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Питання визнання та забезпечення захисту прав людини на міжна-

родному рівні було ключовим аспектом дослідження Г. Лаутерпахта, 
оскільки вченого вважають «першим хто помітив і розкрив сутність 
міжнародного права, як права людини» [1, с. 45]. 

Визнання прав людини та забезпечення їх захисту нерозривно 
пов’язано, на думку Г. Лаутерпахта, із визнанням індивіда як суб’єкта 
міжнародного права. Вчений дещо відходив у своїх поглядах від кла- 
сичної доктрини міжнародного права, того часу. Він визначав п’ять 
критеріїв для характеристики суб’єкта міжнародного права, а саме:  

‒ застосовність міжнародного права у внутрішньому правопо-
рядку; 

‒ наявність у індивіда міжнародних зобов’язань; 
‒ наявність у індивіда міжнародних прав; 
‒ вплив індивіда на створення норм міжнародного права [2, с. 29]. 
Г. Лаутерпахт зазначав: «Існування права і здатність відстоювати 

його у судовому процесі не є ідентичними». Заперечення повної проце-
суальної дієздатності може супроводжуватися створенням і визнанням 
засобів захисту, недостатніх для права на самостійні дії [4, с. 54]. 

Це свідчить якраз саме про проблему того, що визнання міжнарод-
ної правосуб’єктності без елементу надання дієздатності можна вважа-
ти нікчемною. Основною ціллю Г. Лаутерпахта у питанні міжнародної 
правосуб’єктності була не декларативна частина, а реальне наділення 
індивідів правами у міжнародній сфері задля забезпечення їх захисту. 

В цьому мабуть і є основна проблема визнання індивіда як суб’єкта 
міжнародного права не лише доктринально, а й закріплення такого 
положення на практиці. 

На думку Г. Лаутерпахта фізичні особи є суб’єктами міжнародного 
права. Якщо зобов’язання міжнародного права не спрямовані на фізич-
них осіб, вони не спрямовані ні на кого. Підтверджує свої твердження 
науковець і прикладом із постанови Нюрнберзького трибуналу: «Зло-
чини проти міжнародного права вчиняються людьми, а не абстракт-
ними суб’єктами, і лише шляхом покарання осіб, які вчинили такі 
злочини, положення міжнародного права можуть бути дотримані» 
[3, с. 148]. 

Вчений був переконаний, що в міжнародному праві немає прямих 
перешкод набуття індивідами правосуб’єктності [4, с. 61]. Г. Лаутерпахт 
наголошує що індивіди наділені обмеженою міжнародною право-
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суб’єктністю, яка не завжди супроводжується відповідною процесуаль-
ною дієздатністю [3, с. 136]. 

Суть визнання індивіда як суб’єкта міжнародного права полягає не 
лише у декларації такого статусу, а й у наданні реальних повноважень, 
а саме право діяти у міжнародному праві, тобто бути наділеним міжна-
родною процесуальною дієздатністю. Так як, покликанням міжнарод-
ного права є врегулювання реальних правовідносин на практиці. 

Історична роль Г.Лаутерпахта полягає у поєднанні концепції міжна-
родної правосуб’єктності індивіда з потребою закріплення та гаранту-
вання прав людини міжнародним конвенційним механізмом. 

Для вченого основним та кінцевим об’єктом міжнародного чи наці-
онального права є «ефективне визнання та захист «гідності та цінності 
людини» та розвиток людської особистості». Саме тому прав та свободи 
індивідів мають важливе значення [3, с. 149]. 

Визнання індивіда як суб’єкта міжнародного права базується на ви-
знанні фундаментальних та основоположних прав людини. Суть 
суб’єкта міжнародного права, у поглядах Г. Лаутерпахта, полягає у 
запереченні будь-якої вагомої різниці між суб’єктами міжнародного та 
національного права, оскільки у сім’ї народів міжнародне право визна-
но судовою практикою чи прийнято прямо, як частина національного 
законодавства [3, с. 149]. 

Г. Лаутерпахт мав інноваційні погляди та ідеї щодо тогочасних пос-
тулатів міжнародного права, які на сьогоднішній день стали звичними 
і беззаперечними. Науковець у своїх працях виділяв важливість ви-
знання прав людини у міжнародному праві, фундаментом яких вбачав 
природні права людини. 

На основі природних прав людини, які надані людині природою, які 
не можуть бути обмежені державою базувались і наступні не менш 
важливі погляди Г. Лаутерпахта, які згадувались вище: визнання прав 
людини на міжнародному рівні, закріплення їх міжнародним докумен-
том та визнання індивіда як головного суб’єкта міжнародного права. 
Вчений подав проект такого міжнародного документу, який мав на меті 
визнання та закріплення прав людини у міжнародному праві під 
назвою «Міжнародний біль прав людини». В даному проекті документу 
також було запропоновано механізм забезпечення прав людини, що 
свідчить про реальне визнання і закріплення та важливість для науко-
вця значення прав людини, а не лише декларування їх. 

У сучасній теорії та практиці міжнародного права ідеї Г. Лаутерпах-
та щодо міжнародного закріплення прав та свобод людини і визнання 
індивіда суб’єктом міжнародного права стали доктринальними.  
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