проте, сьогодні у позитивно 
міжнародному праві чітко не встановлено відмінних режимів відповідально 
держави за ординарні міжнародні правопорушення (делікти) і міжнаро; 
злочини. Чинний «загальний» для обох категорій правопорушень реж 
міжнародно-правової відповідальності держави є неефективним у ситуаці 
відповідальності держави за міжнародні злочини [3, с. 6]. Як вказує П. М. Кур 
механізм реагування на ординарні міжнародні правопорушення принципе 
не підходить для ситуації міжнародних злочинів [5, с. 72].

Відсутність у чинному позитивному міжнародному праві чіткого режи 
реалізації відповідальності держави саме за міжнародні злочини негатив 
впливає на дотримання міжнародного права та становить загрозу міжнародно 
миру й безпеці.
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