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Міжнародний досвід адміністративно-правового забезпечення
національної безпеки
International experience of administrative and legal support of national
security
В статті визначено об'єктивні тенденції розвитку міжнародних
відносин, як поява нових життєво важливих національних інтересів і
пов'язаних

з

ними

глобальних

проблем.

Міжнародно-правові

основи

національної безпеки органічно пов'язані з міжнародним правовим порядком,
якого повинні дотримуватися всі держави незалежно від того, вступили вони
в дипломатичні відносини.
Ключові

слова:

національна

безпека,

адміністративно-правове

забезпечення національної безпеки, міжнародні відносини.
The article identifies objective trends in the development of international
relations, as the emergence of new vital national interests and related global issues.
The international legal framework of national security is organically linked to the
international legal order, which must be adhered to by all states, regardless of
whether they have entered into diplomatic relations.
Keywords: national security, administrative and legal support of national
security, international relations.

Постановка

проблеми

На

розвиток

міжнародно-правових

основ

національної безпеки об'єктивно впливають дві тенденції у позиції держав - це
їх прагнення до взаємного співробітництва і природна турбота про охорону
власного суверенітету, політико-економічної незалежності від зовнішніх загроз.
У зв'язку з цим в міжнародно-правовому порядку також простежуються
тенденції соціально-політичного і власне юридичного вектора, що в свою чергу
створює теоретико-методологічну основу для розробки і закріплення на
міжнародно-правовому рівні моделі нового порядку, що відповідає інтересам
усіх держав, а по суті, інтересам їх національної безпеки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій міжнародний Досвід та проблеми
у забезпеченні національної безпеки, та пов’язано з урахуванням цього досвіду
у формуванні політики забезпечення національної безпеки України у сучасному
світі.

У вітчизняній літературі концептуальні питання інноваційного розвитку й

удосконалювання форм, методів і механізмів державного регулювання досліджені в
роботах таких учених як [1; 2; 3; 5]
Метою статті є дослідити міжнародний досвід адміністративноправового забезпечення Національної безпеки.
Виклад основного матеріалу У наші дні поняття «міжнародний
правовий порядок» або ж більш скорочено «міжнародний правопорядок» часто
використовується в заявах і виступах офіційних представників держав, у
багатьох міжнародних документах, в тому числі в рішеннях Організації
Об'єднаних Націй та інших міжнародних організацій.
Для юристів-міжнародників у категорії «міжнародний правовий порядок»
центральне місце, поза всяким сумнівом, належить поняттю «безпека»,
«порядок». У загальновживаному сенсі воно, як відомо, має сенс - правильного,
налагодженого стану, стан миру і спокою, належне «впорядкування» поведінки,
«дотримання правил»; стосовно до суспільних відносин - тлумачиться як режим
і правила, за якими здійснюються ці відносини.

Поняття «безпека» в контексті міжнародного співтовариства держав має
відповідати

сформованим

означати певні

загальнолюдським

уявленням,

відносини між державами, передбачені

що

покликане

і

встановлені

міжнародним правом. Міжнародний Суд неодноразово звертав свій погляд на
цю соціальну цінність міжнародного права і, зокрема, зазначав, що складне за
своїм складом міжнародне співтовариство «як ніколи потребує того, щоб
постійно і ретельно дотримувалися норми, які були спрямовані для
забезпечення упорядкованих відносин між державами членами спільноти ».
Розуміння безпеки в цілому, полягає в тому, що це не частина
громадського порядку, а весь громадський порядок, так як весь громадський
порядок, а не частина його, повинен відповідати міжнародному праву, його
основним принципам, Статуту ООН і конкретизує їх принципи та норми. Все,
що не відповідає праву - це вже не громадський порядок ".
Подібні тенденції природні для будь-якої епохи. Дієві вони і в наші дні.
Більш того, ці тенденції пояснюють і соціально-політичний зміст вимог держав
до створення чітких норм міжнародно-правового регулювання, до їх перегляду
та оновленню, а тим самим і до подальшої розробки та поглибленню
міжнародного права в цілому.
Необхідність урахування соціально-політичного аспекту дії держав у
міжнародно-правовому порядку їх взаємовідносин підтверджується і загальною
теорією права. У правовій категорії для «національної безпеки» притаманні два
основних вектора - соціально-політичний і юридичний. Адже сама сутність
поняття "безпека" полягає в тому, що вона відображає як «соціальні цілі», так і
конкретний результат правового регулювання. «Законодавець, - вказує А.М.
Васильєв - завжди прагне впливати на суспільні відносини, формувати їх в
своїх інтересах, забезпечуючи вигідний для себе порядок. А підсумок приведення суспільних відносин у стан урегульованості порядку за допомогою
всіх правових засобів формування суспільних відносин. Не дарма досить чітко

розрізняються правопорядки, існуючі в різних державах. Кожне з них має свої,
тільки йому притаманні соціально-політичні та юридичні особливості.[5]
Тим часом поняття національної безпеки повинно відображати, поза
всяким сумнівом, то, що вона не тільки повинна передбачатися в усіх нормах
міжнародного права, а й здійснюватися в реальному житті, в практиці
міжнародних відносин. У галузі міжнародного права закріплені ті вихідні
моделі поведінки держав, ті юридичні приписи, адресовані всім суб'єктам цього
права,

ті

міжнародні

обов'язки

країн,

які

вони

повинні

неухильно

дотримуватися на практиці, в своїх взаєминах. Без реального виконання таких
зобов'язань просто не може існувати національна безпека в міжнародному
житті. Як зазначає в цьому зв'язку Н.А.Ушаков, «дотримання державами своїх
міжнародних зобов'язань становить основу міжнародного правопорядку.
Однак важлива тісний зв'язок між нормами міжнародного права і
міжнародними правовідносинами. В принципі вся сфера упорядкованих
міжнародних

відносин

і

забезпечення

громадського

порядку

в

світі

охоплюється поняттям «національна безпека», яка в світовій практиці набула
інтернаціонального характеру і міцно увійшла в міжнародно-правової
лексикон. Тому можна говорити про те, що найчастіше застосовується цей
термін відноситься до тих засадам відносин між державами, який здійснюється
на основі принципів і норм міжнародного права.
Всі закономірності розвитку відносин між країнами, зокрема інтенсивний
зріст і

поглиблення

міжнародних

зв'язків, посилення

взаємозв'язку і

взаємозалежності різних акцій держав (особливо з питань безпеки) у кінцевому
рахунку, призвели до загального усвідомлення державами того факту, що межі
їх вільних дій повинні бути поставлені в строгі юридичні рамки, в тому числі
імперативні, вихід за межі яких слід вважати неприпустимим і протизаконним,
інакше може бути завдано шкоди не тільки інтересам і правам інших країн, а й
усій міжнародній спільноті й світового порядку. Тому сучасна практика

міжнародного права виходить з того, що його загальновизнані принципи є
імперативними нормами.
У міжнародно-правовій дійсності з'являються нові основні норми. І це
пояснюється тим, що зростання ролі міжнародних відносин у житті суспільства
і поява нових життєво важливих, глобальних проблем ведуть до збільшення
числа основних принципів міжнародного права. Тут дуже важливо відзначити
як в конституціях багатьох закордонних держав серед найважливіших,
основних норм містяться і спрямовані норми на забезпечення національної
безпеки.
Таким чином, основна дилема в розглянутому питанні з прав людини - це
розвиток інститутів, які можуть, по-перше, правильно визначити права людини,
згідні даному суспільству і, по-друге, захистити ці права, не стаючи новою
загрозою їх існуванню ».
Слід приєднатися до висновку, до якого прийшли А.А. Мішин і В.А.
Власіхін в процесі дослідження американської Конституції, про те, що «автори
Білля про права в поправці IV (1791 г.) мали на меті затвердити в новій державі
принцип недоторканості особи й «житла». «У практиці Верховного суду
вироблялася концепція, згідно з якою поправка IV представляє конституційну
охорону не тільки і навіть не стільки приватної власності (її недоторканність
гарантує достатню кількість інших конституційних норм), скільки приватного
життя громадян від неправомірного втручання держави в усі сфери його
приватного життя, які об'єднуються в американській юриспруденції поняттям
(privacy)». При цьому ніхто не повинен бути позбавлений життя, свободи, а
також майнових благ без судового рішення. Як підкреслюється в розд. 1 до
поправки XIV, жоден штат США не має права видавати і виконувати закони,
що обмежують права або недоторканність американських громадян.[2]

Певні гарантії безпеки у правозахисній сфері закріплені в поправках VI і
VII, в яких встановлено право на суд присяжних у випадках кримінального
переслідування і позовних домагань з ціною більше двадцяти доларів.
Основна ідея, втілена у Федеральному законі про делікатних позовах,
пов'язаних із заподіянням

шкоди громадянам (розд. IV Закону про

реорганізацію законодавства 1946), виражена таким положенням: «США несуть
відповідальність відповідно до положень цього розділу про позови з заподіяння
шкоди таким же чином і в тій же мірі, що і приватні особи при подібних
обставинах ». Однак у зв'язку з тим, що застосування даної норми є правом
штату, а не федеральним правом, вирішення питання про притягнення держави
до відповідальності здійснюється відповідно до правоустановленія штату, де
заподіяно шкоду. Зокрема, США несуть відповідальність за протизаконні дії
співробітників слідства і служб забезпечення правопорядку, пов'язані з
фізичним насильством, образою дією, незаконним утриманням під вартою,
незаконним затриманням, зловмисним використанням процесуальних законів
на шкоду потерпілим або зловмисним службовим переслідуванням.
Основу конституціоналізму, як вважають В.В. Маклаков і Б.А. Страшун,
складають права людини, оскільки в забезпеченні свободи і безпеки особи, в
захисті людини і громадянина, насамперед від свавілля державної влади
полягає сенс формування конституційних актів.
Характерною ознакою законодавчих актів зарубіжних держав є рецепція
норм міжнародного права в національні правові системи. Так, згідно зі ст. 25
Основного закону Федеративної Республіки Німеччини (23 травня 1949 г.)
«загальні норми міжнародного права є складовою частиною права Федерації.
Вони мають переваги перед законами і безпосередньо породжують права і
обов'язки для жителів федеральної території ».[1] Таким чином, спостерігається
поєднання національного правопорядку з міжнародним правом, причому з
приматом останнього.

У зв'язку з цим ефективність програми прав людини американський
вчений Е. Міллер бачить в уникненні «етноцентризму», що розглядається як
процедури запозичення невідповідних іноземних стандартів: «людські права є і
повинні бути тим, чим О люди цієї спільноти хочуть, щоб вони були». А
німецький вчений У. Даум приходить до висновку: «... для того, щоб мати
дійсно права людини, необхідно обмежувати суверенітет, найдоцільніше це
відбувається, якщо якомога більше держав укладають між собою угоди, в яких
вони зобов'язуються зберігати права людини і згодні з обмеженнями їх
суверенітету, якщо мова йде про захист прав людини співтовариством держав.
Безумовним при цьому є той факт, що права людини існують незалежно
від того, закріплені і визнані вони в державних законах чи ні ».
Категорія

національної

безпеки

знайшла

своє

відображення

в

законодавстві про засоби масової інформації зарубіжних країн. Так, шведський
Акт про свободу друку визначає протизаконні висловлювання або публікації
проти цієї свободи як злочинні. Ними вважаються відомості, що становлять
державну таємницю, державна зрада, підбурювання до агресії та військових
дій, заколот, зрада батьківщині, заклик до злочину, поширення чуток, які
загрожують безпеці держави та ін. (§ 1 і 4 гл. 7).
Інший шведський Закон від 27 лютого 1974 г. «Про форму правління»
проголошує обов'язок суспільства захищати право на працю, житло, освіту, а
також борг сприяння соціальному забезпеченню, безпеки і хорошим умовам
життя.
При введенні законодавчого захисту від тілесних покарань, тортур і
застосування медичних засобів, які впливають на громадян з метою визнання в
скоєному, дачі заяви або, навпаки, відмову від них, закон встановив майнові
гарантії, що мінімізують шкідливий результат злочинних посягань. Як зазначає
А. Нельсон, дуже велика частина збитків при цьому покривається з державних

фондів відповідно до Закону про компенсацію за шкоду, заподіяну злочинами
(SFS. 1979. Ст. 413).
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у
даному напрямі необхідно відзначити, що проблеми оптимального поєднання
автономії особистості, її незалежності як суб'єкта природних прав людини з
колективістськими началами в конституційної моделі взаємовідносин держави і
громадянина повинні бути найважливішими критеріями виживання і стійкого
соціального розвитку, а національна безпека повинна вийти за межі суто
державного розуміння і знайти загальнолюдський зміст.
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Problem setting The development of international legal bases of national
security is objectively influenced by two tendencies in the position of states - their
desire for mutual cooperation and natural concern for the protection of their own
sovereignty, political and economic independence from external threats. In this
regard, the international legal order also traces the trends of socio-political and legal
legal vector, which in turn creates a theoretical and methodological basis for
developing and consolidating at the international legal level a model of a new order
that meets the interests of all states, and, in fact, the interests of their national
security.
The paper objective is to explore the international experience of
administrative and legal support of National Security.
The paper main body Nowadays, the term "international legal order" or more
abbreviated "international law" is often used in statements and speeches of officials
of states, in many international documents, including decisions of the United Nations
and other international organizations.
For international lawyers in the category of "international legal order" the
central place, without a doubt, belongs to the concept of "security", "order". In the
common sense, it is known to make sense - the correct, well-established state, a state
of peace and tranquility, proper "ordering" of behavior, "observance of rules"; in
relation to social relations - is interpreted as the regime and rules under which these
relations are carried out.
The concept of "security" in the context of the international community of
states must correspond to the established universal notion, which is intended to mean
certain relations between states, provided for and established by international law.
The International Court of Justice has repeatedly referred to this social value of
international law and, in particular, noted that the complex international community
"needs, as never before, constant and thorough observance of norms aimed at
ensuring orderly relations between the member states of the community".

Conclusions of the research and prospects of the further studies in this
field. Study and prospects for further research in this area should be noted that the
problems of optimal combination of individual autonomy, its independence as a
subject of natural human rights with collectivist principles in the constitutional model
of state-citizen relations should be the most important criteria for survival and
sustainable social development. and national security must go beyond a purely state
understanding and find universal meaning.

