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Статтю присвячено дослідженню принципу добросовісного виконання міжнародних зобов’язань. 
Запропоновано визначення поняття «принцип добросовісного виконання міжнародних зобов’язань», 
для характеристики змісту цього принципу виділено його елементи, визначено сферу дію принци-
пу добросовісного виконання міжнародних зобов’язань у сучасному міжнародному праві за колом 
суб’єктів міжнародного права та видами міжнародних зобов’язань, на яких поширюється дія зазна-
ченого принципу. Досліджено добросовісність як невід’ємну ознаку застосування принципу добро-
совісного виконання міжнародних зобов’язань. Зроблено висновок про те, що принцип добросовісно-
го виконання міжнародних зобов’язань є загальнообов’язковим, основним принципом міжнародного 
права, імперативною нормою загального міжнародного права jus cogens, що породжує зобов’язання 
erga omnes. Встановлено взаємозв’язок принципу добросовісного виконання міжнародних зобов’язань 
з іншими основними принципами міжнародного права та деякими загальними принципами права, зо-
крема співвідношення з принципом «pacta sunt servanda».
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Постановка проблеми. Сьогодні людство 
прийшло до розуміння загальнолюдської важ-
ливості міжнародного миру, міжнародної без-
пеки та міжнародного правопорядку, що базу-
ється на спільних та універсальних цінностях, 
необхідність існування яких є загальновиз-
наною. Такою цінністю, фундаментальною 
основою міжнародного права є принцип добро-
совісного виконання міжнародних зобов’язань.

Незважаючи на надзвичайно вагоме зна-
чення принципу добросовісного виконання 
міжнародних зобов’язань для функціонуван-
ня міжнародного права, як в українській, так 
і в зарубіжній юридичній науковій літературі 
відсутні сучасні комплексні та ґрунтовні дослі-
дження цього принципу з урахуванням тих 
змін, які міжнародне право зазнало протягом 
останніх десятиліть. 

Аналіз досліджень і публікацій. Окремі 
питання, що стосуються принципу добросо-
вісного виконання міжнародних зобов’язань, 
висвітлювалися провідними зарубіжними 
та вітчизняними науковцями, такими як 
О. В. Задорожній, А. І. Дмитрієв, В. І. Мурав-
йов, М. О. Баймуратов, О. В. Київець, В. Н. Де-
нисов, О. І. Тіунов, Н. В. Захарова, Я. Броунлі, 
М. Шоу, М. Фіцморіс, О. Елаєс, Х. Вегберг, 
І. І. Лукашук та ін.

Постановка завдання. У зв’язку з вище-
зазначеним завданням даного дослідження є 
внесок у вирішення наукової проблеми щодо 
аналізу принципу добросовісного виконання 

міжнародних зобов’язань та надання стислої 
характеристики цього принципу, що базується 
на проведеному дослідженні.

Виклад основного матеріалу. Принцип 
добросовісного виконання міжнародних 
зобов’язань віднесено до основних принципів 
міжнародного права основоположними між-
народними документами, зокрема: Статутом 
Організації Об’єднаних Націй, що набув чин-
ності 24 жовтня 1945 року [1], Декларацією 
про принципи міжнародного права, що стосу-
ються дружніх відносин і співробітництва між 
державами відповідно до Статуту Організації 
Об’єднаних Націй, прийнятою резолюцією 
Генеральної Асамблеї ООН від 24 жовтня 
1970 року [2], Декларацією принципів, яки-
ми держави-учасники будуть керуватися у 
взаємних відносинах, що включена до За-
ключного акта Наради з безпеки та співробіт-
ництва в Європі від 01 серпня 1975 року [3]. 
Зміст принципу добросовісного виконання 
міжнародних зобов’язань також відображено, 
зокрема, у таких міжнародних документах, як 
Віденська конвенція про право міжнародних 
договорів від 23 травня 1969 року [4], Віден-
ська конвенція про право міжнародних дого-
ворів між державами і міжнародними органі-
заціями або між міжнародними організаціями 
від 21 березня 1986 року [5], у Статтях про 
відповідальність держав за міжнародно-про-
типравні діяння, що відповідно до резолюції 
Генеральної Асамблеї ООН від 21 грудня 
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2001 року були взяті до уваги Генеральною 
Асамблеєю ООН [6].

З урахуванням положень вищевказа-
них міжнародних документів можна надати 
таке визначення принципу добросовісного 
виконання міжнародних зобов’язань: це за-
гальновизнана, універсальна, системотворча 
і основоположна норма міжнародного права, 
яка відображає зобов’язання суб’єктів між-
народного права добросовісно виконувати 
відповідно до міжнародного права взяті ними 
міжнародно-правові зобов’язання та яка має 
визначальне значення для гарантування між-
народного миру, міжнародної безпеки, для реа-
лізації принципів та інших норм міжнародного 
права.

Для характеристики змісту принци-
пу добросовісного виконання міжнародних 
зобов’язань можна виокремити такі елементи: 

(1) обов’язковість виконання міжнародно-
правових зобов’язань суб’єктів міжнародного 
права; 

(2) добросовісність виконання міжнарод-
но-правових зобов’язань суб’єктів міжнарод-
ного права; 

(3) виконання міжнародно-правових 
зобов’язань згідно з визначеними міжнарод-
ним правом правилами; 

(4) юридична відповідальність за порушен-
ня міжнародно-правових зобов’язань, прин-
ципу добросовісного виконання міжнародних 
зобов’язань.

З огляду на зміст принципу добросовісного 
виконання міжнародних зобов’язань, дія цього 
принципу стосується всіх інших норм міжна-
родного права, тожу, він може вважатися дже-
релом обов’язковості міжнародно-правових 
норм. Принцип добросовісного виконання між-
народних зобов’язань є загальнообов’язковим, 
і водночас обов’язковими є міжнародно-право-
ві норми, що підлягають виконанню згідно з 
цим принципом.

Принцип добросовісного виконання між-
народних зобов’язань може бути віднесений до 
імперативних норм jus cogens, відхилення від 
яких є недопустимим, з огляду на важливість 
цінностей, яких стосується принцип добросо-
вісного виконання міжнародних зобов’язань, 
та оскільки можна зробити висновок, що ха-
рактерні риси зазначеного принципу відпові-
дають ознакам імперативної норми загального 
міжнародного права jus cogens, визначеним у 
статті 53 Віденської конвенції про право між-
народних договорів [4]. Принцип добросовіс-
ного виконання міжнародних зобов’язань по-
роджує зобов’язання erga omnes – зобов’язання 
добросовісно виконувати міжнародні 
зобов’язання. Усі підстави припинення між-
народних зобов’язань, у тому числі докорінна 
зміна обставин, повинні відповідати прави-

лам застосування принципу добросовісного 
виконання міжнародних зобов’язань.

Дія принципу добросовісного виконання 
міжнародних зобов’язань поширюється на всі 
міжнародні зобов’язання, тобто на міжнародні 
зобов’язання, що виникають не лише з таких 
загальновизнаних джерел міжнародного права, 
як міжнародні договори, норми міжнародного 
звичаю та загальні принципи права, але також 
з інших джерел сучасного міжнародного права, 
зокрема з односторонніх юридичних актів дер-
жав та міжнародних організацій, актів, рішень 
міжнародних організацій, міжнародних уста-
нов, міжнародних конференцій, нарад, а також 
із правозастосовних актів, які можуть видава-
тися міжнародними і національними судовими 
установами, іншими організаціями та органа-
ми. Тобто принцип добросовісного виконання 
міжнародних зобов’язань застосовується щодо 
всіх міжнародних зобов’язань незалежно від 
джерела їх закріплення.

Окремо слід відзначити поширення сфе-
ри дії принципу добросовісного виконання 
міжнародних зобов’язань на односторонні 
юридичні акти держав, які набувають все біль-
шого значення у сучасному міжнародному 
праві. Таким чином, наприклад, Меморандум 
про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням 
України до Договору про нерозповсюджен-
ня ядерної зброї (Будапештський меморан-
дум) можна розглядати як документ, що за-
фіксував обмін односторонніми юридично 
обов’язковими заявами Російської Федерації, 
Сполученого Королівства Великої Британії та 
Північної Ірландії і Сполучених Штатів Аме-
рики, якими ці держави взяли на себе міжна-
родні зобов’язання щодо України. Отже, між-
народні зобов’язання згідно з Будапештським 
меморандумом є обов’язковими до виконання 
в силу дії принципу добросовісного виконання 
міжнародних зобов’язань.

При цьому можна також зробити висновок, 
що принцип добросовісного виконання міжна-
родних зобов’язань поширює свою дію на всіх 
суб’єктів міжнародного права, в тому числі на 
всіх нових учасників міжнародних відносин, 
що виникають.

Поширення дії принципу добросовісного 
виконання міжнародних зобов’язань на всі між-
народні зобов’язання та на всіх суб’єктів між-
народного права, що можуть виникати, забез-
печує виконання адаптивної і стабілізаційної 
функції принципу добросовісного виконання 
міжнародних зобов’язань, тобто забезпечення, 
з одного боку, адаптивності міжнародно-пра-
вового регулювання до змін міжнародних від-
носин, а, з іншого боку, має гарантувати ста-
більність основоположних засад міжнародного 
права, незважаючи на вказані зміни, та прогре-
сивний розвиток міжнародного права.
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Окрім обов’язковості виконання міжна-
родно-правових зобов’язань принцип добро-
совісного виконання міжнародних зобов’язань 
характеризується такою невід’ємною ознакою, 
як добросовісність. Можна зробити узагаль-
нення, що у складі принципу добросовісного 
виконання міжнародних зобов’язань добро-
совісність полягає, зокрема, у чесному, точно-
му, неухильному, справедливому, розумному, 
повному виконанні зобов’язань, якнайкраще 
згідно з можливостями сторони, з докладан-
ням усіх зусиль, згідно з буквою та духом 
відповідних положень, що встановлюють 
зобов’язання, без намагання недобросовісно 
уникнути виконання, ухилитися від виконан-
ня або отримати недобросовісні, безпідставні 
переваги; добросовісне виконання міжнарод-
них зобов’язань також передбачає необхідність 
утримуватися від дій, що можуть позбавити 
норму, що встановлює зобов’язання, її об’єкта 
та мети, а також від будь-яких інших дій, що 
перешкоджають її реалізації, неможливість 
посилатись на положення внутрішнього права 
держави як на виправдання для невиконання 
своїх міжнародних зобов’язань, а також не-
можливість посилатись на правила міжнарод-
ної організації як на виправдання невиконання 
міжнародних зобов’язань міжнародною орга-
нізацією, необхідність узгодження відповід-
них зобов’язань з іншими зобов’язанням за 
міжнародним правом, заборону зловживанням 
правами, використання їх на шкоду правам і 
законним інтересам інших суб’єктів, а також 
добросовісне тлумачення відповідних поло-
жень з метою встановлення істинного, справж-
нього змісту відповідних зобов’язань.

Держави самостійно визначають, яким 
чином виконувати міжнародно-правові 
зобов’язання згідно з принципом добросо-
вісного виконання міжнародних зобов’язань, 
враховуючи необхідність погоджувати націо-
нальне законодавство з міжнародним правом, 
використовувати механізми імплементації 
для виконання міжнародних зобов’язань. На 
міжнародному рівні для забезпечення добро-
совісного виконання міжнародних зобов’язань 
існують міжнародні гарантії, міжнародний 
контроль, механізми міжнародної відповідаль-
ності та інші міжнародні засоби та інституційні 
механізми, в тому числі міжнародні консульта-
ції, переговори, діяльність судів тощо.

Важливо відзначити взаємозв’язок прин-
ципу добросовісного виконання міжнародних 
зобов’язань з іншими принципами міжнарод-
ного права та деякими загальними принци-
пами права. Адже, наприклад, згідно з Висно-
вками робочої групи з питань фрагментації 
міжнародного права, затвердженими Комісією 
міжнародного права у 2006 році, «Міжнарод-
не право є правовою системою. Його прави-

ла і принципи (тобто, його норми) діють у 
взаємозв’язку і повинні тлумачитися в контек-
сті інших правил та принципів» [7, с. 177, 178].

Так, виконання міжнародних зобов’язань 
згідно з принципом добросовісного виконан-
ня міжнародних зобов’язань має відбуватися 
(а) без втручання у справи, що належать до 
внутрішньої компетенції будь-якої держави, 
(б) без погрози силою чи її застосування проти 
територіальної цілісності чи політичної неза-
лежності будь-якої держави або будь-яким 
іншим чином, несумісним із цілями ООН, 
(в) з вирішенням міжнародних спорів держав 
мирними засобами і без загрози міжнародному 
миру, безпеці та справедливісті, (г) на основі 
співробітництва держав одна з одною згідно 
зі Статутом ООН, (ґ) відповідно до принци-
пу рівноправності і самовизначення народів,  
(д) відповідно до принципу суверенної рівно-
сті держав, (е) відповідно до верховенства пра-
ва. Згідно з принципом міжнародної відпові-
дальності, порушення міжнародно-правового 
зобов’язання, якщо відповідна дія або бездіяль-
ність здійснюється державою або міжнарод-
ною організацією за міжнародним правом, ста-
новить міжнародно-протиправне діяння, що 
зумовлює настання відповідальності.

Насамкінець, слід відзначити кореляцію 
принципу добросовісного виконання міжна-
родних зобов’язань з принципом «pacta sunt 
servanda». Принцип «pacta sunt servanda» є 
загальним принципом права, що виник ще у 
стародавні часи та знайшов реалізацію у між-
народному праві. Сфера дії принципу добро-
совісного виконання міжнародних зобов’язань 
є більш широкою, ніж сфера дії принципу 
pacta sunt servanda. Принцип добросовісного 
виконання міжнародних зобов’язань поширю-
ється на міжнародні зобов’язання, що випли-
вають не лише з договорів, а й з інших джерел 
міжнародного права, тоді як pacta sunt servanda 
фактично стосується виконання договорів 
згідно з міжнародним правом. Відповідно, 
принцип pacta sunt servanda поширюється на 
суб’єктів міжнародного права, що можуть укла-
дати договори згідно з міжнародним правом, 
тоді як принцип добросовісного виконання 
міжнародних зобов’язань застосовується щодо 
всіх суб’єктів міжнародного права. Отже, фор-
мування принципу добросовісного виконання 
міжнародних зобов’язань стало логічно необ-
хідним із розвитком міжнародних відносин 
та необхідністю гарантувати виконання усіх 
зобов’язань, що виникають з міжнародного 
права усіма суб’єктами міжнародного права. 

Висновки

Принцип добросовісного виконання між-
народних зобов’язань як гарантія виконання 
зобов’язань, що виникають відповідно до між-
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народного права, забезпечує можливість спів-
робітництва між державами, взаємоузгоджен-
ня їхніх інтересів для підтримки міжнародного 
миру та безпеки. Отже, чітке розуміння змісту 
цього принципу та його подальше дослідження 
має сприяти утвердженню міжнародної закон-
ності і міжнародного правопорядку, розвитку 
та функціонуванню сучасного міжнародного 
права, забезпеченню прогресивного розвитку 
людства.
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Статья посвящена исследованию принципа добросовестного выполнения международных обяза-
тельств. Предложено определение понятия «принцип добросовестного выполнения международных 
обязательств», для характеристики содержания этого принципа выделены его элементы, опреде-
лена сфера действия принципа добросовестного выполнения международных обязательств в совре-
менном международном праве по кругу субъектов международного права и видам международных 
обязательств, на которые распространяется действие указанного принципа. Исследована добро-
совестность как неотъемлемый признак применения принципа добросовестного выполнения между-
народных обязательств. Сделан вывод о том, что принцип добросовестного выполнения междуна-
родных обязательств является общеобязательным, основным принципом международного права, 
императивной нормой общего международного права jus cogens, которая порождает обязательства 
erga omnes. Установлена взаимосвязь принципа добросовестного выполнения международных обяза-
тельств с другими основными принципами международного права и некоторыми общими принципа-
ми права, в частности соотношение с принципом «pacta sunt servanda».

Ключевые слова: принцип добросовестного выполнения международных обязательств, междуна-
родное право, принципы международного права.

The article is dedicated to the analysis of the principle of performance of international obligations in good 
faith. The definition of “the principle of performance of international obligations in good faith” is proposed and 
the elements characterizing the content of this principle are identified. The sphere of action of the principle of 
performance of international obligations in good faith in the modern international law is identified according to 
the sphere of subjects of international law and the range of international obligations, to which this principle ap-
plies. The analysis covers good faith as an integral feature of the application of the principle of performance of 
international obligations in good faith. The conclusion is made that the principle of performance of international 
obligations in good faith is a generally obligatory, fundamental principle of international law, the peremptory norm 
of general international law “jus cogens”, which creates the erga omnes obligations. It has been established that the 
principle of performance of international obligations in good faith is interconnected with other fundamental princi-
ples of international law and some general principles of law, in particular, the research covers the correlation of the 
principle of performance of international obligations in good faith with pacta sunt servanda principle.

Key words: principle of performance of international obligations in good faith, international law, principles 
of international law.


