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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. Проблематика сучасної міжнародної правосуб’єкт-

ності Суверенного Мальтійського Ордену, який має повну офіційну назву 
«Суверенний Військовий Орден Госпітальєрів святого Іоанна Єрусалим-
ського, Родосу і Мальти» нерозривно пов’язана з історією виникнення цього 
госпітального Ордену та його еволюцією. Орден госпітальєрів протягом усієї 
своєї багатовікової історії вимушено змінював своє місцезнаходження і 
рицарі часто називалися за географічною ознакою «рицарі Кіпру», а потім 
«рицарі Родосу» і «рицарі Мальти», залишаючись завжди при цьому 
«рицарями-іоаннітами», «рицарями-госпітальєрами» або «Орденом святого 
Іоанна Єрусалимського».  

Суверенний Мальтійський Орден як державоподібне утворення, що не 
має власної території та населення, становить собою єдине послідовне 
продовження заснованого у 1099 році і офіційно визнаного у 1113 році 
Ордену Госпіталя святого Іоанна Єрусалимського, який був вимушений 
обставинами часу до своєї первісної госпітальної і добродійної діяльності 
додати військову службу з охорони прочан у Святій Землі і захисту 
Християнської цивілізації на Сході. Суверенний Мальтійський Орден як 
світський рицарський орден є суб’єктом міжнародного права і водночас він є 
релігійним орденом Католицької Церкви. 

До здобуття Україною незалежності у вітчизняній юридичній науці через 
ідеологічні та світоглядні чинники правова природа Суверенного Військо-
вого Ордену Госпітальєрів святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти 
як релігійного ордену Католицької Церкви і одночасно суб’єкта міжнарод-
ного права практично не досліджувалася. Нечисленні публікації з 
порушеного питання, переважно історичного та антирелігійного, точніше 
антикатолицького спрямування, у той період носили явно виражений 
конфронтаційний характер і не сприяли об’єктивному та всебічному 
висвітленню цієї теми. Ґрунтовні ж дослідження зі згаданого питання у 
правовій площині, а тим більше під кутом зору міжнародного права, взагалі 
не проводилися у вітчизняній правовій науці, у тому числі і в період 
незалежності України. В той же час деякі зарубіжні автори, зокрема 
Г. Хафкемейєр, Ф. Гаццоні, В.А. Захаров, Е.А. Пчельников та деякі інші 
займалися окремими аспектами міжнародно-правового статусу Суверенного 
Мальтійського Ордену. Питання міжнародної правосуб’єктності загалом і 
міжнародної правосуб’єктності державоподібних утворень зокрема тією чи 
іншою мірою порушувалися у працях таких відомих представників вітчиз-
няної та зарубіжної науки міжнародного права як В.Н. Денисов, В.Г. Бут-
кевич, В.В. Мицик, Л.Д. Тимченко, О.О. Мережко, Т.Р. Короткий, О.В. Тара-
сов, І.І. Лукашук, Г.І. Тункін, Л. Опенгейм, Е. Кауфман, А. Кавальєрі, 



Д. Брайєрлі, Дж. Сцелл, Е. Малколм, які й становлять теоретичну базу 
дисертаційного дослідження. Однак у науці міжнародного права, у тому 
числі вітчизняній, до цього часу бракує комплексного дослідження міжна-
родної правосуб’єктності такого державоподібного утворення як Суверенний 
Мальтійський Орден. 

Водночас нагальна потреба у такому дослідженні, на нашу думку, є 
очевидною, у тому числі й з огляду на ту обставину, що у 2008 році між 
Україною і Суверенним Військовим Орденом Госпітальєрів святого Іоанна 
Єрусалимського, Родосу і Мальти були встановлені дипломатичні відносини. 
У зв’язку з цим, для зовнішньополітичного відомства України та деяких 
інших центральних органів виконавчої влади нашої держави, які можуть 
залучатися до розбудови українсько-орденських відносин, набуває, як нам 
видається, особливої актуальності правильне розуміння подвійної правової 
природи Суверенного Мальтійського Ордену та особливостей його 
сучасного правового статусу у міжнародному праві, що дозволить, у свою 
чергу, вірно вибудовувати двосторонні відносини з Орденом і відповідним 
чином взаємодіяти з ним на міжнародній арені. Саме такі міркування 
зумовлюють актуальність цієї праці і необхідність звернення до аналізу 
особливостей міжнародної правосуб’єктності Суверенного Військового 
Ордену Госпітальєрів святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти або 
Суверенного Мальтійського Ордену чи просто Мальтійського Ордену.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-
ційне дослідження є складовою науково-дослідницької роботи відділу 
міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і 
права ім. В. М. Корецького НАН України «Еволюція права міжнародної 
відповідальності (тенденції розвитку)» (номер державної реєстрації 
0112U007723), що здійснюється у рамках вивчення проблеми «Україна у 
системі сучасного міжнародного правопорядку: теорія і практика». 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є науково-
теоретичне обгрунтування становлення та розвитку правового статусу 
Суверенного Мальтійського Ордену у міжнародному праві, особливостей 
його міжнародної правосуб’єктності на сучасному етапі. 

Поставлена мета обумовила постановку та вирішення таких наукових 
задач: 

проаналізувати історію виникнення та основні етапи історичного 
розвитку Суверенного Мальтійського Ордену, звернувши увагу на його 
діяльність у період Хрестових походів (до 1291 р.) та під час перебування на 
Кіпрі (1291–1310 рр.), Родосі (1310–1522 рр.) та Мальті (1530–1798 рр.); 

показати поступове набуття Суверенним Мальтійським Орденом 
елементів міжнародної правосуб’єктності під час перебування на Родосі та 
Мальті, а також міжнародно-правове становище Ордену після втрати ним у 
1798 році територіального суверенітету; 



охарактеризувати сучасну міжнародну правосуб’єктність Суверенного 
Мальтійського Ордену як державоподібного утворення на основі аналізу 
категорії «правосуб’єктність» у сучасному міжнародному праві; 

показати правовий зв'язок Суверенного Мальтійського Ордену з Святим 
Престолом і місце Мальтійського Ордену як релігійного ордену у системі 
католицьких орденів; 

проаналізувати міжнародно-правові аспекти дипломатичної діяльності 
Суверенного Мальтійського Ордену, його участь у двосторонніх і багато-
сторонніх міжнародних договорах, а також у міжнародних організаціях; 

висвітлити госпітальну діяльність Суверенного Мальтійського Ордену. 
Об’єктом дослідження є правовідносини, що виникають у процесі реалі-

зації Суверенним Мальтійським Орденом міжнародної правосуб’єктності. 
Предметом дослідження є норми міжнародного публічного, канонічного 

та орденського права, які визначають правовий статус Суверенного 
Мальтійського Ордену у міжнародному праві. 

Методи дослідження. З метою отримання найбільш достовірних науко-
вих результатів дослідження застосовувався комплекс філософсько-світо-
глядних, загальнонаукових і спеціально-наукових методів, що забезпечило 
єдність гносеологічного, соціально-філософського та міжнародно-правового 
аналізу особливостей міжнародної правосуб’єктності Суверенного 
Мальтійського Ордену. 

Методологічну основу складають такі загальнонаукові методи як аналіз і 
синтез, порівняння, узагальнення, моделювання тощо, а також історико-
логічний, системний, формально-юридичний і статистичний методи. Засто-
сування методів аналізу та синтезу дозволило проаналізувати поняття 
міжнародної правосуб’єктності Суверенного Мальтійського Ордену, 
дослідити її особливості та форми реалізації. Порівняльний метод активно 
застосовувався при вивченні доктринальних підходів щодо умов і правових 
підстав виникнення суб’єкта міжнародного права. Історико-логічний метод 
був використаний при дослідженні процесу становлення інституту 
правосуб’єктності у міжнародному праві, а також для аналізу у хроноло-
гічному порядку етапів розвитку правового статусу Суверенного 
Мальтійського Ордену у міжнародному праві. Системний метод застосо-
вувався при дослідженні особливостей міжнародної правосуб’єктності у 
сучасній системі міжнародного права. Використання формально-юридичного 
методу дозволило проаналізувати нормативно-правовий зміст італійсько-
орденських угод, укладених у формі обміну нотами, що стосуються 
міжнародно-правового статусу Суверенного Мальтійського Ордену, 
італійських судових рішень щодо міжнародної правосуб’єктності Ордену та 
висновку Комісії Великого Трибуналу кардиналів і листування між 
Суверенним Мальтійським Орденом і Державним секретарітом Папи 
Римського з приводу інтерпретації змісту відносин між Орденом і Святим 
Престолом, норм католицького канонічного права та Віденських конвенцій 



про право міжнародних договорів і дипломатичні зносини у контексті 
застосування їх положень до Мальтійського Ордену. Статистичний метод 
використовувався для ілюстрації прикладів встановлення дипломатичних 
відносин Суверенного Мальтійського Ордену, класифікації міжнародних 
договорів Ордену та його участі в роботі міжнародних організацій і 
госпітальній діяльності на території іноземних держав. За допомогою методу 
моделювання автор намагався показати перспективи членства Суверенного 
Мальтійського Ордену в ООН після ймовірного набуття ним в недалекому 
майбутньому формальних ознак державного утворення в межах своєї давньої 
резиденції – замку Святого Ангела та прилеглої до нього території на Мальті. 

Наукова новизна одержаних результатів проявляється у тому, що 
вперше в українській юридичній науці комплексно досліджено особливості 
міжнародної правосуб’єктності Суверенного Мальтійського Ордену. 
Найбільш суттєві результати дисертаційного дослідження, які були отримані 
автором особисто і характеризують його наукову новизну, полягають у 
наступному: 

вперше: 
обґрунтовано, що утворений у 1099 році і офіційно визнаний у 1113 році 

Орден Госпіталя святого Іоанна Єрусалимського чи Орден іоаннітів, який 
став пізніше називатися за географічною ознакою – Мальтійський Орден, 
здійснює суверенні функції безперервно з часу перебування на острові Родос 
(1310–1522 рр.) і, являючись первинним суб’єктом міжнародного права, 
володіє міжнародними правами та обов’язками; 

доведено, що володарювання над Родосом і Мальтою продемонструвало 
подвійну природу Ордену госпітальєрів як релігійного ордену і одночасно як 
світського суб’єкта міжнародного права, що і визначило те особливе 
становище, яке Орден зберіг до сьогодні; 

обґрунтовано, що незважаючи на втрату Орденом святого Іоанна 
Єрусалимського територіального суверенітету на Мальті у 1798 році, усі 
подальші роки, перебуваючи послідовно у Росії, Мессіні, Катаньї, Феррарі та 
Римі, міжнародно-правове становище Ордену як суб’єкта міжнародного 
права не змінилося, він продовжував залишатися суверенним і незалежним 
від будь-якої світської влади; 

показано, що Мальтійський Орден як релігійний орден посідає особливе 
місце в системі католицьких орденів і підпорядковується Святому Престолу 
лише у духовних питаннях, залишаючись незалежним від нього у вирішенні 
політичних та інших світських питань; 

доведено, що суверенітет Мальтійського Ордену є функціональним і 
залежить від виконання завдань і досягнення цілей Ордену і будується на їх 
основі; 

показано, що суверенітет Мальтійського Ордену виражений у двовладді 
Великого Магістра як Глави Ордену, з одного боку, і Суверенної Ради, 



Генерального Капітулу і Повної Державної Ради – з іншого; 

обґрунтовано, з посиланням на італійське законодавство і судову 
практику та італійсько-орденські угоди, що Суверенний Мальтійський 
Орден, резиденція якого з 1824 року на правах екстериторіальності 
знаходиться у Римі, завжди розглядається Італійською державою як 
суверенна Орденська держава на її території, як суб’єкт міжнародного права, 
який зберігає свою незалежність відносно будь-якого іншого суб’єкта 
міжнародного права, а також стосовно Святого Престолу і має право на 
визнання свого суверенного становища іншими державами, подібно Італії;  

обґрунтовано, що Суверенний Мальтійський Орден відноситься до 
первинних суб’єктів міжнародного права, однак набуття ним міжнародної 
правосуб’єктності відбувалося поступово, в результаті відносно тривалого 
історичного розвитку, вже у родоський період його історії, а не від самого 
початку виникнення, як це має місце у випадку з державами;  

доведено, що підставою сучасної міжнародної правосуб’єктності Суве-
ренного Мальтійського Ордену є історична традиція, в основі якої лежить 
офіційна згода Святого Престолу, звичай і мовчазна згода більшості держав; 

удосконалено положення, відповідно до яких: 

правове становище Ордену іоаннітів як члена міжнародно-правової 
спільноти під час його перебування на островах Родос (1310–1522 рр.) і 
Мальта (1530–1798 рр.), на яких він володів територіальним суверенітетом, 
було визнано у той час усіма без винятку державами Західної Європи, які 
підтримували з Орденом дипломатичні відносини та укладали з ним 
міжнародні договори; 

Суверенний Мальтійський Орден як суб’єкт міжнародного права 
становить собою унікальний, незалежний і суверенний порядок, що не має 
аналогів у міжнародній і національній практиці, не будучи державою, він, 
однак, в силу своєї особливої юридичної природи діє у рамках міжнародного 
правопорядку; 

отримали подальший розвиток положення, відповідно до яких: 

становище Суверенного Мальтійського Ордену як суб’єкта міжнародного 
права стало підтверджуватися у XX ст. практикою встановлення 
дипломатичних відносин та обміну посольствами з іншими суб’єктами 
міжнародного права, а також участю у міжнародних договорах і міжна-
родних організаціях;  

з втратою Мальти і зникненням російських пріорств Орден назавжди 
позбувся своєї військової складової і ніколи вже не виступав як військова 
сила, обмежуючись участю у війнах і локальних конфліктах ХХ ст. та 
сьогодення виключно медичною та гуманітарною допомогою, незважаючи 
на наявність слова «військовий» у назві Суверенного Мальтійського Ордену. 



Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 
сформульовані в дисертації положення і висновки можуть бути використані у 
подальших наукових дослідженнях проблематики сучасної міжнародної 
правосуб’єктності Суверенного Мальтійського Ордену. Результати 
дослідження, висновки та пропозиції дисертанта можуть бути використані 
для вдосконалення навчального процесу у вищих навчальних закладах, які 
займаються підготовкою юристів-міжнародників і фахівців у галузі 
міжнародних відносин тощо. Практична значимість дослідження полягає 
також у можливості включення проблематики особливостей міжнародної 
правосуб’єктності Суверенного Мальтійського Ордену до вітчизняних 
підручників та навчальних посібників з міжнародного права, в яких цьому 
питанню не приділяється належної уваги. 

Узагальнений матеріал і висновки з проблематики міжнародної право-
суб’єктності Суверенного Мальтійського Ордену можуть бути використані 
Міністерством закордонних справ України при опрацюванні та реалізації 
зовнішньополітичного курсу нашої держави стосовно Суверенного Військо-
вого Ордену Госпітальєрів святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти 
з метою більш осмисленого, виваженого та прагматичного підходу до 
розбудови українсько-орденських відносин. Оскільки Суверенний Мальтій-
ський Орден, окрім світської, має також і релігійну складову як католицький 
орден, то результати дослідження можуть становити певний інтерес і для 
відділів зовнішніх церковних зносин УПЦ КП, УПЦ МП і УАПЦ, так само як 
і відповідних структур інших релігійних об’єднань, у контексті розвитку 
міжконфесійної співпраці та екуменічного діалогу. 

Апробація результатів дисертації. Базові положення дисертації пройш-
ли апробацію на наукових конференціях: «Міжнародний правопорядок: 
сучасні проблеми та їх вирішення. До 125-річчя від Дня народження 
В. М. Корецького» (м. Київ, 19 лютого 2015 р.; тези опубліковані); ІХ Між-
народній науково-практичній конференції «Європейська юридична освіта і 
наука» (м. Ужгород, 13–14 листопада 2015 р.; тези опубліковані); VII Між-
народній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми правової 
системи України» (м. Київ, 26 листопада 2015 р.; тези опубліковані). 

Публікації. Основні положення та практичні висновки дисертаційного 
дослідження викладені у дев’яти індивідуальних публікаціях, зокрема у 
шести статтях у фахових виданнях України, два з яких внесено до науково-
метричних баз даних, і трьох тезах доповідей на міжнародних науково-
практичних конференціях. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 
поділених на одинадцять підрозділів, висновків і списку використаних 
джерел. Загальний обсяг дисертації становить 205 сторінок, список вико-
ристаних джерел – 24 сторінки (253 найменування). 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 



 
У Вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, зв’язок роботи з 

науковими програмами, планами та темами, формулюється мета та основні 
завдання дослідження, визначається його об’єкт, предмет, методи, розкри-
вається новизна, практична цінність дисертації, даються відомості про 
апробацію, публікації, структуру та обсяг роботи. 

Розділ 1 «Основні етапи історичного розвитку Суверенного Мальтій-
ського Ордену та поступове набуття ним елементів міжнародної право-
суб’єктності» складається з трьох підрозділів і присвячується історії 
виникнення Ордену іоаннітів та правовому аналізу його діяльності та статусу 
у період Хрестових походів та під час перебування на Кіпрі (1291–1310 рр.), 
на Родосі (1310–1522 рр.) і Мальті (1530–1798 рр.), де Орден поступово 
набував елементів міжнародної правосуб’єктності, а також міжнародно-
правового становища Суверенного Мальтійського Ордену після втрати ним у 
1798 році територіального суверенітету на Мальті і під час подальшого 
перебування в Росії, Мессіні, Катаньї, Феррарі та Римі. 

У підрозділі 1.1 «Історія виникнення Ордену іоаннітів (госпітальєрів) і 
його діяльність у період Хрестових походів» показано, що після І Хресто-
вого походу госпітальне братство іоаннітів було перетворено у 1099 році в 
Орден іоаннітів, затверджений Папою Римським Пасхалієм ІІ буллою «Pia 
postulatio» від 15 лютого 1113 року. 

Спочатку члени Ордену іоаннітів, що поділявся на рицарів, капеланів і 
зброєносців, доглядали за хворими і пораненими, а з першої половини ХІІ ст. 
почали брати активну участь у Хрестових походах та охороняти прочан, які 
прибували до Палестини. Орден іоаннітів, ґрунтуючись на папських 
установленнях, від самого початку свого існування був незалежним від будь-
яких держав, мав загальновизнане право на власну армію і ведення воєнних 
дій. Римські папи постійно давали привілеї іоаннітам, вивівши їх з 
підпорядкування місцевої світської і духовної влади. Поступово Орден 
іоаннітів стає і великим землевласником у Палестині та Європі. 

У підрозділі 1.2 «Перебування Ордену іоаннітів (госпітальєрів) на 
Кіпрі (1291–1310 рр.), Родосі (1310–1522 рр.) та Мальті (1530–1798 рр.) і 
поступове набуття ним елементів міжнародної правосуб’єктності» 
досліджено міжнародно-правовий статус Ордену госпітальєрів святого 
Іоанна Єрусалимського під час його перебування на Кіпрі, Родосі та Мальті. 

Набуття Суверенним Мальтійським Орденом міжнародної правосуб’єкт-
ності стало результатом тривалого історичного розвитку. Перебуваючи на 
Кіпрі (1291–1310 рр.) Орден іоаннітів залишався незалежним у вирішенні 
своїх внутрішніх орденських справ, але одночасно був васалом короля Кіпру, 
отримавши від нього як лен феодальне володіння. Правове становище 
Ордену госпітальєрів святого Іоанна Єрусалимського як члена міжнародно-
правової спільноти під час його перебування на островах Родос (1310–
1522 рр.) і Мальта (1530–1798 рр.), на яких він володів територіальним 
суверенітетом, було визнано усіма тогочасними провідними державами 



Європи і Римськими папами. Орденська держава була незалежною від 
світських князів і Римських пап, які визнали повну юрисдикцію Ордену над 
його територією. Орден був незалежним в управлінні, фінансових питаннях, 
володів правом обміну посольствами з іншими державами, мав міжнародно-
правову свободу договорів і дій, право чеканити монету і стягувати податки з 
цивільного острівного населення.  

Володарювання над Родосом і Мальтою продемонструвало подвійну 
природу Ордена як релігійного ордену і одночасно як світського суб’єкта 
міжнародного права, що і визначає те особливе становище, яке Орден зберіг 
до сьогодні. Підпорядкований у духовних питаннях Святому Престолу, 
Орден був, однак, повністю незалежним у вирішенні політичних і світських 
питань як від Апостольського Престолу, так і від західноєвропейських 
християнських сеньйорів.  

У підрозділі 1.3 «Міжнародно-правове становище Суверенного Маль-
тійського Ордену після втрати ним у 1798 році територіального 
суверенітету на Мальті і під час подальшого перебування в Росії, Мессіні, 
Катаньї, Феррарі та Римі» досліджено питання міжнародно-правового 
статусу Мальтійського Ордену у зазначений період.  

Незважаючи на втрату Орденом святого Іоанна Єрусалимського 
територіального суверенітету на Мальті у 1798 році, усі ці роки – послідовно 
перебуваючи в Росії, Мессіні, Катаньї, Феррарі та Римі – міжнародно-пра-
вове становище Мальтійського Ордену не змінилося, він продовжував 
залишатися суверенним і незалежним від будь-якої світської влади. Оскільки 
Орденська резиденція з 1834 року і донині знаходиться у Римі, то 
новоутвореній італійській державі та її судам неодноразово доводилося 
займатися розглядом питання щодо міжнародно-правового статусу 
Мальтійського Ордену. Юридичний аналіз цих рішень дозволяє прийти до 
висновку, що з точки зору італійських судів Мальтійський Орден відповідно 
до норм міжнародного права ніколи не переставав бути суверенним, 
знаходиться за межами національного суверенітету італійської держави і як 
суб’єкт міжнародного права зберігає свою незалежність відносно будь-якого 
іншого суб’єкта міжнародного права, а також стосовно Святого Престолу, і 
має право самостійно вирішувати правові питання, що випливають з 
Конституції Ордену. Остаточно відносини між Мальтійським Орденом і 
Італією були врегульовані дипломатичними нотами, якими сторони 
обмінялися 11 січня 1960 року. Італійська нота підтверджує всі привілеї, 
пожалувані Мальтійському Ордену як Королівством, так і Італійською 
Республікою, починаючи з 1861 року, що підтверджують статус Ордена як 
суб’єкта міжнародного права, екстериторіальність його резиденції у Римі (на 
віа Кондотті та віа Авентін) і правове становище Великого Магістра як глави 
держави з усіма відповідними привілеями та імунітетами.  

Розділ 2 «Характеристика сучасної міжнародної правосуб’єктності 
Суверенного Мальтійського Ордену» складається з чотирьох підрозділів і 
в ньому аналізується категорія «правосуб’єктність» у сучасному міжна-



родному праві та розкривається правова природа і міжнародна правосуб’єкт-
ність Суверенного Мальтійського Ордену на сучасному етапі, правовий 
зв'язок Ордену з Святим Престолом і його місце як релігійного ордену у 
системі католицьких орденів. 

У підрозділі 2.1 «Категорія «правосуб’єктність» у сучасному міжна-

родному праві» дано розгорнутий аналіз категорії «правосуб’єктність» у 
міжнародному праві. Хоча зміст терміну «міжнародна правосуб’єктність» у 
нормах сучасного міжнародного права не розкривається, однак 
загальноприйнятою є думка, що суб’єкти міжнародного права володіють 
правами та обов’язками за міжнародним правом безпосередньо, без участі 
якого-небудь політико-правового утворення, і реалізуючи нормотворчу 
функцію, ці суб’єкти створюють окремий правовий порядок, якому вони й 
підпорядковуються. Необхідною якістю суб’єкта міжнародного права є 
здатність виявляти та здійснювати автономну волю, яка розуміється як 
здатність до самостійної орієнтації на які-небудь цілі у відносинах, що 
регулюються міжнародним правом, і до організації діяльності, направленої 
на досягнення цих цілей.  

У підрозділі 2.2 «Суверенний Мальтійський Орден як державоподібне 

утворення» показано, що Суверенний Мальтійський Орден як суб’єкт 
міжнародного права становить собою унікальний, незалежний і суверенний 
порядок, що не має аналогів у міжнародній і національній практиці. Він не є 
державою, однак в силу своєї особливої природи як державоподібне 
утворення діє у рамках міжнародного правопорядку. При цьому суверенітет 
Мальтійського Ордену характеризується тими ж ознаками, що і суверенітет 
держав: Орден є незалежним від будь-якого іншого суб’єкта міжнародного 
права, суверенітет Ордену передбачає необмежену та неподільну владу 
суверена і безперешкодне здійснення його юрисдикції, і в той же час 
суверенітет Мальтійського Ордену є функціональним, оскільки залежить від 
виконання завдань і цілей Ордену і будується на їх основі.  

На чолі Ордену стоїть Великий Магістр, який визнається на міжнародній 
арені главою держави, користуючись відповідними суверенними почестями. 
Великий Магістр управляє Орденом за допомогою очолюваної ним 
Суверенної Ради, що складається з чотирьох вищих посадових осіб Великого 
Магістерства: Великого Командора, Великого Канцлера, Великого 
Госпітальєра і Хранителя спільної скарбниці та шести членів Ради. Вищим 
зібранням Суверенного Мальтійського Ордену є Генеральний капітул, що 
складається з представників трьох класів і скликається зазвичай кожні п’ять 
років для обрання членів Суверенної Ради, Урядової ради та Ради аудиторів, 
а також для розгляду змін до Конституції і Кодексу Мальтійського Ордену та 
найбільш важливих питань життя і діяльності Ордену. Повна Державна Рада 
складається з представників 6-ти великих пріорств (Риму, Венеції, Сицилії, 
Богемії, Австрії та Англії), 3-х субпріорств (об’єднаного Сілезії та Рейна-



Вестфалії, Ірландії та Іспанії) і 90 національних асоціацій, які являються 
частинами єдиного організму Ордену у різних країнах світу, і скликається з 
метою обрання Великого Магістра чи Лейтенанта. Урядова та Юридична 
ради являються відповідно консультативним і дорадчим органом 
Суверенного Мальтійського Ордену з усіх важливих, у тому числі 
юридичних, аспектів орденського життя, а доходи і видатки Ордену 
контролює Рада аудиторів. 

Члени Суверенного Мальтійського Ордену поділяються на три класи 
рицарів. Перший клас складається з рицарів справедливості, які принесли 
релігійні (чернечі) обітниці і становлять керівну ланку Ордену. Другий клас 
складається з членів, які дають обіцянку докладати зусилля до удосконалення 
себе у християнському житті, і поділяються на три категорії послушників. 
Третій клас поділяється на шість категорій і складається з тих членів, які не 
приносять релігійних обітниць чи обіцянок, але живуть відповідно до норм 
Церкви і готові пов’язати себе з Орденом і Церквою.  

Оскільки Орден не має власної території і свого населення, його 
громадянство, на відміну від держав, надається не на підставі принципів «jus 
soli» або «jus sanguinis», а лише на основі принципу «jus officii», тобто у 
зв’язку з обійманням відповідної посади, тому орденське громадянство 
мають лише рицарі першого класу (керівна ланка Ордену) та дипломати 
Суверенного Мальтійського Ордену.  

Статус Суверенного Мальтійського Ордену як суб’єкта міжнародного 
права носить об’єктивний характер і знаходить відображення в таких 
аспектах: jus legationis (активне і пасивне право посольства), jus contrahendi 
(укладення міжнародних договорів), jus societatis et conventus (участь у 
роботі міжнародних організацій і конференцій), а в недалекому майбутньому 
і jus arbitrum (участь у мирному вирішенні міжнародних спорів), поряд з 
госпітальним напрямком, імовірно вийде на передній план у діяльності 
Ордену, який позиціонує себе в якості неупередженого та неполітичного 
суб’єкта, здатного ефективно виконувати роль посередника у міждержавних 
відносинах.  

У підрозділі 2.3 «Правовий зв’язок Суверенного Мальтійського Ордену 

з Святим Престолом» досліджуються правовідносини Мальтійського 
Ордену як католицького релігійного ордену з Святим Престолом як керівним 
органом Католицької Церкви.  

Релігійна природа Ордену не завдає шкоди здійсненню суверенних 
прерогатив, що належать Ордену як суб’єкту міжнародного права. 
Суверенний Мальтійський Орден як світський рицарський орден і суб’єкт 
міжнародного права є повністю незалежним від Святого Престолу і під-
тримує з ним дипломатичні відносини, а як католицький релігійний орден, 
так само як і усі католицькі чернечі ордени, він підпорядковується Апос-
тольському Престолу як вищому керівному органу Католицької Церкви. 



У підрозділі 2.4 «Місце Суверенного Мальтійського Ордену як релі-

гійного ордену у системі католицьких орденів» показується місце і 
відмінність Мальтійського Ордену як релігійного ордену Католицької 
Церкви від інших католицьких чернечих орденів. 

Мальтійський Орден, що має переважно світський характер і займається 
насамперед широкомасштабною госпітальною і добродійною діяльністю, є 
по суті єдиним духовно-рицарським орденом, який користується у 
Католицькій Церкві особливим статусом. Очолює Мальтійський Орден як 
релігійний орден Католицької Церкви Великий Магістр, який обирається 
довічно з середовища рицарів-справедливості, котрі принесли довічні 
чернечі обітниці. Члени Мальтійського Ордену (як католицького релігійного 
та одночасно світського рицарського ордену) поділяються на три класи, 
однак лише члени першого класу, що складається з рицарів справедливості, 
приймають обітниці цнотливості, бідності та послуху і становлять собою 
католицький релігійний орден. Будучи по суті ченцями, вони одночасно 
утворюють і керівну ланку Суверенного Мальтійського Ордену як світського 
рицарського ордену, що являється суб’єктом міжнародного права. Члени 
другого і третього класів Суверенного Мальтійського Ордену не приносять 
вищеназваних чернечих обітниць і відповідно до норм орденського і 
канонічного права не входять до складу Мальтійського Ордену як 
католицького релігійного ордену.  

Розділ 3 «Форми реалізації сучасної міжнародної правосуб’єктності 
Суверенного Мальтійського Ордену» складається з чотирьох підрозділів і 
в ньому розглядаються міжнародно-правові аспекти дипломатичної діяль-
ності Суверенного Мальтійського Ордену, участь Ордену в міжнародних 
договорах і міжнародних організаціях, а також його госпітальна діяльність. 

У підрозділі 3.1 «Міжнародно-правові аспекти дипломатичної діяль-

ності Суверенного Мальтійського Ордену» аналізуються дипломатичні 
відносини Ордену з державами, що мають багатовікову історію.  

У період володіння Орденом територіальним суверенітетом на Родосі і 
Мальті, він був представлений постійними посольствами на рівні послів при 
великих європейських дворах. Становище Суверенного Мальтійського 
Ордену як суб’єкта міжнародного права і після втрати ним у 1798 році 
територіального суверенітету стало підтверджуватися практикою встанов-
лення дипломатичних відносин між ним і державами на рівні послів у ХХ ст. 
На сьогодні Суверенний Мальтійський Орден підтримує відповідно до норм 
міжнародного права дипломатичні відносини з Святим Престолом і з 106-ма 
державами, у тому числі з 2008 року з Україною на рівні посольств, 
очолюваних надзвичайними і повноважними послами.  

Діяльність орденської дипломатії є виявом політики Мальтійського 
Ордену як суверенного утворення, а не як католицького релігійного ордену. 
Тісний зв’язок двох якостей Ордену, який є як релігійним, так і суверенним, 
не знаходиться у протиріччі з автономією Ордену як щодо здійснення 



суверенітету, так і стосовно пов’язаних з ним прерогатив Ордену як суб’єкта 
міжнародного права у відносинах з державами. Зовнішньополітичну діяль-
ність Суверенного Мальтійського Ордену, а також роботу його дипло-
матичних місій, скеровує підпорядкований Великому Магістру Орденський 
уряд, яким є Суверенна Рада, до складу якої входять чотири особи за 
посадами: Великий Командор (релігійний куратор кавалерів і дам Ордену), 
Великий Канцлер (по суті прем’єр-міністр Ордену, у тому числі виконує 
функції міністра закордонних справ), Великий Госпітальєр (куратор 
гуманітарного напряму) і Хранитель спільної скарбниці (по суті, міністр 
фінансів), а також 6 інших членів, які іменуються радниками. Роботу 
Великого Магістра та Суверенної Ради на зовнішньополітичному напрямку 
забезпечує Урядова Рада. Поточні зовнішньополітичні та міжнародні 
питання Суверенного Мальтійського Ордену забезпечує апарат, підпоряд-
кований Великому Канцлеру Ордена. 

У підрозділі 3.2 «Участь Суверенного Мальтійського Ордену у 

двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорах» аналізується 
здатність Суверенного Мальтійського Ордену брати участь у формуванні 
норм міжнародного права шляхом укладення міжнародних договорів, що є 
одним з головних проявів міжнародної правосуб’єктності.  

Суверенний Мальтійський Орден як суб’єкт міжнародного права бере 
участь як у багатосторонніх договорах, так і укладає двосторонні угоди з 
світської тематики. Двосторонні договори Суверенного Мальтійського 
Ордену не є політичними, оскільки Орден позиціонує себе в якості 
нейтрального, неупередженого та неполітичного суб’єкта, і регулюють 
конкретні питання співробітництва з державами в різних галузях, переважно 
у госпітальній і гуманітарній сферах. Хоча Суверенний Мальтійський Орден 
не являється державою, його договірна практика в цілому відповідає 
вимогам права міжнародних договорів, яким регулюється порядок укла-
дення, дії та припинення міжнародних договорів між державами. Договори 
Суверенного Мальтійського Ордену з державами та іншими суб’єктами 
міжнародного права носять характер юридично зобов’язуючих документів і 
до них можуть застосовуватися будь-які норми, викладені у Віденській 
конвенції про право міжнародних договорів 1969 року, під дію яких 
Орденські договори підпадали б в силу міжнародного права, незалежно від 
цієї Конвенції (ст. 3).  

У підрозділі 3.3 «Участь Суверенного Мальтійського Ордену у міжна-

родних організаціях» розглядаються особливості співпраці Суверенного 
Мальтійського Ордену з 30-ма міжнародними організаціями.  

Суверенний Мальтійський Орден має своїх спостерігачів в ООН, деяких її 
спеціалізованих установах та інших міжнародних міжурядових організаціях. 
Особливість співпраці Мальтійського Ордену з міжнародними організаціями 
полягає в тому, що на відміну від інших суб’єктів міжнародного права, 
зокрема, держав, Орден зосереджує свою увагу не стільки на матеріальному 



аспекті людського життя та прогресу, а головним чином зацікавлений у 
реалізації через ці міжнародні організації своїх конституційних завдань щодо 
госпітальної та пов’язаної з нею діяльності. Виходячи з цього, Суверенний 
Мальтійський Орден як госпітальний орден, що має власні лікарні та 
поліклініки і надає госпітальну та медико-санітарну допомогу, особливо 
зацікавлений у співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров’я, з 
Міжнародним комітетом Червоного Хреста і Міжнародною федерацією 
Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, при штаб-квартирах яких у 
Женеві він має свого спостерігача. Там же, в Женеві, Мальтійський Орден 
має свого постійного спостерігача і при штаб-квартирах таких організацій як 
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Управління 
Верховного комісара ООН з прав людини та Міжнародної організації з 
міграції. Звичайно Орденські спостерігачі не беруть безпосередньої участі у 
міжнародному переговорному процесі, однак вважають своїм обов’язком 
сприяти у силу своїх можливостей роботі міжнародних організацій у всій її 
повноті. Головне завдання представників Суверенного Мальтійського 
Ордену при міжнародних організаціях полягає у співпраці з ними усіма 
способами, сумісними з природою Мальтійського Ордену, та засобами, які є 
у його розпорядженні. 

У підрозділі 3.4 «Госпітальна діяльність Суверенного Мальтійського 

Ордену» дається аналіз госпітальної діяльності Ордену від часу його 
заснування до наших днів. 

Суверенний Мальтійський Орден, який має власні лікарні та поліклініки, 
міжнародний банк крові (на острові Мальта), лепрозорії у країнах Африки та 
Південної Америки, центри лікування і реабілітації діабету тощо, здійснює 
госпітальну діяльність більше ніж у 90 країнах світу через свої територіальні 
структури – великі пріорати, субпріорати, національні асоціації та 
мальтійські служби допомоги у відповідних країнах, які надають допомогу 
потребуючим незалежно від їх національної, політичної чи релігійної 
приналежності. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової задачі щодо особливостей міжнародної правосуб’єктності 
Суверенного Мальтійського Ордену. За результатами дослідження автором 
сформульовані такі найважливіші висновки. 

Проблема міжнародної правосуб’єктності Суверенного Мальтійського 
Ордену, який згідно з офіційними орденськими документами має повну 
назву «Суверенний Військовий Орден Госпітальєрів святого Іоанна 
Єрусалимського, Родосу і Мальти», є комплексною і порушує низку 
теоретичних питань міжнародного, канонічного та орденського права. Це 
обумовлено особливою правовою природою Суверенного Мальтійського 



Ордену як світського рицарського і одночасно релігійного ордену 
Католицької Церкви. Орден госпітальєрів протягом усієї своєї багатовікової 
історії вимушено змінював своє місцезнаходження і рицарі часто називалися 
за географічною ознакою «рицарі Кіпру», а потім «рицарі Родосу» і «рицарі 
Мальти», залишаючись завжди при цьому «рицарями-іоаннітами», «рица-
рями-госпітальєрами» або «Орденом святого Іоанна Єрусалимського».  

Орден Госпіталя святого Іоанна Єрусалимського чи Орден іоаннітів 
(госпітальєрів), утворений у 1099 році і офіційно визнаний Папою Римським 
у 1113 році, був вимушений обставинами часу до своєї первісної добродійної 
і госпітальної діяльності додати військову службу з охорони прочан у Святій 
Землі та Християнської цивілізації на Сході, беручи також участь у 
Хрестових походах. Ґрунтуючись на папських установленнях, Орден 
госпітальєрів від самого початку свого існування в якості військово-
духовного ордену підпорядковувався лише Папі Римському і був незалежним 
від будь-яких держав, світської та духовної влади.  

Після вимушеного залишення Святої Землі Орден іоаннітів протягом 
1291–1310 років перебував на Кіпрі, будучи васалом короля Кіпру, і 
госпітальєрів стали називати «рицарі Кіпру». Відвоювавши у турків острів 
Родос іоанніти перенесли туди у 1310 році резиденцію Ордену, який став 
називатися «сувереном Родоса», що було затверджено Папою Римським 
Климентом V, а іоаннітів стали називати родоськими рицарями. На Родосі 
остаточно сформувався статут Ордену і склалася чітко розроблена ієрархічна 
структура Ордену рицарів госпіталя святого Іоанна Єрусалимського. Орден 
був повністю незалежним від будь-якої влади і тому став називатися 
суверенним (державним); він володів світськими правами щодо обміну 
послами та укладення договорів з іншими державами. Орденська держава 
підтвердила свої права у 1448 році, коли Папа Римський Микола V визнав 
повну юрисдикцію Ордена над його територією, незалежність Ордену від 
Папи стосовно управління, фінансових питань, права обміну посольствами з 
іншими державами, міжнародно-правової свободи договорів і дій, права 
чеканити монету і стягувати податки. Папа також визнав Великого Магістра 
незалежним, вільним князем, надавши йому відповідні привілеї та почесті.  

Володарювання над Родосом, що належав більше 200 років Ордену 
іоаннітів і дістався 23 грудня 1522 року внаслідок завоювання туркам, знову 
продемонструвало подвійну природу Ордена як релігійного ордену і одно-
часно як світського суб’єкта міжнародного права, що і визначає те особливе 
становище, яке Орден зберіг до сьогодні. Підпорядкований у духовних 
питаннях Святому Престолу, Орден був, однак, повністю незалежним у 
вирішенні політичних і світських питань як від Апостольського Престолу, 
так і від західноєвропейських християнських сеньйорів.  

Згідно з «Жалованною грамотою імператора Священної Римської імперії 
Карла V Ордену святого Іоанна Єрусалимського на володіння островом 
Мальтою» від 24 березня 1530 року, іоанніти отримали острова Мальта, 



Коміно і Гоцо, які передавалися їм на вічні часи у вигляді дворянського 
вільного лену, що було також затверджено буллою Римського Папи 
Климента VІІ від 25 квітня 1530 року. Орден став іменувати себе «сувереном 
Мальти» і мав такий правовий статус до захоплення Мальти у червні 
1798 року французькими військами під командуванням генерала Бонапарта. 
Правове становище Ордену госпітальєрів святого Іоанна Єрусалимського як 
члена міжнародно-правової спільноти під час його перебування на Мальті 
(1530–1798 рр.), де він володів територіальним суверенітетом, було визнано 
усіма без винятку державами Західної Європи. Орден укладав у той час 
міжнародні договори і підтримував дипломатичні відносини з провідними 
європейськими державами.  

Незважаючи на втрату Мальтійським Орденом територіального сувере-
нітету на Мальті у 1798 році, усі наступні роки міжнародно-правове 
становище Ордену як члена міжнародно-правової спільноти не змінилося, 
він продовжує і понині залишатися суверенним і незалежним від будь-якої 
світської і духовної влади. Суверенітет Ордену виражений у двовладді Князя 
і Великого Магістра як Глави Ордену, з одного боку, і Суверенної Ради, 
Генерального Капітулу і Повної Державної Ради – з другого боку. 
Мальтійський Орден як світський рицарський орден є повністю незалежним 
від Святого Престолу і підтримує з ним дипломатичні відносини, а як 
католицький релігійний орден, так само як і усі католицькі чернечі ордени, 
він підпорядковується Апостольському Престолу як вищому керівному 
органу Католицької Церкви. 

Суверенний Мальтійський Орден як суб’єкт міжнародного права стано-
вить собою незалежний і суверенний порядок, що не має аналогів у 
міжнародній і національній практиці. Він не є державою, однак в силу своєї 
особливої правової природи діє у рамках міжнародного правопорядку. Хоча 
суверенітет Мальтійського Ордену є функціональним і похідним від 

виконання завдань і досягнення цілей Ордену, він характеризується тими ж 
ознаками, що і суверенітет держав: Орден є незалежним від будь-якого 
іншого суб’єкта міжнародного права, суверенітет Ордену передбачає 
необмежену та неподільну владу суверена і безперешкодне здійснення його 
юрисдикції. В той же час, на відміну від держав, набуття Суверенним 
Мальтійським Орденом міжнародної правосуб’єктності відбувалося 
поступово, в результаті відносно тривалого історичного розвитку, а не від 
самого початку виникнення, як це має місце у випадку з державами. 

Аналіз правової природи та особливостей міжнародної правосуб’єктності 
Суверенного Мальтійського Ордену дозволяє прийти до висновку, що Орден, 
здійснюючи суверенні функції безперервно з тих далеких часів, коли він 
перебував на острові Родос (1310–1522 рр.), володіє міжнародними правами 
та обов’язками і є первинним членом міжнародного співтовариства. 
Міжнародна спільнота ніколи не припиняла визнавати Мальтійський Орден 



суверенним і незалежним від будь-якої світської влади. Статус Суверенного 
Мальтійського Ордену як суб’єкта міжнародного права носить об’єктивний 
характер і знаходить відображення в таких аспектах: jus legationis (активне і 
пасивне право посольства), jus contrahendi (укладення міжнародних 
договорів), jus societatis et conventus (участь у роботі міжнародних 
організацій і конференцій), а в недалекому майбутньому і jus arbitrum (участь 
у мирному вирішенні міжнародних спорів), поряд з госпітальним напрямком, 
імовірно вийде на передній план у діяльності Ордену, який позиціонує себе в 
якості неупередженого та неполітичного суб’єкта, здатного ефективно 
виконувати роль посередника у міждержавних відносинах. Суверенні функції 
Ордену включають в себе також здатність мати власну фінансову систему, 
випускати власну грошову одиницю і чеканити власну монету, мати власну 
поштову адміністрацію, власну незалежну юридичну систему з активним і 
пасивним правом законодавства тощо.  

Дипломатичні відносини, які підтримує Суверенний Мальтійський Орден 
з державами світу, мають багатовікову історію та свої правові особливості. 
Володіючи територіальним суверенітетом на Родосі та Мальті, Мальтійський 
Орден укладав міжнародні договори і був представлений постійними 
посольствами на рівні послів при великих європейських дворах. Після втрати 
Орденом територіального суверенітету у 1798 році, його становище як 
суб’єкта міжнародного права знову стало підтверджуватися у ХХ ст. 
практикою встановлення дипломатичних відносин, укладенням міжнародних 
двосторонніх і багатосторонніх договорів, а також участю в міжнародних 
міждержавних (міжурядових) організаціях.  

На сьогодні Суверенний Мальтійський Орден підтримує відповідно до 
норм міжнародного права дипломатичні відносини з 106-ма державами, у 
тому числі зі Святим Престолом, від якого він номінально залежить як 
католицький релігійний орден, однак є незалежним як суверенний суб’єкт 
міжнародного права. Суверенний Мальтійський Орден має також офіційні 
представництва, які не являються дипломатичними, у Бельгії, Німеччині, 
Франції, Люксембурзі, Швейцарії та Канаді. У діяльності Суверенного 
Мальтійського Ордену як специфічного суб’єкта міжнародного права, на 
відміну від держав світу, не має чіткого поділу на внутрішню та зовнішню 
політику. Остання не базується на вузько національних економічних і 
політичних інтересах та геополітичних амбіціях і реалізується Орденом з 
огляду на свій функціональний суверенітет і правоздатність та дієздатність у 
міжнародних відносинах, які являються виключно наслідком його 
наднаціональної діяльності та його організації.  

З огляду на свій функціональний суверенітет Орден бере участь як 
постійний спостерігач у діяльності 30 міжнародних організацій і органів, у 
тому числі ООН та деяких її спеціалізованих установ, і розвиває двосторонні 
відносини з іншими державами світу та укладає з ними відповідні 



міжнародні угоди, що стосуються, головним чином, медичної, гуманітарної, 
культурної, освітньої, наукової та інформаційної галузей. При цьому 
головною місією Суверенного Мальтійського Ордену залишається 
госпітальна і добродійна діяльність, у тому числі допомога хворим, жертвам 
військових дій, техногенних катастроф, стихійного лиха тощо.  
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.11 – міжнародне право. – Інститут держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України, Київ, 2016. 

Дисертація присвячена дослідженню основних етапів історичного роз-
витку Суверенного Мальтійського Ордену та поступового набуття ним 
елементів міжнародної правосуб’єктності. Особлива увага приділяється 
комплексному дослідженню сучасної міжнародної правосуб’єктності 
Суверенного Мальтійського Ордену та форм її реалізації, що знаходять 
відображення у таких міжнародно-правових аспектах як дипломатична 
діяльність, право укладати міжнародні договори, участь у роботі міжна-
родних організацій і міжнародних конференцій, госпітальна діяльність. 

В дисертації проаналізовано подвійну правову природу Суверенного 
Мальтійського Ордену як релігійного утворення, що підпорядковується в 
духовних питаннях Святому Престолу, і одночасно як суб’єкта міжнародного 
права, незалежного від будь-кого іншого суб’єкта міжнародного права у 
вирішенні політичних та інших світських питань, а також показано, що 
суверенітет Мальтійського Ордену є функціональним, оскільки залежить від 
виконання завдань та досягнення цілей Ордену і будується на їх основі. 

Ключові слова: Суверенний Мальтійський Орден (СМО), структура СМО 
і правовий статус його інститутів, міжнародна правосуб’єктність, 
функціональний суверенітет, міжнародно-правові аспекти дипломатичної 
діяльності СМО, договірна правоздатність, правові особливості участі СМО 
у міжнародних організаціях, госпітальна діяльність. 
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по специальности 12.00.11 – международное право. – Институт государства и 
права им. В. М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2016. 

Диссертация посвящена исследованию основных этапов исторического 
развития Суверенного Мальтийского Ордена и постепенного приобретения 



им элементов международной правосубъектности. Особенное внимание 
уделяется комплексному исследованию современной международной 
правосубъектности Суверенного Мальтийского Ордена и форм ее 
реализации, которые находят отражение в таких международно-правовых 
аспектах как дипломатическая деятельность, право заключать 
международные договоры, участие в работе международных организаций и 
международных конференций, госпитальная деятельность.  

В исследовании показано, что в отличие от государств, приобретение 
Суверенным Мальтийским Орденом международной правосубъектности 
происходило постепенно, в результате относительно длительного истори-
ческого развития, уже в родоский период его истории, а не от самого начала 
возникновения, как это имеет место в случае с государствами. Владычество 
над Родосом (1310–1522 гг.) и Мальтой (1530–1798 гг.), где Орден обладал 
территориальным суверенитетом, продемонстрировало его двойную природу 
как религиозного образования и одновременно как субъекта международного 
права, что и определяет то особое положение, которое Орден сохранил до 
наших дней. Подчиненный в духовных вопросах Святому Престолу, Орден 
был вместе с тем независим в решении политических и иных светских 
вопросов как от Апостольского Престола, так и от иных государств, 
заключал с ними международные договоры и поддерживал дипломатические 
отношения. 

Несмотря на потерю Суверенным Мальтийским Орденом террито-
риального суверенитета на Мальте в 1798 году, его международно-правовое 
положение не изменилось, он продолжает оставаться суверенным и 
независимым от любой светской власти, представляя собой уникальный, 
независимый и суверенный порядок, не имеющий аналогов в международной 
и национальной практике. Орден не является государством, однако в силу 
своей особенной природы действует в рамках международного 
правопорядка. При этом суверенитет Мальтийского Ордена характеризуется 
теми же признаками, что и суверенитет государств: Орден является 
независимым от какого-либо иного субъекта международного права, 
суверенитет Ордена предусматривает неограниченную и неделимую власть 
суверена и беспрепятственное осуществление его юрисдикции. В то же 
время суверенитет Суверенного Мальтийского Ордена является функцио-
нальным, поскольку зависит от выполнения задач и целей Ордена, 
предусмотренных его конституцией, и строиться на их основе.  

Суверенный Мальтийский Орден как светский рыцарский орден и 
субъект международного права является полностью независимым от Святого 
Престола и поддерживает с ним дипломатические отношения, а как 
католический религиозный орден он, так же как и все католические 
монашеские ордена, подчиняется Апостольскому Престолу как высшему 
руководящему органу Католической Церкви. Вместе с тем, Мальтийский 
Орден, который имеет преимущественно светский характер и занимается, 



прежде всего, широкомасштабной госпитальной и благотворительной 
деятельностью, является по сути единственным духовно-рыцарским 
орденом, который пользуется в Католической Церкви особым статусом. 

Возглавляет Суверенный Мальтийский Орден как светский рыцарский и 
одновременно религиозный орден Великий Магистр, который избирается 
пожизненно с числа рыцарей-профессов, принесших вечные монашеские 
обеты. Члены Ордена делятся на три класса, однако лишь члены первого 
класса – рыцари-профессы образуют собой католический религиозный 
орден. Будучи по существу монахами, они одновременно образуют и 
руководящее звено Суверенного Мальтийского Ордена как светского 
рыцарского ордена, который является субъектом международного права.  

В диссертации отражены также правовые особенности дипломатических 
отношений Суверенного Мальтийского Ордена со Святым Престолом и 
государствами, в том числе с Украиной, договорная правоспособность 
Ордена и его участие в международных организациях, а также госпитальная 
деятельность.  

Ключевые слова: Суверенный Мальтийский Орден (СМО), структура 
СМО и правовой статус его институтов, международная правосубъектность, 
функциональный суверенитет, международно-правовые аспекты дипломати-
ческой деятельности СМО, договорная правоспособность, правовые 
особенности участия СМО у международных организациях, госпитальная 
деятельность. 

 
Otrosh V.M. International legal personality of the Sovereign Order of 

Malta. – Manuscript. 
Thesis for the degree of Сandidate of Legal Sciences on specialty 12.00.11 – 

International Law. – V.M. Koretsky Institute of State and Law of the NAS of 
Ukraine. – Kyiv, 2016. 

This research focuses on the main stages of historical development of the 
Sovereign Order of Malta and gradual entry into the elements of the international 
juridical personality. Particular attention is paid to complex research of 
contemporary international legal personality of the Sovereign Order of Malta and 
forms of its implementation, which are reflected in the following international and 
legal aspects as diplomatic activity, the right to conclude international agreements, 
participation in the international organizations and international conferences, 
hospital activity. 

The thesis analyzes dual legal nature of Sovereign Order of Malta as a religious 
entity subordinated to the spiritual matters of the Holy See, and simultaneously as 
the subject of international law, regardless of any other subject of international law 
in resolving political or other secular matters and is also demonstrated that 
sovereignty of the Order of Malta is functional, because it depends on performing 
tasks and achieving objectives of the Order and is built on their basis. 
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Keywords: Sovereign Order of Malta (SOM), SOM structure and legal status 
of its institutions, international legal personality, functional sovereignty, 
international and legal aspects of diplomatic activity of the SOM, contractual 
capacity, legal features of the SOM participation in the international organizations, 
hospital activity. 
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