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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Проблематика сучасної міжнародної 

правосуб’єктності Суверенного Мальтійського Ордену, який має  повну 

офіційну назву «Суверенний Військовий Орден Госпітальєрів святого Іоанна 

Єрусалимського, 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 являється 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 

Військового Ордену Госпітальєрів святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і 

Мальти як релігійного ордену Католицької Церкви і одночасно суб’єкта 

міжнародного 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 
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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. Захаров, Е. 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 

вітчизняної та зарубіжної науки міжнародного права як В.Н. Денисов,       

В.Г. Буткевич, В.В. Мицик, Л.Д. Тимченко, О.О. Мережко, Т.Р. Короткий, 

О.В. Тарасов, 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 міжнародної 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 
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Госпітальєрів святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти або 

Суверенного Мальтійського Ордену чи просто Мальтійського Ордену.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне 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 обґрунтування 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; 
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проаналізувати міжнародно-правові аспекти дипломатичної діяльності 

Суверенного Мальтійського Ордену, його участь у двосторонніх і 

багатосторонніх міжнародних договорах, а також у міжнародних 

організаціях; 

висвітлити госпітальну діяльність Суверенного Мальтійського Ордену. 

Об’єктом дослідження є правовідносини, що виникають у процесі 

реалізації 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 

наукових результатів дослідження застосовувався комплекс філософсько-

світоглядних, 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. 

Застосування 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 

хронологічному порядку етапів розвитку правового статусу Суверенного 

Мальтійського Ордену у міжнародному праві. Системний метод 

застосовувався при дослідженні особливостей міжнародної 
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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 – 
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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 
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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 

Суверенного 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 

міжнародних організаціях;  
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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 

правосуб’єктності Суверенного Мальтійського Ордену можуть бути 

використані Міністерством закордонних справ України при опрацюванні та 

реалізації зовнішньополітичного курсу нашої держави стосовно Суверенного 

Військового Ордену Госпітальєрів святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і 

Мальти з метою більш осмисленого, виваженого та прагматичного підходу 

до розбудови українсько-орденських відносин. Оскільки Суверенний 

Мальтійський 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. 
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Апробація результатів дисертації. Базові положення дисертації 

пройшли 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  Міжнародній науково-практичній конференції 

«Європейська юридична освіта і наука» (м. Ужгород, 13–14 листопада 

2015 р.; тези опубліковані); VII  Міжнародній 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. 
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РОЗДІЛ 1 

ОСНОВНІ ЕТАПИ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ СУВЕРЕННОГО 

МАЛЬТІЙСЬКОГО ОРДЕНУ ТА ПОСТУПОВЕ НАБУТТЯ НИМ 

ЕЛЕМЕНТІВ МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ 

 

1.1 Історія виникнення Ордену іоаннітів (госпітальєрів) і його 

діяльність у період Хрестових походів 

 

Орден іоаннітів (госпітальєрів), який став пізніше називатися за 

географічною ознакою – Мальтійський Орден, як й інші рицарські ордени, 

зародився у період Хрестових походів за звільнення Святої Землі і Гробу 

Господнього від невірних. Причини виникнення перших духовно-рицарських 

орденів лежать у протистоянні християнства зі світом ісламу на самих ранніх 

етапах їх історії. У першій половині VII ст.  Палестина, Сирія, Месопотамія 

та Персія були завойовані арабами. У 637 році вони заволоділи Єрусалимом. 

Усі ці території увійшли до складу шиїтського халіфату Фатімідів у Єгипті та 

сунітського халіфату зі столицею у Дамаску (потім у Багдаді) [135, с. 234–

239]. 

Починаючи з VII ст. іслам, що називався також по імені свого 

засновника магометанством, становив найбільшу загрозу для християнської 

цивілізації Західної Європи. За сто років, з 632 по 732 роки, мусульмани 

захопили повністю християнізовані за багато віків до того території 

Північної Африки та Західної Азії, за винятком Малої Азії. Проте до 

1000 року мусульмани вже завоювали більшу частину Малої Азії і 

намагались, використовуючи свою військову перевагу на морі, підкорити 

також середземноморські християнські країни Західної Європи, однак міцно 

закріпитися їм удалось тільки в Іспанії. Ця низка мусульманських завоювань 

у VII, VIII і особливо у ХІ ст. поставила Християнську Церкву на межу 

катастрофи, позбавивши її більше, ніж на половину родючих і багатих у 

культурному відношенні земель. 
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У першій половині ХI ст. сунітський халіфат був захоплений 

тюркськими кочівниками. Про це відомий історик Б. Куглер писав: 

«В ХІ столітті туркмени, прийнявши іслам, залишили своє старе 

місцеперебування біля Каспійського моря і Аральського озера і вторглись в 

область Багдадського халіфату. Їх перший керманич називався Сельджуком 

(Х – початок ХІ ст.), і тому всіх його наступників, а пізніше і увесь народ 

стали називати сельджуками. Їм вдалося об’єднати і підкорити собі майже 

всю магометанську Азію» [56, с. 5]. У 70-х роках ХІ ст. сельджуки заснували 

свою державу на території Малої Азії. Невдовзі вони заволоділи Палестиною 

та Сирією і у 1078 році взяли Єрусалим, що належав Фатімідському халіфату. 

Держава турок-сельджуків отримала назву Румського султанату («Румом» на 

Сході називали частину Малої Азії, якою володіла Візантія). Таким чином, 

турки-сельджуки стали головною силою мусульманського світу. Вони 

завоювали майже всю Малу Азію і стали постійною загрозою самому 

Константинополю [54, с. 45–73]. 

У період 1096–1291 років або так звану епоху Хрестових походів 

християни відвоювали і довго утримували Сирію та Палестину – Святу 

Землю, з найголовнішими святинями християнського світу. Тим самим вони 

вбили клин між мусульманськими державами Азії і Африки, які вступили в 

період внутрішніх конфліктів, що призвело до послаблення їх стрімкої 

наступальної могутності, якій зобов’язані великі ісламські завоювання 

попередніх століть. Хрестоносці, які називали себе пілігримами або 

прочанами у Святу Землю, на чолі з рицарями, тобто кінними ратниками 

(латиною «militia armata») [139, с. 153], бо латинське слово «miles» – «воїн», 

«ратник» на той час стало позначати виключно рицаря, йшли на бій під 

прапором Хреста, з бойовим кличем «Deus vult!» («Так хоче Бог») [37, 

с. 286–287]. 

В той же час, під впливом християнських аскетичних ідей, вже у IV ст. 

у Західній Європі, а потім у Північній Африці, культивується спільне, 

подібне чернечому, проживання єпископа з своїм кліром – пресвітерами та 
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дияконами. Імена цих осіб заносились в особливу «matricula», яка також 

називалась «каноном» [169, с. 46–63], і життя їх отримало назву «vita 

canonica», а самі вони стали називатися «каноніками» (canonici) [208, с. 1185–

1186]. Пізніше термін «canon» стали вживати у сенсі продиктованого 

Євангелієм способу життя [115, с. 327–463]. Звичайно ці особи складали 

конгрегацію (зібрання, спілку, братерство) [47, с. 1212], яка пізніше стала 

рівнозначна терміну «орден» [48, с. 1087]. Для підтримання порядку в 

конгрегації складався статут, в основу якого найчастіше клався вже 

перевірений на практиці протягом декількох століть статут святого 

Августина – перший на Заході чернечий статут (складений Августином 

наприкінці IV ст.), що містив чернечі правила, тобто звід основних положень, 

яким підпорядковувалося співжиття ченців у чернечому ордені чи 

конгрегації [150, с. 15–132]. Всі члени подібного об’єднання були 

підпорядковані місцевому єпископу [191, с. 24–51]. У період Хрестових 

походів такі об’єднання стали існувати незалежно від монастирів і 

канонікатів конгрегації. Частина з таких братств приєдналась до рицарських 

орденів [225, с. 33–60]. Вже у VI–II ст. під час спільних молитов, зборів, 

спільної трапези кліриків (каноніків), які дотримувалися чернечого способу 

життя, читались глави (capitula) їх статуту, тому каноніки стали називатися 

капітулами [228, с. 188–226]. Однак навіть таке підпорядковане становище 

каноніків своєму настоятелю не заважало їм мати особисту власність, 

ділитися на групи згідно зі своїм духовним саном і адміністративним 

становищем у капітулі [187, с. 241–258]. З ІХ ст. розпочинається поділ 

доходів капітулу на три частини: єпископу, власне капітулу та окремим 

членам капітулу [179, с. 259–270]. 

У період з 1100 по 1300 роки виникли шістнадцять найбільших 

духовно-рицарських орденів, що становили основну ударну військову силу 

західних християнських народів у боротьбі з мусульманами та язичниками. 

Однак загальновідомими стали лише два «інтернаціональні» за складом 

військово-духовні ордени – іоанніти та тамплієри, а також Тевтонський 
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орден (складався лише з німців) [154, с. 33–60]. Проте у 1312 році Орден 

тамплієрів був ліквідований [145, с. 91–124], а доля інших «національних» 

орденів найчастіше була подібна долі їх країн і вони вимушені були визнати 

над собою верховну владу місцевого государя або були ним розпущені.  

Поряд з духовно-рицарськими орденами у ХІІ і ХІІІ ст. у Святій Землі 

виникали близькі за своїм характером до орденів військово-релігійні 

об’єднання християн-міщан, які також називалися братствами, і пізніше їх 

часто плутали один з одним. Головна відмінність між цими військовими 

братствами і військово-духовними орденами полягала в тому, що братства 

становили собою не постійні, а тимчасові міліційні асоціації, що включали до 

свого складу земляків-пілігримів, здебільшого купців і різного роду 

ремісників, які прибували у своїх справах до Єрусалимського королівства та 

інших міст хрестоносців на Сході, і були вимушені в силу обітниці або 

обставин, брати участь у збройній боротьбі з сарацинами, тобто 

мусульманами [210, с. 1287–1300].  

Одним з перших об’єднань ченців, організованих за таким принципом, 

і було братство госпіталітів, або госпітальєрів, які присвячували себе 

турботам про хворих у монастирських і міських госпіталях [45, с. 27]. Це 

об’єднання стало називатися орденом. Однак внутрішнє життя цих чернечих 

громад суттєво відрізнялось від того, що кипіло за стінами монастиря або 

госпіталю. У ході так званої «священної війни» ченцям-госпітальєрам 

вдалося, нарешті, усунути суперечності між службою Богу і ратною 

службою. Тому рицарські, або військово-духовні, союзи, чи братства – 

ордени, що виникли в епоху Хрестових походів, були повністю зрівняні в 

правах з чернечими орденами, які виникли дещо раніше. Відтепер рицарі, які 

боролися з мечем у руці, могли одночасно прийняти чернечий постриг і 

носити поверх броні рясу з хрестом. Так виникло нове «Христове воїнство» 

(«militia Christi») у буквальному смислі слова, яке визнавало над собою 

тільки владу Римського Папи [239, с. 6–24], хоча на початку між ним і Папою 

намагався встати патріарх Єрусалимський. 
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Офіційно термін «орден» («ordo») став вживатися для позначення 

нових військово-чернечих союзів тільки після IV Латеранського 

(1215 р.) [203, с. 115–178] і ІІ Ліонського (1274 р.) [251, с. 132–213] соборів, 

коли стало необхідним особливе папське затвердження братств в орден. 

Серед цих орденів Католицької Церкви з’явились і рицарські ордени (ordines 

militares, regulares militares). Першими в рицарські ордени були перетворені 

орден іоаннітів (госпітальєрів) і орден храмовників (тамплієрів) [37, с. 287–

288]. І хоча іоанніти зберігали за собою протягом тривалого часу цю 

самоназву, проте до членів цього орденського об’єднання стало 

застосовуватись ще одне слово – militia, що означало приналежність членів 

братства-ордену до рицарського стану. 

Відомий швейцарський дослідник рицарства Жан Флорі, аналізуючи 

суть слів, що позначали самоназву рицарів, прийшов до такого висновку. Ще 

з початку Хрестових походів як до «мирських» солдатів, так і до 

хрестоносців стало застосовуватись для їх позначення слово militia. Тоді ж 

воно стало вживатися і стосовно членів військових орденів – госпітальєрів і 

тамплієрів, і навіть ченців і єпископів, які часто іменувалися milites Dei або 

milites Christi і навіть просто milites. Однак вже на початку ХІІ ст. словом 

militia стали називати лише рицарів [134, с. 23]. 

Показавши коротку передісторію виникнення духовно-рицарських 

орденів загалом, зупинимось більш детально на історії виникнення Ордену 

іоаннітів (госпітальєрів). З початку IV ст., коли християнство стало 

привілейованою релігією [20, с. 33], Палестина та Єрусалим стали місцями 

ходіння на прощу. Потоки благочестивих християн з усієї Європи прямували 

у Святу Землю поклонитися християнським реліквіям, місцям, де, згідно з 

Євангелієм, провів свої останні дні Ісус Христос. Дальність і складність 

подорожі призводила до того, що багато прочан прибували до Єрусалиму 

важко хворими, а інші потребували відпочинку та відновлення сил. 

Піклування про них брали на себе невеликі будинки для прочан і монастирі. 
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У середині VI ст. Папа Григорій Великий (590–604 рр.) [68, с. 79–121] 

відправив у Святу Землю абата Проба з метою відбудови старих і побудови 

нових будинків для прочан, потік яких до Єрусалиму значно збільшився. 

Ходіння на богомілля не припинялося і в період арабського завоювання 

Близького Сходу. Араби терпляче ставилися до релігійних проявів прочан з 

Європи, чого не можна сказати про турків-сельджуків, які утискували 

прочан, що згодом стало одним з приводів для оголошення Хрестових 

походів. У цій ситуації роль будинків для християн-прочан зросла ще більше. 

Особливо прославився серед них госпіталь, що належав братству святого 

Іонна на чолі зі своїм настоятелем ректором фра Жераром. На жаль, 

першоджерела, що свідчать про діяльність госпіталя святого Іоанна у період 

його заснування, відсутні, і точні дату та обставини його заснування назвати 

нині неможливо. Проте загальноприйняту історію госпіталя святого Іоанна 

прийнято вважати з середини ХІ ст., коли амальфійські купці, одним з яких 

був ді Мауро, отримавши дозвіл від єгипетського халіфа, відбудували в 

Єрусалимі церкву і бенедиктинський монастир святої Марії Латинської, а 

також при ньому будинок для прочан, він же – госпіталь для прочан-

чоловіків, який жив за статутом святого Бенедикта [248, с. 51–141], що 

містив принципи послуху, смирення, сталості місця чернечого служіння і 

закритості монастиря. Побудований він був заново чи був відновлений один 

із старих госпіталів, достовірно невідомо, однак найбільший серед подібного 

роду закладів – будинок для прочан амальфійців (становили собою 

найбагатший прошарок купців Єрусалиму з латинян від першої італійської 

республіки Амальфи, яка у Х–ХІ ст. домінувала в середземноморській 

торгівлі та перевезеннях прочан до Святої Землі), вважається першою 

будівлею госпіталю святого Іоанна. Для прочанок був побудований поряд 

будинок для прочанок-госпіталь при церкві святої Марії Магдалини [90, 

с. 27–28].  

Про засновника Ордену святого Іоанна Єрусалимського відомо дуже 

мало. Так само, як і з приводу госпіталю, серед дослідників немає єдиної 
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думки щодо його походження. Прибічники гіпотези про амальфійське 

походження госпіталю святого Іоанна вважають засновника амальфійцем, їх 

противники вважають його провансальцем. Невідома ні дата його 

народження (здогадно 1040-і рр.), ні навіть час, коли він очолив братство 

святого Іоанна, хоча, швидше за все, це трапилось не пізніше 1080 року. 

Немає навіть єдиного написання імені засновника Ордену (Thorn, Tonque, 

Tenque, Tanque, Tonc, Tunc тощо). Однак усі дослідники сходяться на тому, 

що у новоствореному будинку для прочан у Єрусалимі було створено 

невелике братство по догляду за хворими і пораненими прочанами, які 

приїздили з Європи поклонитися Гробу Господньому, а сам госпіталь 

перетворився у невеликий монастир з лікарнями, церквою святої Марії 

Латинської і каплицею святої Марії Магдалини на відстані всього лише 

«польоту каменя від Гробу Господнього», і першим настоятелем будинку для 

прочан був обраний фра Жерар (Герард). Під його керівництвом були 

побудовані церква в ім’я святого Іоанна Милостивого (пізніше – святого 

Іоанна Хрестителя) і новий великий госпіталь, що складався з двох окремих 

будівель: для чоловіків і для жінок [90, с. 31]. 

У церкві святого Іоанна служили священики-бенедиктинці. Перших 

братів-ченців стали називати госпітальєрами святого Іоанна Єрусалимського. 

Вони брали на себе обітниці безшлюбності, бідності та послуху і давали 

клятву «бідних братів госпіталю святого Іоанна»: «Служити рабами і слугами 

своїм панам і велителям, якими є усі слабкі та хворі» [59, с. 8–11]. Згодом, 

коли розпочалися Хрестові походи, значення братства госпіталю святого 

Іоанна важко було переоцінити – хворі та поранені прибували у величезній 

кількості, багатьом потрібні були лікування, догляд і нерідко християнське 

поховання. Найбільш вірогідно, що при фра Жерарі братство госпіталю 

святого Іоанна домоглося певної автономії від бенедиктинського монастиря. 

При ньому була встановлена форма одягу для братії – «Жерар встановив для 

всіх братів-ченців однаковий чорний довгий одяг з нашитим на ньому білим 
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восьмикутним хрестом, а також затвердив деякі правила, ухвалені Папою 

Гонорієм ІІ» [5, с. 33].  

Кінець ХІ–ХІІІ ст. в Європі пройшли під знаком Хрестових походів, 

війн західноєвропейських феодалів, що відбувалися у 1096–1270 роках з 

ініціативи Католицької Церкви під девізом звільнення християнських 

святинь у Палестині з-під влади мусульман. Учасники Хрестових походів – 

хрестоносці – звичайно нашивали на одяг знак хреста, який символізував їхні 

благочестиві наміри (звідси і назва самих війн – «Хрестові походи») [230, 

с. 171–191]. За 175 років відбулося 8 великих Хрестових походів на Схід і 

багато порівняно невеликих завойовницьких походів. І-й Хрестовий похід 

відбувся у 1097 році, ІІ-й – у 1147 році, ІІІ-й – у 1189 році, IV-й – у 1204 році. 

Відомі також V-й Хрестовий похід 1217–1221 років, VІ-й – 1228–1229 років, 

VІІ-й – 1248–1254 років і VІІІ-й – 1270 року [29, с. 23–116]. 

Найближчі обставини, що викликали Хрестові походи, як зауважує 

відомий візантієзнавець академік Ф. І. Успенський [127, с. 6], до цього часу 

залишаються не повністю зрозумілими. Однак при цьому слід пам’ятати про 

сильний розвиток папської влади, яка мріяла вже наприкінці ХІ ст. (після 

розділення Східної і Західної Церков у 1054 р.) [106, с. 105] навернути греків 

у лоно Римської Церкви [174, с. 617–669]. Звичайно, серед причин Хрестових 

походів, окрім суто релігійних, існував цілий спектр соціальних, економічних 

і суспільно-політичних факторів. Про це пише, зокрема, Бернард Куглер у 

своїй «Історії хрестових походів» [56, с. 35]. Такої ж думки дотримується і 

російський історик А. А. Васильєв, який у праці «Історія середніх віків» 

говорить про експансію сельджуків як причину Хрестових походів: 

«Становище європейських прочан у Єрусалимі та в інших Святих Місцях 

відразу погіршилось. Араби поводилися з ними добре, безперешкодно 

дозволяли поклонятися святиням і здійснювати богослужіння. Турки, 

заволодівши Єрусалимом, почали чинити всілякі перешкоди, переслідувати 

та ображати прочан. Поступово в Європі сформувалось переконання в 

необхідності допомогти християнству на Сході і повернути християнському 
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світові його найбільш дорогоцінні та шановані святині» [13, с. 42]. При 

цьому згаданий автор вказує також і на економічні та соціальні передумови, 

що сприяли ідеї походів: «Для всіх класів середньовічного суспільства 

хрестові походи здавалися привабливими і з мирських точок зору. Барони і 

рицарі, окрім релігійних мотивів, сподівалися на славетні подвиги, на 

наживу, на задоволення свого честолюбства (більша частина представників 

рицарства, які брали участь у хрестових походах, – це другі, треті та більш 

пізні діти у дворянських сім’ях, які за спадковим правом не отримували в 

уділ феодальні помістя своїх батьків. – В. О.); купці розраховували збільшити 

свій прибуток розширенням торгівлі зі Сходом; пригноблені селяни 

звільнялися за участь у хрестовому поході від кріпосної залежності і знали, 

що під час їх відсутності Церква і держава будуть піклуватися про залишені 

ними на батьківщині родини; боржники і підсудні знали, що під час їх участі 

у хрестовому поході вони не будуть переслідуватися кредитором або 

судом» [13, с. 51]. 

Безпосереднім приводом для оголошення Хрестових походів послужив 

лист до Римського Папи Урбана ІІ у 1094 році доведеного до відчаю 

імператора Візантії Олексія Комніна, який звертався за допомогою проти 

турок-сельджуків, що опустошили Малу Азію і безпосередньо погрожували 

Константинополю. Турки-сельджуки вже у другій половині ХІ ст. знищили 

візантійське панування на Сході і зробилися повелителями всього 

магометанського та християнського населення в Азії. Становище імператора 

Олексія Комніна взимку 1090–1091 років може бути порівняно хіба що з 

останніми роками імперії, коли османські турки оточили Константинополь з 

усіх боків і відрізали його від зовнішніх контактів. Взагалі звертання 

Візантійської імперії за допомогою до латинського Заходу завжди 

знаменувало крайній занепад моральних сил в Константинополі і було 

вираженням найбезпораднішого стану. В цей час Візантія схильна була й 

піти на поступки Риму у церковному питанні з наступним об’єднанням 

Східної і Західної Церков [127, с. 17–18]. Все це звичайно бралося до уваги, 
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коли у листопаді 1095 року Папа Урбан ІІ (1088–1099 рр.) [162, с. 177–188] 

скликав церковний собор у Клермоні (Франція), на якому були присутні 

14 архієпископів, 200 єпископів і 400 абатів [146, с. 127–140]. Собор прийняв 

цілу низку всіляких рішень, у першу чергу тих, що стосувалися внутрішньо-

церковного життя, а також щодо організації Хрестового походу на Схід 

«заради звільнення Гробу Господнього в Єрусалимі» [161, с. 721–742]. 

У серпні 1096 року стотисячна армія хрестоносців з Нижньої 

Лотарінгії, Італії та Франції відправилася у похід. Так розпочався І-й 

Хрестовий похід. «Головних ополчень, які вирушили на звільнення Гробу 

Господнього, було чотири: 1) лотарінгське під керівництвом Готфріда 

Бульонського (Бульоном називалася резиденція-замок герцога Готфріда в 

Арденнах. – В. О.), герцога Нижньої Лотарінгії, з яким знаходився і його брат 

Балдуїн; 2) середньо-французьке і північно-французьке, в якому головними 

керівниками були брат французького короля Гуго Вермандуа, герцог 

нормандський Роберт і Роберт Фріз з Фландрії; 3) південно-французьке, або 

провансальське, на чолі з Раймундом, графом тулузьким; і 4) норманське з 

південної Італії під орудою Боемунда, князя Тарентського, до якого 

приєднався його племінник Танкред» [13, с. 60].  

01 липня 1097 року у битві при Дорилеї хрестоносці розгромили 

сельджуків. На початку 1098 року загони Балдуїна взяли Едесу – велике 

вірменське торгівельне місто на шляху з Сирії до Месопотамії. Балдуїн 

заснував Едеське графство – першу державу хрестоносців на Сході. Після 

взяття у червні 1098 року Антиохії Боемундом Тарентським було створено 

друге державне утворення хрестоносців – Антиохійське князівство. 15 липня 

1099 року хрестоносці після тривалої облоги і запеклого штурму оволоділи 

Єрусалимом. Першим государем Єрусалимського королівства став Готфрід 

Бульонський, якого у 1100 році змінив його спадкоємець Балдуїн Едеський, 

який правив до 1118 року. З 1100 по 1124 роки хрестоносцями були взяті 

найважливіші торгівельні порти Хайфа, Арсур, Кесарія, Акра, Триполі, 
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Сідон, Бейрут і Тір і засновані нові держави хрестоносців – королівства, 

князівства, графства, що поділялися на баронії, феоди і лени [135, с. 241]. 

При відвідуванні іоаннітського будинку для прочан перший 

єрусалимський король Готфрід Бульонський подарував для утримання 

госпіталю поселення Сальсола, розташоване поблизу Єрусалиму. Четверо 

рицарів-хрестоносців з почту короля – Раймонд де Пюі, Дюдон де Компс, 

Конон де Монтеґю, Гастус добровільно залишилися у Жерара де Торна, 

прийнявши чернечі обітниці бенедиктинців. У 1099 році братство іоаннітів 

було перетворено в Орден, першим керівником якого став Жерар де Торн. 

(Майже тоді ж, у 1118 році, французькими рицарями був заснований Орден 

тамплієрів або храмовників, повна назва – «Бідні сподвижники Христа і 

Храму Соломона», резиденція якого знаходилася на місці, де за переданням 

стояв храм (французькою – temple) Соломона в Єрусалимі [82, с. 73]; а 

пізніше, у 1190 році, у Палестині було створено і Тевтонський рицарський 

орден, до якого приймалися лише німці, спочатку він становив собою 

братство допомоги німецьким прочанам, а у 1198 році він був перетворений у 

духовно-рицарський орден [10, с. 114]). Спочатку члени Ордену іоаннітів 

доглядали за хворими і пораненими, а з першої половини ХІІ ст. почали 

брати участь у війнах з мусульманами та охороняти прочан, які прибували до 

Палестини двома шляхами: суходолом через Малу Азію та Візантію або 

Середземним морем. Братство стало приймати у свої лави рицарів, 

зобов’язуючи їх захищати прочан у дорозі. У 1104 році Єрусалимський 

король Балдуїн І, спадкоємець Готфріда Бульонського, ще раз визнав і 

підтвердив привілеї «Братства госпітальєрів» як військово-духовного 

Ордену, а у 1107 році він виділив Ордену ділянку землі (з того часу рицарі-

госпітальєри стали набувати земельні володіння і в європейських країнах. – 

В. О.). Папа Римський Пасхалій ІІ (1099–1118 рр.) своєю буллою «Pia 

postulatio» від 15 лютого 1113 року затвердив братство Госпіталя святого 

Іоана, взяв їх під своє покровительство і забезпечив право вільно обирати 

своїх предстоятелів, без втручання будь-якої світської чи церковної влади. 
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Папа також надав право звертатися з усіх питань, що стосуються Ордену, 

безпосередньо до нього [4, с. 6–7]. 

Після смерті у 1120 році Жерара де Торн, на його місце був обраний 

герой штурму Єрусалиму Раймонд де Пюі (настоятель іоаннітів у 1125–

1158 рр.) з дворянського роду Дофінеї. З того часу глава Ордену став 

називатися Великим Магістром. Зберігаючи знаменитий госпіталь, не менш 

важливим для себе іоанніти вважали військовий захист прочан на дорогах 

Святої Землі, що вели до Єрусалиму. Для виконання орденських завдань 

Великим Магістром Раймондом де Пюі був складений перший Статут 

Ордену – Правила Ордену святого Іоанна Єрусалимського [5, с. 34], 

затверджений у 1120 році Римським Папою Калікстом ІІ (1119–

1124 рр.) [199, с. 164–165]. Згідно з вищезгаданими Правилами члени Ордену 

були поділені на три класи: 1) рицарів по справедливості (або рицарів по 

праву, французькою – chevaliers de justice), які мали благородне походження 

(більш ніж до 8-го коліна) і виконували керівні функції, 2) капеланів (братів-

священиків – frères de chœur), які займалися пастирською діяльністю, і 

3) зброєносців (братів-служників – frères servants), які повинні були 

допомагати представникам перших двох класів; деякі з них доглядали за 

хворими і допомагали прочанам, інші несли рицарське служіння, хоча і не 

походили з благородного роду [90, с. 72–76].  

Наприкінці ХІІ ст. в Ордені нараховувалося близько 600 рицарів. 

Рицарем міг стати лише родовий дворянин. Усі члени братства госпітальєрів 

повинні були вірно служити своїм релігійним і духовним ідеалам. Не 

приймали в Орден тих осіб, батьки яких займалися торгівлею або 

банківською діяльністю. Під час обряду прийняття в Орден нові члени 

давали присягу на вірність Великому Магістру і приймали обітниці 

цнотливості, особистої бідності, послуху, милосердя та благочестивих діянь. 

На знамені Ордену, затвердженому у 1130 році Римським Папою 

Інокентієм ІІ (1130–1143 рр.) [229, с. 394–416], був вишитий білий 

восьмикутний хрест на червоному тлі. На орденській печатці був зображений 
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лежачий хворий з хрестом в узголів’ї і з свічкою в ногах. Чорний суконний 

одяг іоаннітів був виготовлений за прикладом одягу Іоанна Хрестителя з 

верблюжої вовни, вузькі рукава якого символізували зречення від світського 

життя, а полотняний білий восьмикутний хрест на грудях – їх доброчесність. 

Чотири напрямки хреста говорили про головні християнські чесноти – 

розважливість, справедливість, силу духа і помірність, а вісім кутів означали 

вісім благ чи вісім євангельських заповідей блаженства, які були обіцяні 

Ісусом Христом у Нагорній проповіді усім праведникам у раю [89, с. 5–16]. 

У перші десятиліття свого існування молодий Орден подібно більшості 

чернечих орденів Західної Церкви був складовою частиною строгої 

церковної ієрархії. Перетворившись у міцний військовий союз, Орден став 

називатися «Рицарі Госпітальєри Ордену святого Іоанна Єрусалимського». 

По мірі росту слави і заслуг Ордену у нього вступало все більше благородних 

аристократів і рицарів з усієї Європи. Слід також відзначити, що Орден, 

ґрунтуючись на папських установленнях, від самого початку свого існування 

був незалежним від будь-яких держав, мав загальновизнане право на власну 

армію і ведення військових дій. Римські папи постійно давали привілеї 

іоаннітам, вивівши їх з підпорядкування місцевої світської і духовної влади 

та надавши їм право збирати церковну десятину на свою користь. Священики 

Ордену звітували лише перед Капітулом і Великим Магістром. У 1143 році 

Папа Інокентій ІІ видав спеціальну буллу, відповідно до якої Орден іоаннітів 

не підпорядковувався ні духовній, ні світській владі, а лише безпосередньо 

самому Римському Папі [209, с. 379–385]. У 1153 році Папа Анастасій IV 

(1153–1154 рр.) [171, с. 285–286] буллою «Christianae Fidei Religio» [209, 

с. 388] розділив членів Ордену на рицарів, які одягалися у червоний 

напівчернечий-напіввійськовий одяг з чорним плащем-накидкою, і 

зброєносців. Привілеї Ордену надавали Папи Адріан IV (1154–1159 рр.), 

Олександр ІІІ (1159–1181 рр.), Інокентій ІІІ (1198–1216 рр.), а Папа 

Климент ІV (1265–1268 рр.) присвоїв главі Ордену титул «Великого Магістра 

святого Госпіталя Єрусалимського і Настоятеля Раті Христової» [4, с. 8–9].  
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Прочани з Європи забезпечувалися охороною, лікуванням, житлом і 

харчами у чисельних будинках для прочан і госпіталях. Друге головне 

завдання іоаннітів-рицарів – боротьба з невірними – передбачало також 

участь Ордену у всіх військових походах, а також оборону утворених на 

Сході держав хрестоносців. Заснувавши у Святій Землі низку фортець, 

іоанніти разом з тамплієрами стали головною військовою силою 

Єрусалимського королівства і брали активну участь у Хрестових походах, 

націлених на звільнення християнських святинь з-під влади мусульман. 

У 1137 році війська візантійського імператора Іоанна Комніна 

ненадовго захопили Антиохію, а у грудні 1144 року загони сельджукського 

еміра Імада-ад-Діна розгромили Едеське князівство. Після звернення послів 

християнських держав на Сході до Римського Папи Євгенія ІІІ (1145–

1153 рр.) [184, с. 141–213] влітку 1147 року розпочався зі згоди 

Понтифіка [155, с. 285–305] ІІ-й Хрестовий похід, в якому брали участь й 

іоанніти. Сімдесятитисячна армія хрестоносців на чолі з французьким 

королем Людовіком VII і германським королем Конрадом ІІІ 

Гогенштауфеном після невдалої облоги Дамаска ні з чим повернулися до 

Європи і, таким чином, ІІ-й Хрестовий похід закінчився невдало. У 1153 році 

іоанніти брали участь у захопленні Аскалона, важливого єгипетського міста, 

а у 1168 році – у невдалій облозі Каїру. 

У 1171 році, після смерті останнього єгипетського султана, владу в 

країні захопив єгипетський візир Юсуф Салах-ад-Дін, названий у Європі 

Саладіном, засновник династії Айюбідів. Він оголосив себе султаном і 

протягом декількох років об’єднав під своїм правлінням Сирію і 

Месопотамію. Розпочалася запекла боротьба мамелюків (від арабського 

«мамлюк» – раб, білий раб; гвардійці останніх султанів династії Айюбідів, 

які самостійно правили з 1250 року в Єгипті (до 1517 р.) і Сирії (до 1516 р.) 

до завоювання держави мамелюків у 1517 році турками і включення її до 

складу Османської імперії) з хрестоносцями. У 1185 році король Єрусалиму і 

Салах-ад-Дін підписали договір про мир на чотири роки. Проте на початку 
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1187 року господар двох фортець – Керак і Крак де Монреал – барон Рене 

Шатільонський здійснив напад на караван Салах-ад-Діна, що прямував з 

Каїру до Дамаску. Серед захоплених полонених була і сестра правителя 

Єгипту. Султан зажадав пояснень, однак барон Рене Шатільонський відповів, 

що договір не підписував і не буде його дотримуватися. У відповідь 

єгипетський султан Салах-ад-Дін оголосив хрестоносцям священну війну – 

«джихад» [90, с. 84–98]. 

Шестидесятитисячне військо мамелюків на чолі з Салах-ад-Діном 

вторглося на землю Єрусалимського королівства і 01 липня 1187 року взяло 

Тіверіаду. 05 липня під Хіттіном, розташованим між Тіверіадським озером і 

Назаретом, хрестоносці були наголову розбиті армією Салах-ад-Діна. 

У полон попали єрусалимський король Гвідо Лузіньян, великий магістр 

ордену тамплієрів і багато рицарів – 200 з яких були страчені, а Рене 

Шатільонському відрубав голову сам Салах-ад-Дін. Після Хіттіна загони 

Салах-ад-Діна взяли порти Акру, Торон, Сідон, Бейрут, Назарет, Яффу і 

Аскалон – Єрусалимське королівство було відрізано від Європи. У середині 

вересня 1187 року армія Салах-ад-Діна взяла в облогу Єрусалим і 02 жовтня 

місто здалося. У хрестоносців ще залишалися Бельфор, Тір, Триполі, Крак де 

Шевальє, Маргат і Антиохія [113, с. 24–141]. 

У травні 1189 року розпочався ІІІ-й Хрестовий похід, який очолили 

германський імператор Фрідріх Барбароса, французький король Филип ІІ і 

англійський король Річард Левове Серце. У поході брали участь й іоаннітські 

рицарі. По дорозі король Річард взяв острів Кіпр, який незадовго до того 

відокремився від Візантії, і подарував його колишньому главі 

Єрусалимського королівства Гвідо Лузіньяну, який і став королем Кіпру. 

12 липня 1191 року хрестоносці штурмом взяли Акру; туди була перенесена 

столиця Єрусалимського королівства і там же розташувалася головна 

резиденція Ордену іоаннітів (до 1187 р. головна резиденція іоаннітів 

знаходилася в Єрусалимі). Резиденції іоаннітів знаходилися також у Тірі і 

Маргаті. Англійський король Річард Левове Серце взяв в облогу Єрусалим, 
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але взяти місто не зміг. 01 вересня 1192 року з Салах-ад-Діном (Саладіном) 

був укладений мир, згідно з яким Єрусалим залишався у мамелюків, а за 

хрестоносцями збереглася тільки вузька прибережна смуга від Яффи до 

Тіру [127, с. 143–201]. 

Іоанніти брали участь і в IV-му Хрестовому поході, що розпочався у 

1199 році. Війська під керівництвом італійського маркграфа Боніфація 

Монфератського і Балдуїна Фландрського на венеціанських суднах Енріко 

Дандоло замість війни з Єгиптом, на прохання претендента на 

імператорський престол візантійського царевича Олексія Ангела, підійшли 

до Константинополя і після облоги 13 квітня 1204 року взяли столицю 

Візантії. 09 травня 1204 року імператором нової Латинської імперії 

(проіснувала 57 років, а у 1261 р. нікейський імператор Михайло ІІІ Палеолог 

у союзі з Генуєю взяв Константинополь і відновив Візантійську імперію. – 

В. О.) було обрано графа Балдуїна ІХ Фландрського. Хрестоносці захопили і 

поділили між собою землі Фракії, Македонії, Фессалії, Аттики, Беотії, 

Пелопоннеса і острова Егейського моря. Тоді ж за участі іоаннітів на 

Пелопоннеському півострові утворено Морейське князівство [127, с. 202–

288]. 

Орден іоаннітів поступово стає великим землевласником. Окрім 

земельних володінь, отриманих на завойованих землях у Палестині, Орден 

отримував такі володіння і в Європі як нагороду за військові подвиги і 

послуги, надані європейським монархам. До того ж, рицарі честі (або «рицарі 

по справедливості»), які приймали всі обітниці (у тому числі й обітницю 

бідності), жертвували своє майно, нерухомість і земельні володіння Ордену. 

Майно і землі загиблих рицарів відповідно до Правил Раймонда де Пюі 

також переходили у спадщину Ордену. Кожне окреме землеволодіння 

Ордену називалося командорством і, зазвичай, у кожному такому володінні 

як у Палестині, так і в Європі, Орден влаштовував госпіталь в честь Іоанна 

Єрусалимського [4, с. 12]. 
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Під час V-го Хрестового походу 1217–1221 років, очолюваного 

угорським королем Андрієм, в якому, окрім угорців, були задіяні й 

представники інших національностей, іоанніти брали участь у невдалій 

облозі фортеці Тавор, а також у тривалій облозі та взятті Даміетти (міста-

фортеці, що розташовувалося на одному з рукавів Нілу і мало важливе 

торговельне та військове значення) під час походу на мамелюкський Єгипет, 

звідки мусульманські володарі Сирії поповнювали свої сили. 05 листопада 

1219 року Даміетта здалася християнам і частина хрестоносців повернулася 

на батьківщину. Подальшими цілями хрестоносців були Мансура і Каїр, 

однак зволікаючи з наступом вони опинилися в оточенні через настання пори 

дощів і розлиття Нілу; на них чекала голодна смерть. Будучи у такому 

скрутному становищі хрестоносці змушені були просити у нового 

єгипетського султана Аль-Каміля миру. 30 серпня 1221 року було укладено 

мир на 8 років: християни зобов’язувалися звільнити Даміетту, а мусульмани 

повертали їм Животворящий Хрест. Єрусалим залишався під владою 

мусульман. Так невдало закінчився єгипетський похід хрестоносців, що на 

початку обіцяв блискучі результати [127, с. 289–319]. 

У VI-му Хрестовому поході (1228–1229 рр.), який очолював 

германський імператор Фрідріх ІІ (1194–1250 рр.) [194, с. 15–203], 

відлучений від Церкви Римським Папою Григорієм ІХ (1227–1241 рр.) [243, 

с. 1–19] за порушення обіцянки розпочати у визначений строк похід, 

іоанніти, зважаючи на заборону Папи, участі не брали. Фрідріх по прибутті 

до Акри у вересні 1228 року негайно приступив до переговорів з султаном 

Аль-Камілем про повернення святих місць християнам і завдяки вмілим 

переговорам отримав Єрусалим без жодного бою. У лютому 1229 року був 

укладений терміном на десять років договір, згідно з яким мусульмани 

уступали християнам місто Єрусалим з правом володіти ним як своєю 

власністю, за винятком тієї частини, де знаходиться мечеть Омара; до цієї 

останньої залишався вільний доступ для мусульман. Окрім Єрусалиму султан 

уступав християнам Віфлеєм, Назарет і увесь шлях від Єрусалиму до Яффи 
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та Акри. Взамін Фрідріх давав обіцянку захищати султана від всіх його 

ворогів, хоча б то були і християни, і не допускати, щоб князі Антіохії, 

Тріполі та інших сирійських міст нападали на султана [190, с. 60–312].  

Слід визнати, що германський імператор Фрідріх ІІ цим договором 

досягав того, що не могли досягти учасники ІІІ-го Хрестового походу, що не 

вдалося ні Фрідріху І, ні Папі Інокентію ІІІ, чого даремно добивалися 

християни більше сорока років. По поверненні імператора Фрідріха ІІ до 

Європи і наведення законного порядку у своїх італійських володіннях, де він 

завдав поразки папським військам, 23 червня 1230 року був укладений мир у 

Сан-Джермано. Папа Григорій ІХ звільняв Фрідріха ІІ від церковного 

відлучення і визнавав його заслуги у справі VI-го Хрестового походу, а 

імператор, зі свого боку, відмовився від своїх завоювань у Римській області і 

надав духовенству належного йому Сицилійського королівства свободу 

виборів на єпископські кафедри [127, с. 317]. 

Після того як Єрусалим знову перейшов до латинян, Орден святого 

Іоанна на чолі з магістром Бертраном де Тессі (1228–1231 рр.) хоча і 

повернув своє майно і нерухомість у місті, однак не став переміщати туди 

конвент. Не стали цього робити і наступні магістри – Герен (1231–1236 рр.), 

Бертран де Комп (1236–1239 рр.) і П’єр де Вьєй-Брід (1239–1242 рр.) [90, 

с. 108]. Укладений між Фрідріхом ІІ і єгипетським султаном мир понад 

десять років забезпечував спокій на Сході. Однак, через внутрішні чвари у 

середовищі різних груп християн і непоодиноких нападів на мусульман, у 

вересні 1244 року Єрусалим був взятий військами єгипетського султана 

Ейюба і з того часу це місто остаточно і назавжди було втрачене для 

християн. 18 жовтня 1244 року об’єднане військо Єрусалимського 

королівства було розбите під Газою військами єгипетського султана. 

У 1247 році єгипетські війська захопили також частину Галілеї і місто 

Аскалон, яке захищали іоаннітські рицарі, так що християнські володіння в 

Палестині обмежувалися тепер Акрою і небагатьма іншими приморськими 

містами [127, с. 327]. 
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Друге падіння Єрусалиму у вересні 1244 року викликало в Європі бурю 

емоцій не меншу, ніж перше. Папа Інокентій IV (1243–1254 рр.) [226, с. 24–

32] знову закликав до Хрестового походу [214, с. 51–114], однак спільний 

похід був зірваний ворожнечею папи з германським імператором 

Фрідріхом ІІ, і відвойовувати Святу Землю відправився лише французький 

король Людовік ІХ у 1248 році [250, с. 176–193]. Так розпочався VII-й 

Хрестовий похід 1248–1254 років. Близько року Людовік ІХ збирав сили на 

Кіпрі і лише 30 травня 1249 року хрестоносці відправились до Єгипту та 

висадились там поблизу Даміетти. Мусульмани, враховуючи, що султан 

Ейюб був смертельно хворим, одразу здали Даміетту майже без бою. Перед 

Людовіком ІХ став вибір – взяти Олександрію чи йти на Каїр. Він вибрав 

похід на Каїр, що і призвело у кінцевому результаті до його поразки. 

Мамелюки під керівництвом нового єгипетського султана Тураншаха після 

декількох битв біля фортеці Мансур на початку 1250 року розгромили більшу 

частину армії короля, в яку входили і госпітальєри з тамплієрами, блокували 

її залишки, а потім взяли в полон короля Людовіка і його братів Альфонса 

Пуату і Карла Анжуйського і з ними сотні найбільш знатних рицарів Франції. 

Людовік ІХ був звільнений після виплати викупу у розмірі 200 тисяч ліврів. 

Величезні суми були також виплачені за звільнення з полону рицарів. Згідно 

з мирним договором з Тураншахом французи зобов’язалися звільнити 

Даміетту і десять років не поновлювати війну [197, с. 141–204]. 

Доля християнських володінь залежала тепер виключно від доброї волі 

мусульманських володарів Сирії та Єгипту. Єгипетський воєначальник 

Бейбарс, який став султаном Єгипту (1260–1277 рр.), об’єднав мусульманські 

володіння Єгипту та Сирії і розпочав планомірне вигнання хрестоносців з 

Палестини і Сирії. У 1265 році султан Бейбарс взяв Кесарію і Арсуф, у 

1268 році – Яффу і Антіохію, у 1271 році було взято міцно укріплену головну 

фортецю Тевтонського ордену Монфор і госпітальєрські фортеці Шатель-

Бланк і Крак де Шевальє в Сирії [90, с. 110–113]. Таким чином Акра, яка 
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неодноразово піддавалась облозі ще з 1263 року і змогла вистояти, опинилась 

оточеною з усіх боків захопленими мусульманами фортецями.  

Блискучі успіхи Бейбарса і розпачливі прохання про допомогу з Сирії 

ще раз викликали значний рух на користь хрестового походу. На чолі цього 

руху вдруге став король Франції. Так у 1270 році відбувся останній VIII-й 

Хрестовий похід. 17 липня війська хрестоносців на чолі з французьким 

королем Людовіком ІХ і його братами та синами висадилися у Тунісі, де 

король помер від лихоманки [205, с. 112–171]. Похід завершився 

безрезультатно, був підписаний мир, оскільки хрестоносці не змогли 

переломити ситуацію на свою користь. На початок 1283 року франки 

втратили майже все. Єрусалимське королівство остаточно деградувало, 

фактично розпавшись на дрібні сеньйорії Акри, Яффи, Сідону, Бейрута, 

Арсуфа тощо, барони яких вдавалися до міжусобиць, вступаючи в союзи з 

ким завгодно, домагаючись своїх дрібних швидкоплинних вигод. Право на 

Єрусалимську корону залишалось у Лузіньянів, які, постійно перебуваючи на 

Кіпрі, рідко навідувались у Святу Землю і Акрою (новою столицею 

Єрусалимського королівства) правив від їхнього імені бальї, якого вони 

призначали.  

За такого становища війська наступного єгипетського султана Аль-

Мансура Калауфа (1279–1290 рр.) взяли у 1285 році Маргат, у 1287 році – 

Латакію, у квітні 1288 року – Тріполі. У 1291 році, незважаючи на героїзм і 

вражаючий опір госпітальєрів і тамплієрів, які за влучним висловом 

Ж. Рішара «покутували усі свої гріхи, породжені гординею чи 

жадібністю» [110, с. 392], значно переважаючі чисельно мусульманські 

війська за 44 дні шляхом облоги заволоділи 18 травня 1291 року Акрою. 

Єгиптяни не залишили в Акрі каменя на камені і зрівняли місто з землею. 

Єрусалимське королівство припинило своє існування. Хоча за християнами 

залишались ще деякі міста і замки у Сирії (Бейрут, Сідон, Тір та інші), але 

утриматися тут вони вже не могли і невдовзі сирійське узбережжя було 

повністю звільнене від християнських поселень [127, с. 343–344]. Так 
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закінчилося майже двохсотрічне панування франків у Святій Землі. Юрби 

біженців на кораблях відплили до Кіпру; разом з ними на шість з половиною 

століть залишили Святу Землю і рицарі-ченці. 

 

1.2 Перебування Ордену іоаннітів (госпітальєрів) на Кіпрі (1291-

1310 роки), Родосі (1310-1522 роки) та Мальті (1530-1798 роки) і 

поступове набуття ним елементів міжнародної правосуб’єктності 

 

Наприкінці ХІІІ ст., а саме у 1291 році, іоанніти перебралися на Кіпр, 

захоплений ще у 1191 році загонами англійського короля Річарда Левове 

Серце і проданий тамплієрам, які потім уступили острів королю 

Єрусалимського королівства Гвідо Лузіньяну [170, с. 35–52]. Ця династія 

утримувала за собою острів до 1489 року [9, с. 86–95], коли він був 

захоплений турками. Орден іоаннітів став васалом короля Кіпру і отримав від 

нього як лен феодальне володіння Лімасол (Ліміссо). У 1291 році наступний 

король Кіпру Анрі ІІ Лузіньян подарував рицарям-госпітальєрам місто 

Лімасол, де потім протягом вісімнадцяти років була резиденція Ордену 

іоаннітів, які стали називатися «рицарі Кіпру» [5, с. 6–24]. Факт передачі 

іоаннітам цього міста був пізніше затверджений Римським Папою 

Климентом V (1305–1314 рр.) [204, с. 48–50], який не маючи змоги 

організувати Хрестовий похід, надав допомогу Ордену іоаннітів у створенні 

флотилії для боротьби з піратами та контрабандистами у Середземному 

морі [215, с. 27–38]. Перебуваючи на Кіпрі, у 1294 році Генеральний Капітул 

Ордену переглянув конституцію Ордену, яка тепер стала відповідати його 

наднаціональному характеру, що проявилося в організації внутрішнього 

управління за принципом «Язиків» («Націй»), згаданих у Маргатських 

Статутах вже у 1206 році [4, с. 14]. 

Згідно з середньовічним ленним правом [141, с. 470–471] Орден 

госпітальєрів хоча і зберігав певну свободу у вирішенні своїх власних справ, 

але вимушений був знаходитися у відповідній залежності у свого сеньйора, 
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що виражалося, зокрема, у сплаті дані та несенні військової повинності, через 

що у Великого Магістра Ордену Гійома де Вілларе, який правив з 1296 по 

1305 роки, постійно виникали непорозуміння з сеньйором – королем 

Лузіньяном, тому рицарі стали підшуковувати собі інше місце. Двадцять 

років на Кіпрі дозволили Ордену відновити сили. Казна наповнилася 

чисельними надходженнями з Європи, а також добичею від морських 

перемог над корсарами і турками. Збільшився притік нових рицарів з Європи. 

Орден, який до того мав лише сухопутні війська, на Кіпрі поступово 

зміцнював морський флот, що стане одним з найзначніших у 

Середземномор’ї. Орден знову набув колишньої могутності. В той час як 

ордена тамплієрів і тевтонців після втрати Святої Землі перемістилися у рідні 

країни своїх рицарів і, незважаючи на своє значення, врешті-решт опинилися 

у залежності від своїх сеньйорів, рицарі Ордену святого Іоанна зважилися на 

завоювання острова Родос [60, с. 170–204]. Рішення щодо зайняття острова 

Родос, що номінально належав Візантійській імперії, не було випадковим, 

адже іоанніти хотіли залишатися недалеко від палестинських земель, 

плануючи з часом повернутися в Єрусалим. 

Майже чотири роки іоанніти воювали за Родос, доки не закріпилися на 

ньому. На останньому етапі, у 1309 році, в результаті кровопролитних боїв 

рицарі вигнали турок і сарацин під командуванням Леона Галла, який відпав 

від грецького імператора, і оселилися на Родосі та семи сусідніх островах. 

У 1310 році іоанніти перенесли на Родос резиденцію Ордену, який став 

називатися «сувереном Родосу», що було затверджено Папою 

Климентом V [204, с. 51–54]. В цей же час на острові був відкритий великий 

будинок для прочан-госпіталь, були побудовані нові укріплення, чудовий 

палац, склади, школи, розширено флот. Іоаннітів стали називати родоськими 

рицарями. Ордену іоаннітів належали не лише Родос з прилеглими 

островами, але й значні володіння в Європі, де він мав тоді 656 командорств, 

у кожному з яких обов’язково було організовано госпіталь. У 1312 році після 

знищення і розпуску Ордена тамплієрів більша частина його майна і 
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землеволодінь, відповідно до булли «Vox clamantis» Папи Римського 

Климента V [166, с. 886–905], переходила до родоських рицарів, однак 

насправді іоанніти отримали не так багато, фактично майно тамплієрів 

поділили між собою французький король Филип ІV Красивий і герцоги [21, 

с. 158]. 

На Родосі остаточно склалася чітко розроблена ієрархічна структура 

Ордену рицарів госпіталю святого Іоанна Єрусалимського, що становив 

собою військово-духовну організацію. Орден був повністю незалежним від 

будь-якої влади і тому став називатися суверенним (державним) і володів 

світськими правами щодо обміну послами та укладення договорів з іншими 

державами. Усі правила, посади та обряди описані у спеціальному «Уложенні 

про розподіл і постанови Ордену святого Іоанна Єрусалимського» [136, 

с. 24]. На Родосі остаточно сформувався і статут Ордену, одним з головних 

завдань якого був «особливий і узгоджений з правилами пристойності 

обов’язок Христових воїнів – боротися за славу Божу і католицьку віру, – 

саме тому воїни госпіталю і носять на собі знак хреста, щоб, після 

багаторазового роздавання милостині, переслідувати і знищувати війною 

магометанський народ і всіх, хто грішить у світі» [7, с. 14]. 

Орден став чисельним і могутнім і поділявся спочатку на 7 «Язиків» 

(«Націй»): 1) Прованс; 2) Франція-Оверні; 3) Наварра; 4) Кастілія-Арагон; 

5) Португалія; 6) Германія і 7) Англія. На Родосі існувало вже 8 «Націй» 

(«Язиків») для вихідців з таких країн і місцевостей: 1) Прованса; 2) Оверні; 

3) Франції; 4) Італії; 5) Арагону з Каталонією і Наваррою; 6) Кастілії з 

Португалією; 7) Германії та 8) Англії («Язик» Англія у правління 

Генріха VIII (1509–1547 рр.) був закритий і замінений новим – Баварським (з 

Шотландією та Ірландією) [4, с. 15–16].  

Рицарем міг стати лише член однієї з вищеназваних «Націй». «Рицарі 

по справедливості» (cavalieri di giustizia), які займали всі керівні посади в 

Ордені, повинні були мати вісім поколінь благородної крові. «Рицарями по 

милості» (cavalieri di grazzia) були особи, прийняті в рицарі у порядку 
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винятку за військові подвиги без доказів свого дворянського походження, або 

ті, які походили від батьків-дворян і матерів неблагородного походження. 

Пізніше в Ордені з’явилися так звані рицарі благочестя (chevaliers de 

devotion), які не приймали чернечих обітниць. Брати-священики (капелани) 

завідували духовними і релігійними справами Ордену. Орденські службовці 

поділялися на зброєносців (serventi d’arme) і службовців по господарству 

(serventi di staggio). Усі рицарі носили червону військову рясу з білим 

полотняним хрестом і чорний орденський плащ, а брати-священики і 

службовці носили чорну рясу і чорний плащ. Знаком належності до Ордену 

був білий полотняний хрест на місці серця і на лівому боці плаща [5, с. 38]. 

Кожна «Нація» складалася з великих пріорств і пріорств, бальяжів 

(судових округів) і командорств, на чолі яких стояли, відповідно, великі 

пріори, пріори, бальї і командори. Очолювали «Нації» пільєри 

(французькою – pilier – стовп), резиденція яких знаходилася в Лімасолі, 

одночасно вони обіймали ключові посади в Ордені. Багато королів і 

можновладних сеньйорів християнських держав жертвували іоаннітам гроші 

та землі, з яких були сформовані великі земельні утворення, що отримали 

назву командорств і перераховували до орденської казни частину своїх 

прибутків. Рицарі, які управляли командорствами, називалися командорами і 

підпорядковувалися пріорам, які контролювали усі командорства. Першими 

земельними володіннями іоаннітів за межами Палестини стали пріорство 

Сен-Жиль у Провансі і командорства в Шампані та Аквітанії. На початку 

XIV ст. іоанніти мали близько 30 пріорств у Франції, Іспанії, Португалії, 

Італії, Англії, Ірландії, Німеччині, Чехії, Угорщині та Польщі. Пріорства 

складалися з командорств і об’єднувалися у судові округи – бальяжі. Судді – 

балії – поділялися на капітульських, монастирських і бальї по милості, або 

почесних. Вісім головних сановників Ордену – пільєри (pilieri або ballivi 

conventuales) вибиралися з монастирських бальї у «стовпи» «Націй» (чи 

«Язиків») [90, с. 148–149]. 
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Великий Магістр як правлячий государ Ордену обирався довічно 

протягом трьох днів після смерті свого попередника рицарями-виборцями, 

які провоювали не менше трьох років і не менше тринадцяти років служили 

Ордену. Великий Магістр мав вирішальний голос у всіх орденських справах, 

здійснював усі призначення на посади і присвоював почесні звання. 

Верховну владу Ордену здійснював Генеральний Капітул, який скликався 

Великим Магістром спочатку раз у три роки. Капітулу підпорядковувалася 

Постійна Рада (consiglio ordinario), до складу якої входили Великий Магістр, 

вісім стовпів-пільєрів, провінціальні пріори та капітульські бальї, які спільно 

здійснювали управління Орденом. Великий Магістр спільно з восьми 

стовпами – керівниками Націй (Прованса, Оверні, Франції, Арагону, Кастілії, 

Італії, Англії та Німеччини) керував Постійною Радою Ордена. Великий 

Командор (він же скарбник) – стовп Прованса – вважався першим 

заступником Великого Магістра. Великий Госпітальєр – стовп Франції – 

відповідав за госпіталі, медичний персонал і придбання медикаментів. 

Великий Консерватор (або драпієр) – стовп Арагону – був інтендантом, а 

також здійснював контроль за щорічною виплатою рицарям на їх особисті 

потреби. Великий Канцлер – стовп Кастілії – був міністром закордонних 

справ, готував усі декрети і рішення уряду Ордену і разом з Великим 

Магістром їх підписував, а також керував орденським архівом. Великий 

Адмірал – стовп Італії – командував усіма морськими судами Ордену, 

офіцерами і рядовим складом екіпажів, а також найманцями, які служили на 

кораблях. Постачання збройних сил знаходилося у спільній компетенції 

Великого Адмірала та Великого Командора, який завідував орденською 

скарбницею. Великий Маршал – стовп Оверні – командував піхотинцями і 

був головою третейського суду, що вирішував спори між рицарями. 

Туркополієр – стовп Англії – командував кавалерією, караульними військами 

і допоміжними силами Ордену. Великий Бальї – стовп Німеччини – 

відповідав за схоронність оборонних споруд, забезпечення боєприпасами та 

продовольством [90, с. 72–74]. Пізніше, у XV ст., в Ордені була запроваджена 
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посада Головного санітара – Інфермерарія, яка вважалася однією з 

найголовніших. Подібне конституційне закріплення вищих посад між 

різними Націями дозволяло досягти вмілої та дієвої концентрації сил при 

одночасному врахуванні національних особливостей, що не в останню чергу 

сприяло посиленню Ордена. 

Отже, вищу виконавчу владу в Ордені здійснював Великий Магістр за 

допомогою Постійної Ради, до якої входили рицарі Великого хреста (пільєри, 

великі пріори і монастирські бальї), і Великої Ради, яка складалася з членів 

Постійної Ради і старших за віком рицарів, по два від кожної «Нації». Велика 

Рада приймала рішення з найважливіших для життя Ордену питань, у тому 

числі обирала нового Великого Магістра. Законодавча і судова влада, а також 

функція контролю належали Генеральному Капітулу. 

Процвітаюча, незалежна від світських князів, визнана вже у 1310 році 

Папою Климентом V, Орденська держава підтвердила свої права у 1448 році, 

коли Папа Микола V (1447–1455 рр.) [224, с. 141–150] 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. Ці 

права Ордену були також підтверджені Папою Пієм ІІ (1458–1464 рр.) [158, 

с. 21–53] і Папою Інокентієм VІІІ (1484–1492 рр.) [221, с. 89–152]. 

Володарювання над Родосом знову 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 правителів.  
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Перебуваючи на Родосі, іоаннітські рицарі створили потужний 

військово-морський флот, перейнявши кращі досягнення морської справи та 

суднобудування усього світу. У 1310 році флот родоських рицарів розгромив 

біля острова Аморгоса, що знаходиться на відстані 150 кілометрів від Родосу, 

турецьку флотилію нової Османської держави, утвореної у 1299 році Осман-

беєм і Орхан-беєм. Протягом XIV–XV ст. іоанніти постійно перемагали у 

морських боях турків і багаторазово брали участь у нападах на міста 

Леванту, Малої Азії та Єгипту. У 1444 році вісімнадцятитисячна армія 

мамелюків єгипетського султана Якмак аз-Захіра сорок днів тримала в облозі 

столицю Родоса, а їхній флот блокував гавані іоаннітів, однак рицарі знову 

відбили усі атаки єгиптян. У 1448 році мамелюки підписали мирний договір з 

сувереном Родоса [136, с. 33]. 

У 1453 році внаслідок тривалої облоги і штурму війська турецького 

султана Мехмеда ІІ взяли Константинополь [54, с. 45–73]. Держава іоаннітів 

на Родосі залишалася останнім противником турків у Східному 

Середземномор’ї. Через рік Мехмед ІІ відправив до Великого Магістра посла 

з суворою пропозицією про визнання його володарем Родосу і зажадав від 

Ордену уплати дані у розмірі 2000 дукатів щорічно. Отримавши відмову, 

султан оголосив війну Ордену, клявся розорити Родос і негайно відправив 

30 галер, які спустошили береги багатьох орденських островів навколо 

Родоса, проте їхні атаки на Родос були відбиті. До 1467 року, готуючись до 

турецької навали, іоанніти побудували на Родосі багато нових укріплень. 

У 1479 році турецькому султану був відправлений лист Великого Магістра 

Ордену іоаннітів Пьєра д’Обюссона, який вимагав від Оттоманської Порти 

припинити напади на орденські землі. У відповідь на цю сміливу вимогу 

23 травня 1480 року сімдесятитисячна турецька армія на чолі з грецьким 

ренегатом Мануїлом Палеологом (Меши-Пашою) намагалася захопити 

Родос. Турецькі війська висадилися у затоці Тріанда і атакували центральний 

пункт оборони родоської фортеці – вежу святого Миколая, застосувавши 

облогові знаряддя. Більше 600 рицарів усіх восьми «Націй» прибули 
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захищати резиденцію Ордену. Вирішальний штурм турків, під час якого 

Великий Магістр отримав п’ять поранень у бою у проломі стіни, був 

відбитий іоаннітами 27 липня. Родоські рицарі підпалювали брандерами 

турецькі галери і 14 серпня 1480 року турки залишили Родос, перетворивши 

його в купу розвалин. Великий Магістр в знак перемоги побудував три 

церкви в ім’я Богородиці і в честь покровителя Ордену [136, с. 42]. 

У квітні 1517 року війська турецького султана Селіма І взяли столицю 

Єгипту Каїр і зайняли усю країну. Над Родосом, фортеця якого була 

найсучаснішою і найнеприступнішою з усіх, що існували тоді у 

християнському світі, нависла загроза нової облоги. Гарнізон острова 

складався з 300 рицарів і 7500 італійських моряків, крітських лучників і 

родосців. У червні 1522 року турецький флот у складі 300 парусних суден і з 

100 000 солдатів на борту під командуванням другого везіра Мустафа-Паши і 

адмірала Курдуглу прибув на Родос. Одночасно вздовж малоазійського 

узбережжя пересовувалася стотисячна армія при 100 гарматах на чолі з 

самим турецьким султаном Сулейманом І. Наприкінці липня султан з 

військом висадився на острів Родос і приступив до облоги однойменної 

фортеці. На відміну від попередньої облоги 1480 року турки не робили спроб 

штурмувати Родос з моря, коли іоанніти з успіхом спалювали турецькі 

кораблі. Всі бойові дії велися виключно на суходолі, де Сулейман сподівався 

на успіх, враховуючи чисельну перевагу своєї армії в артилерії та живій силі. 

У серпні-вересні турки неодноразово штурмували фортецю, але всі їхні атаки 

були відбиті. Турецькі батареї, розташовані кільцем навколо стін Родосу, 

безперервно обстрілювали місто. Ще три місяці рицарям вдавалося відбивати 

атаки. Останній відчайдушний штурм розпочався 17 грудня і тривав три дні. 

Туркам вдалося захопити усе «Зовнішнє місто», однак рицарі продовжували 

захищатися в напівзруйнованій внутрішній цитаделі, проте їхні сили вже 

закінчувалися. 20 грудня 1522 року над руїнами Родоса було піднято білий 

прапор [92, с. 86]. 
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Сторони припинили військові дії і оговорили умови капітуляції. 

В умовах здачі Родоса, отриманих і прийнятих турецьким султаном, 

говорилося: «щоб дозволено було кавалерам пробути на острові 12 днів, доки 

перенесуть вони на судна мощі святих, священні сосуди з церкви святого 

Іоанна, усілякі орденські старожитності та їхнє власне майно; щоб церкви, 

що знаходяться на острові, не були віддані на наругу, а орденські гармати 

повернені кавалерам для озброєння галер; жителям, які забажають залишити 

острів, султан дав би дозвіл, а тим, які залишаються на острові, звільнив би 

на п’ять років від будь-яких податків і дозволив би вільно відправляти за їх 

вірою богослужіння; за що кавалери з свого боку віддають Порті як Родос, 

так і належні йому острови» [136, с. 51]. Так, 23 грудня 1522 року Родос, що 

належав більше 200 років Ордену іоаннітів, дістався Сулейману, який 

втратив при його завоюванні за півроку облоги 100 000 своїх воїнів. 01 січня 

1523 року 180 родоських рицарів і майже 5000 родосців на кораблях 

залишили Родос і у березні прибули на острів Кандію, що належав Венеції, 

де два місяці приводили до ладу рештки свого флоту. У травні рицарі-

іоанніти прибули в Мессіну, що на Сицилії, але залишитися там не вдалося, 

оскільки у місті лютувала чума. Протягом шести місяців іоанніти 

переїжджали з Мессіни в Неаполь і Ніццу. 14 вересня 1523 року помирає 

Папа Римський Адріан VI (1522–1523 рр.) [193, с. 142–164]. Новим главою 

Римської Церкви став Климент VIІ (1523–1534 рр.) [217, с. 278–296], 

колишній родоський рицар, великий пріор Капуї і кардинал Джуліо Медічі, 

який тимчасово поселив родоських рицарів у своїй резиденції Вітербо, а 

орденський флот тим часом перебував у Ніцці. 

Іоанніти отримували пропозиції щодо розміщення Ордену від 

можновладних синьйорів, однак Великий Магістр Філіп Вілльє де Лілль-

Адан, через побоювання попасти у залежність від будь-якої верховної влади, 

не приймав їх. Водночас він у 1525 році відвідав Париж, Лондон, Лісабон і 

прибув у Мадрид на аудієнцію до імператора Священної Римської імперії 

Карла V (1519–1556 рр.). Великий Магістр просив для Ордену острова 
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Мінорку, Цитеру або Ельбу, але не отримав їх і повернувся до Риму; 

можливо на заваді стали військові дії між Папою Римським та імператором, 

що закінчилися миром 1529 року у Камбрі [227, с. 635–644].  

У 1530 році Папа Климент VІІ звернувся до імператора Священної 

Римської імперії Карла V з проханням подарувати Ордену постійну 

резиденцію на острові Мальта. Імператор прихильно поставився до цього 

клопотання і 24 березня 1530 року Карл V в Кастельфранко підписав 

грамоту, згідно з якою острова Мальта, Коміно і Гоцо, а також місто і 

фортеця Тріполі у Лівії (важливий стратегічний пункт, захоплений 

іспанським флотом ще у 1510 р. – В. О.), передавалися іоаннітам на вічні 

часи у вигляді дворянського вільного лену (feudum perpetuum, nobile, liberum, 

francum), який умовно підпорядковувався віце-королю Сицилії. Імператор 

бажав, щоб рицарі захищали його судна в Середземномор’ї від атак турок і 

нападів алжирських піратів, а також перешкоджали б туркам відкрити 

військові бази у Тріполі. Орден же повинен був за цей дар, у знак вдячності 

за щедрість, як символічну плату щорічно доставляти Карлу V одного 

мисливського сокола [61, с. 332]. Отже, згідно з «Жалованною грамотою 

імператора Карла V Ордену святого Іоанна Єрусалимського на володіння 

островом Мальтою» від 24 березня 1530 року, іоанніти отримали Мальту на 

правах лена-феода, що було також затверджено буллою Папи Римського 

Климента VІІ від 25 квітня 1530 року [61, с. 333–358]. Орден став іменувати 

себе «сувереном Мальти». Дещо пізніше, а саме у 1607 році, імператор 

Священної Римської імперії Рудольф ІІ пожалував Великому Магістру титул 

князя, який був підтверджений у 1620 році наступним імператором 

Фердинандом ІІ. З того часу достоїнство Великого Магістра було об’єднано з 

титулом князя Священної Римської імперії, а у 1630 році – зі статусом, що 

відповідає рангу кардинала Святої Римської Церкви – з титулом «еminenza» 

(«високопреосвященство») [144, с. 7]. 

26 жовтня 1530 року Великий Магістр Філіп Вілльє де Лілль-Адан з 

Радою Ордену і найважливішими командорами прибули в столицю Мальти 
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місто Біргу. Біля замку Святого Ангела, який був єдиним укріпленням на 

цьому острові, було поселення, забудоване переважно рибацькими хатинами, 

в яких і розмістилися командори та кавалери. Через декілька днів Великий 

Магістр прийняв у володіння усі острови, зазначені у вищезгаданій грамоті 

імператора Карла V. Починаючи з 1535 року флот іоаннітів постійно 

здійснював рейди проти алжирських піратів і турків. Однак усі подальші 

спроби мальтійських рицарів утримати Тріполі – важливий стратегічний порт 

у північній Африці, – не увінчалися успіхом; там з 1551 року міцно 

закріпилися турки. Боротьба рицарів на чолі з генералом орденських галер 

пріором Пізанським Ботіджелою з піратами принесла рицарському флоту 

європейську славу. Тоді ж у Статуті Ордену з’явилося правило, що 

мальтійським рицарем міг стати воїн, який не менше трьох років брав участь 

у морських походах Ордену [4, с. 26–27]. 

Під час Реформації (релігійний рух у Західній Європі у XVI ст., що 

поклав початок протестантизму) [245, с. 15–312] відбулися значні зміни у 

структурі Ордену. У 1540 році в Англії король Генріх VIIІ (1509–

1547 рр.) [186, с. 60–114], який запекло боровся з папським Римом, заборонив 

діяльність Ордену на підвладній йому території і конфіскував майно 

англійських госпітальєрів (в Англії Орден був відновлений указом королеви 

Вікторії лише через більше, ніж 300 років – у 1888 р.). Замість англійського 

«Язика» у структурі Ордену з’явилася Баварія. У тому ж 1540 році магістр і 

рицарі бальяжу Бранденбург прийняли лютеранство. Так у Пруссії була 

утворена самостійна гілка Мальтійського Ордену, члени якого сповідували 

лютеранство. Забігаючи наперед відзначимо, що бальяж Бранденбурга був 

визнаний у 1763 році у період правління Великого Магістра Пінто де 

Фонсека (1741–1773 рр.), коли релігійні аспекти відійшли дещо на другий 

план і, з огляду на складні для існування Ордену часи, доводилося 

вирішувати, насамперед, питання економічні та політичні. Саме тому 

Великий Магістр, діючи швидше як правитель, ніж як глава релігійного 

католицького Ордену, визнав бальяж Бранденбурга як гілку Мальтійського 
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Ордену, на умовах, що командорства, з яких складався цей протестантський 

бальяж, зобов’язані були вносити регулярні внески («респонсії») до спільної 

казни Ордену. Цей прецедент буде пізніше використано як аргумент при 

створенні Великого Російського (православного) Пріорства. 

21 серпня 1557 року Великим Магістром став гасконець Жан Парізо де 

Ла Валетт, який до свого обрання був адміралом мальтійського орденського 

флоту, а ще раніше брав участь у захисті Родосу під час його облоги армією 

турецького султана Сулеймана. Новообраний Великий Магістр запросив на 

Мальту знаменитого військового інженера Бальтазаре Ланчі, який зайнявся 

обновленням форту Сан-Анджело, укріпив фортеці міст Біргу і Сенглеа та 

побудував нові укріплення фортів Сан-Ельмо і Сан-Мікелє. Був побудований 

і новий великий госпіталь. Флот Ордену нараховував 8 галер, постійно 

переслідував африканських піратів і майже щодня приводив у Велику 

мальтійську гавань захоплені кораблі з багатою здобиччю, так що морські 

сили Ордену постійно збільшувалися [7, с. 44–47]. 

З 19 травня по 07 вересня 1565 року Мальта витримала облогу 

тридцятитисячної турецької армії яничар під командуванням сераскера 

Мустафи-Паши, який очолював турецьку армію при завоюванні Родосу у 

1522 році. Після цієї облоги столиця Мальти – Бірга у 1565 році отримала 

найменування «Чітта Вітторіоза» – «місто Перемоги» [7, с. 57]. 

28 березня 1566 року на південному заході від форту Сен-Ельмо на горі 

Сцеберрас (навпроти Бірги і Сенглеа, що по інший бік Великої гавані) 

Великим Магістром Жаном де Ла Валеттом було закладено нове місто, яке 

після його смерті 21 серпня 1568 року було названо в його честь. У 1571 році 

Валлетта стала столицею Орденської держави (у 1589 р. буллою «Pastoralis 

est curae» Папа Сикст V дозволив іоаннітам застосування власних знаків 

відзнаки – мальтійських хрестів різного ступеня; при цьому спеціальне 

чернече облачення і тонзура були скасовані). У 1573 році тут уже діяв 

найбільший будинок для прочан-госпіталь, де щорічно лікувалося близько 

4000 осіб, а до 1577 року були побудовані кафедральний собор святого 
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Іоанна і палац Великих Магістрів. У 1616 році на Мальті були проведені 

дренажні роботи, що забезпечило населення, яке становило тоді близько 

50 000 мешканців, питною водою і покращило санітарно-гігієнічні умови, 

оскільки раніше на острові часто виникали епідемії. У 1670 році була 

розширена система фортифікаційних споруд, були побудовані нові форти та 

бастіони. Валлетта, Бірга і Сенглеа становили собою єдиний укріплений 

мегаполіс навколо Великої гавані. Мальтійські форти вважалися 

неприступними [4, с. 31]. 

У 1565–1600 роках флот мальтійських рицарів постійно брав участь в 

усіх морських битвах європейських християнських держав – Іспанії, Риму, 

Венеції, Генуї, Неаполя і Парми проти Туреччини. 07 жовтня 1571 року три 

галери Мальтійського Ордену під керівництвом Пьєтро Джустініані брали 

участь у складі об’єднаного іспано-венеціанського флоту у розгромі 

турецького флоту з 240 суден при Лепанто, в результаті якого Туреччина 

більше не владарювала на Середземному морі. На початку XVII ст. флот 

Мальтійського Ордену з семи галер мав славу кращого флоту в 

Середземномор’ї, постійно знищував морських піратів, брав участь у 

військових діях іспанців у Північній Африці проти Алжиру, а з Францією у 

колонізації Канади. Тільки за першу половину XVII ст. Орден отримав 

18 великих перемог на морі над флотами Тунісу та Алжиру. У 1602 році 

мальтійські рицарі захопили на західному узбережжі Пелопонесського 

півострова міста Лепанто і Патри, у 1611 році – місто Коринф, а у 1606 році 

отримали морську перемогу у Сан-Маро. У 1615 році на Мальті намагався 

висадитися п’ятитисячний турецький десант, але відразу ж був скинутий у 

море. У 1643 році за наказом Папи Римського Урбана VIII (1623–1644 рр.) 

мальтійські рицарі брали участь у військових діях проти герцогства Парми і 

Пьяченци [213, с. 72–167]. Флот Мальтійського Ордену брав участь і у 

венеціансько-турецькій війні 1645–1669 років, зокрема, у 1656 році був 

учасником розгрому турецького флоту в Егейському морі біля виходу з 

протоки Дарданели. Загін мальтійських рицарів перебував у складі 
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об’єднаного християнського війська під командуванням польського короля 

Яна Собеського під Віднем, де турки були розгромлені 13 вересня 

1683 року [4, с. 32]. 

На кінець XVII ст. Орден перетворився в незалежну першокласну 

морську державу. Морська академія на Мальті була найкращою у світі; сини 

багатьох правителів проходили там курс навчання, а європейські монархи 

брали собі на службу мальтійських капітанів і адміралів. Мальтійський 

Орден відкривав публічні школи і побудував знаменитий Мальтійський 

колегіум, що отримав згодом статус університету. Орден заохочував заняття 

мистецтвом, музикою, наукою, побудував публічну бібліотеку, що була 

однією з найбільших у Європі того часу. 

На початку XVIIІ ст. іоанніти ще більш посилили свій флот. У 1715–

1718 роках Мальтійський Орден брав участь у венеціансько-турецькій війні 

за володіння Пелопонеським півостровом – Мореєю. Останній турецький 

напад на Мальту був здійснений на десяти кораблях адміралом Порти Абді-

Пашою у 1721 році, але рицарі навіть не дали змоги турецькому десанту 

висадитися на берег. Орден воював на боці Священної Римської імперії 

проти турок у 1775, 1782 і 1783 роках. Більше двох століть кораблі 

Мальтійського Ордену патрулювали Середземномор’я як морські конвої для 

захисту від турецьких корсарів. Орден заслужено став називатися «морським 

щитом Європи» [62, с. 167–168]. 

З кінця XVII ст. започатковуються відносини Мальтійського Ордену з 

Росією [34, с. 240], яка виявляла ініціативу до співпраці з рицарями-

іоаннітами [108, с. 157–174]. Претензії на Середземне море і ворожість проти 

ісламу, як вважав історіограф Мальтійського Ордену фра К. Туманов [240, 

с. 51], були протягом багатьох років основою започаткованих Петром І [105, 

с. 123] і продовжених Катериною ІІ [2, с. 15] стосунків Росії з Орденом. Коли 

розпочалася російсько-турецька війна, на Мальту для постійного 

перебування при Великому Магістрі та для сприяння російській ескадрі 

заходити у бухту Мальти для ремонту кораблів після бою з турками, у 
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1769 році був призначений перший російський повірений у справах маркіз 

Георг Кавалькабо, який походив з стародавньої венеціанської знаті. По 

закінченні російсько-турецької війни у 1774 році російський посол на Мальті 

Кавалькабо був відкликаний, однак інтерес російського уряду до 

Мальтійського Ордену не послабшав [100, с. 88]. Новим російським 

повіреним став у травні 1784 року грек, кавалер ордену святого Георгія IV 

ступеня капітан другого рангу Антоній Псаро, який, згідно з наданими йому 

інструкціями, повинен «не дрімаючим оком охороняти інтереси Її 

Імператорської Величності та усувати і спростовувати все, що суперечить 

цьому» [2, с. 24]. Під час чергового російсько-турецького протистояння у 

липні 1787 року на російську службу були прийняті три капітани 

Мальтійського флоту, а на Мальті готувалися припаси для російської ескадри 

адмірала Грейга [2, с. 33].  

Росія теж робила зустрічні кроки у відносинах з Мальтійським 

Орденом. Через два роки після першого поділу Польщі, за згодою 

російського, німецького та австрійського імператорських дворів 14 грудня 

1774 року було утворено нове Велике Пріорство Польське і 6 командорств, 

керівниками яких були поляки. Засноване Велике Пріорство Польське було 

затверджено Польським Сеймом 18 жовтня 1776 року, Папою Римським 

Пієм VI – 26 вересня 1777 року і Великим Магістром фра Емануелем де 

Роганом – 17 листопада 1777 року [2, с. 42]. Велике Пріорство Польське 

стало на той час фактично єдиним джерелом доходів Мальтійського Ордену, 

оскільки у 1792 році, після секуляризації декретом французької революційної 

влади церковного і монастирського майна «на користь народу», у Франції 

були конфісковані й величезні володіння Ордену (256 командорств від 

загальної кількості 600 командорств, що знаходилися у різних країнах). Ще 

раніше, у XVI ст., у період Реформації Мальтійський Орден втратив свої 

володіння у Великій Британії, скандинавських країнах і частково у 

Німеччині. Після того, як внаслідок другого поділу Польщі у 1794 році вся 

територія Великого Пріорства Польського відійшла до Росії, при імператриці 
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Катерині ІІ у 1795 році був акредитований як повноважний міністр 

представник Мальтійського Ордену бальї граф Джуліо Літта [22, с. 174–176]. 

У листопаді 1796 року імператором Росії стає Павло І, який одразу ж 

після зішестя на престол виявив бажання укласти спеціальну конвенцію з 

Мальтійським Орденом [88, с. 319]. 04 січня 1797 року була підписана 

«Конвенція, укладена з Державним Орденом Мальтійським і Його 

Превелебністю Гросмейстером – про заснування цього Ордену в Росії», а 

17 листопада 1797 року були підписані «Додаткові статті до Конвенції 

1797 року» [33, с. 13–23]. Сторонами Конвенції виступали російський 

імператор Павло І і Мальтійський Орден на чолі з Великим Магістром. 

Одразу ж після підписання Конвенція бала ратифікована Павлом І за себе і 

своїх спадкоємців, а з боку Мальтійського Ордену акт ратифікації підписав 

07 серпня 1797 року вже новообраний Великий Магістр барон Фердінанд фон 

Гомпеш. Згідно з вищезазначеними Конвенцією, що складалася з 37 статей, і 

додатковими до неї 8-ми статтями, у Росії засновувалося Велике Пріорство 

Мальтійського Ордену, до складу якого могли увійти дворяни-католики з 

числа російських підданих. Окрім того, Орден отримував гарантії збереження 

своїх володінь у Польщі та Росії, а також щорічні внески російського 

казначейства в доход Ордену. Відповідно до положень Конвенції до складу 

Великого Пріорства Російського було включено вже існуюче Польське 

Велике Пріорство і засновано (згідно із ст. ХХІІІ) десять родових 

командорств, спеціально для тієї частини російської знаті, яка сповідувала 

католицтво у Російській імперії. 

Для Мальтійського Ордену ця Конвенція мала велике політичне та 

економічне значення. Так, Велике Пріорство Російське повинно було 

замінити всередині Мальтійського Ордену Велике Пріорство Польщі. 

Прийняття в Мальтійський Орден рицарів і підтвердження їх 

аристократичного походження повинні були відбуватися відповідно до 

прийнятої у Великому Пріорстві Польському практики. Було дано дозвіл для 

створення нових командорств, а достоїнство Великого Пріора і Командора 
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повинно було за будь-яких обставин розглядатися як суб’єкт Імперії при 

можливому підпорядкуванні Мальтійському Ордену (ст. Х). Згідно з 

бажанням імператора Павла І та умовами Конвенції щорічний внесок до 

казни Мальтійського Ордену збільшувався до 41 000 флорінтів. Павло І 

погодився також виплачувати Ордену суму в розмірі 96 000 флорінтів як 

погашення заборгованості Великого Пріорства Польщі. 

В знак вдячності керівництво Мальтійського Ордену увінчало 

російського імператора титулом Протектора (Покровителя) Ордену. Джуліо 

Літта був призначений надзвичайним і повноважним послом Ордену у 

Петербурзі, а послом Росії при Ордені став Ентоні О’Хара, який служив у 

Росії ще з часів імператриці Єлизавети Петрівни. 27 листопада 1797 року 

орденський посол Літта на аудієнції у Павла І запропонував йому прийняти 

титул Протектора Ордену. Російський імператор Павло І прийняв цей титул і 

через російські дипломатичні представництва за кордоном поінформував про 

це усі європейські двори. Імператор Павло І, імператриця та їхні сини – 

великі князі Олександр, Костянтин і Микола, а також державний канцлер і 

президент колегії закордонних справ А. А. Безбородько та віце-канцлер 

А. Б. Куракін були нагороджені мальтійськими хрестами [4, с. 49]. 

Через півроку після затвердження Мальтійського Ордену в Росії 

Мальта у червні 1798 року була захоплена французькими військами під 

командуванням генерала Бонапарта [118, с. 140]. Заволодіння Мальтою і 

Єгиптом потрібно було Франції для створення на Середземному морі 

опорних пунктів і для нанесення нищівного удару Англії, тому 12 квітня 

1798 року французька Директорія затвердила плани Бонапарта по їх 

захопленню. Під час Великої французької революції Мальтійський Орден, 

рицарями якого були представники багатьох стародавніх дворянських родів 

Європи, постійно підтримував французьку монархію та її дворянство, 

викликаючи ненависть до Ордену керівництва майбутньої Французької 

республіки, яке, прийшовши до влади, конфіскувало усі орденські володіння 

у Франції. Мальта стала осідком французької аристократії, що і послужило 
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приводом до захоплення острова. 09 червня 1798 року французька ескадра з 

сорока тисячами солдат на борту на чолі з Наполеоном на флагманському 

кораблі «Оріон» стала на якорі біля Великої Гавані Мальти, вимагаючи у 

представників Ордену впустити судна в гавань під приводом необхідності 

поповнення запасів прісної води, на що отримала відмову від Капітулу і 

Великого Магістра барона Гомпеша, у розпорядженні якого було 

200 французьких, 90 італійських, 25 іспанських, 8 португальських, 

5 баварських і 4 германські рицарі. Як бачимо, більшість мальтійських 

рицарів на той час становили французи. Що стосується орденського флоту, 

то він тоді складався з п’яти галер і трьох фрегатів. Французам майже не 

чинився спротив і 12 червня 1798 року на борту французького флагманського 

корабля «Оріон» Наполеон Бонапарт з сімома представниками 

Мальтійського Ордену (які очевидно діяли з відома Великого Магістра 

Гомпеша, який конвенцію не підписував, однак його інтереси у цьому 

документі формально були по-можливості максимально враховані. – В. О.) та 

острова Мальта підписали капітуляцію, що містила 8 статей, яку з поваги до 

минулої слави Ордену назвали конвенцією. Мальта з 13 червня 1798 року 

переходила під суверенітет Французької Республіки. Мальтійський Орден 

позбавлявся островів Мальта, Гоцо і Коміно та усього нерухомого і рухомого 

майна, що йому належало. На Мальті залишився двохтисячний французький 

гарнізон на чолі з генералом Вобуа. Великому Магістру Гомпешу і рицарям-

іоаннітам (лише французам) призначалася пенсія, а Гомпешу, окрім того, 

було обіцяно (обіцянка так і не була виконана. – В. О.) надати яке-небудь 

володіння, розмірне тому, якого він позбавляється. 53 мальтійські рицарі-

іоанніти перейшли на службу до Бонапарта і брали участь у його єгипетській 

експедиції [63, с. 6–60]. 

За наказом французького уряду Гомпеш невдовзі повинен був 

залишити Мальту. Він вимушений був спочатку відправитися в Трієст, а 

потім переїхати в Рим і вести там усамітнене і приватне життя. Залишаючи 

Мальту, Гомпеш забрав з собою святині Ордену – праву руку Іоанна 
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Хрестителя, Філермську ікону Божої Матері, частину Животворящого 

Хреста, Орденські Печатку, Корону і «Кинджал вірності» [88, с. 105–141]. 

Так закінчилося 268-річне перебування Ордену іоаннітів на Мальті, коли 

французи без бою отримали Мальту і навколишні острови Гоцо і Каміно. 

У 1800 році французький гарнізон також здав без бою Мальту і навколишні 

острови англійцям. Згідно з угодою в Ам’єні 1802 року, підписаною 

Францією, Англією, Іспанією, Голандією, Туреччиною і Австрією, 

Мальтійський Орден повинен був знову отримати у володіння Мальту, Гоцо і 

Каміно, однак Англія їх так і не повернула. 

Підсумовуючи виклад цього підрозділу слід наголосити, що 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 без винятку державами Західної Європи. 

Орден укладав у той час міжнародні договори і підтримував дипломатичні 

відносини на рівні посольств з провідними європейськими державами.  

 

1.3 Міжнародно-правове становище Суверенного Мальтійського 

Ордену після втрати ним у 1798 році територіального суверенітету і під 

час перебування в Росії, Мессіні, Катаньї, Феррарі та Римі 

 

Після захоплення і пограбування французами Мальти у 1798 році, 

втрати внаслідок капітуляції своєї території і майже усієї власності Ордену та 

його казни багато рицарів Мальтійського Ордену, які належали до різних 

Пріорств і «Язиків», відправилися у пошуках притулку у володіння свого 

протектора-покровителя – в Росію імператора Павла І. 15 серпня 1798 року 

Павло І збирає кавалерів і сановників створеного ним Великого Пріорства 

Російського, що складалося з 88 командорств, які, заручившись підтримкою 

близько ста прибулих до Росії зарубіжних кавалерів, урочистим актом 

визнали Великого Магістра Гомпеша, який здав без бою Мальту Наполеону, 
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винним у «найбезглуздішому недбальстві» або «співучасником зради» [91, 

с. 79]. Гомпеш був оголошений позбавленим влади, а Павла І попросили 

прийняти Мальтійський Орден під своє верховенство.  

10 вересня 1798 року у Декреті імператора містилася ратифікація актів 

Великого Пріорства Російського і заява, що «увесь благомислячий корпус 

приймається під Наше верховне правління і Імператорським Нашим словом 

обіцяємо не тільки зберегти його у всіх установленнях, привілеях і почестях, 

але й ужити усі старання, від нас залежні, до відновлення його в той 

шанобливий стан, в якому він перебуваючи, сприяв користі усього 

християнства взагалі і кожної розсудливої держави окремо». Там же 

зазначалося, що Петербург надалі «буде головним місцем проведення 

асамблей Ордену» і містилося запрошення усім Язикам і Пріорствам, рівно 

як усім членам Ордену, «дати згоду на цю постанову» [91, с. 80]. 

27 жовтня 1798 року у Санкт-Петербурзі члени Великого Пріорства 

Російського і зарубіжні рицарі Ордену, що прибули до російської столиці, 

склали Прокламацію, в якій проголосили Імператора-Протектора Великим 

Магістром Ордену святого Іоанна Єрусалимського. Однак Павло І не 

поспішав з прийняттям цього титулу і хотів заручитися підтримкою 

духовного глави Ордену – Папи Римського Пія VI (1775–1799 рр.), якого вже 

з лютого 1798 року тримали французи під арештом у монастирі Сан-Кашано 

(поблизу Флоренції) [148, с. 222–235]. 07 листопада 1798 року у Санкт-

Петербурзі відбулося засідання Великого Пріорства Російського, на якому 

присутні рицарі визнали Гомпеша недостойним надалі носити високий титул 

Великого Магістра Ордену і прийняли Відозву. У ній, зокрема, говорилося: 

«Ми, бальї, Кавалери Великого Хреста, Командори і Рицарі Великого 

Російського Пріорства, та інші члени Ордену святого Іоанна Єрусалимського, 

що зібралися у Санкт-Петербурзі, головному місці перебування нашого 

Ордену, як від нашого імені, так і від імені інших «Язиків», Великих 

Пріорств взагалі і усіх членів, зокрема, які приєднуються до наших твердих 

принципів, проголошуємо Його Імператорську Величність, Імператора і 
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Самодержця всієї Росії Павла І Великим Магістром Ордену святого Іоанна 

Єрусалимського. Керуючись цією Відозвою і відповідно до наших законів і 

установлень, ми беремо на себе священно і урочисто зобов’язання послуху, 

покірності та вірності Його Імператорській Величності, Його 

Висопреосвященству Великому Магістру» [100, с. 97–103]. 

05 листопада 1798 року Папа Пій VI написав послу Мальтійського 

Ордену в Росії, графу Джуліо Літта, що він ужахнувся, коли «узнав, що 

Великий Магістр (Фердінанд фон Гомпеш. – В. О.) заради врятування 

власних інтересів, виявив негідну слабкість, принісши у жертву увесь Орден» 

і далі, посилаючись на «Декларацію» Павла І, він продовжував: «ми будемо 

співпрацювати з будь-якою владою, яка необхідна, якщо на додаток до 

надрукованого Акту, підписаного Імператором, решта інших «Націй» і 

Пріорств, разом і кожна окремо, запрошуються приєднатися до 

вищеназваного акту, щоб Орден міг бути відновлений у своїй колишній 

величі». Папа ще не знав про рішення Капітулу Великого Російського 

Пріорства, тому закінчив листа такими словами: «Ми хотіли б узнати, 

скільки рицарів з інших пріорств приєдналися до благородного пориву 

Імператора, і яку резолюцію вони можуть прийняти на підтвердження цього і 

як приклад для інших» [3, с. 141]. 

Лише узнавши про зміст цього листа, Павло І прийняв титул Великого 

Магістра, вирішивши (чи можливо зробивши такий вигляд і справивши 

відповідне враження на оточуючих), що є формальна згода Папи Римського. 

13–24 листопада 1798 року імператор Павло І прийняв цей титул. 

І. К. Антошевський у своїй праці «Державний Орден Святого Іоанна 

Єрусалимського, іменований Мальтійським у Росії» описує прийняття 

імператором цього титулу так: «Ми приймаємо титул Великого Магістра 

цього Ордену, і у зв’язку з цим поновлюємо особисті обіцянки, які ми давали 

раніше в якості Протектора, а саме – на вічно зберегти недоторканими усі 

установлення та привілеї цього знаменитого Ордену як щодо вільного 

відправлення релігійних і різних контактів з ними пов’язаними, що 
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випливають звідси для Рицарів католицького віросповідання, так і в смислі 

юрисдикції Ордену, місцеперебування якого Ми призначаємо у Нашій 

Імперській Резиденції; повідомляємо також про те, що Ми не припинимо у 

майбутньому застосовувати Наш вплив для зростання Ордену…» [5, с. 45]. 

Цього ж дня, 13 листопада 1798 року, Павло І підписав два укази: про 

виділення з державної казни щорічно 216 000 рублів на утримання 

командорств Мальтійського Ордену та про утворення ще 10 нових 

командорств і своїм іменним указом затвердив розпис видатків на управління 

Ордену [101, с. 445].  

Окрім Французької Республіки та Іспанії, усі інші держави Західної 

Європи визнали законність обрання російського імператора Павла І як нового 

Гроссмейстера (Великого Магістра. – В. О.) Мальтійського Ордену, у тому 

числі й перший серед коронованих осіб Європи імператор Священної 

Римської імперії Франциск ІІ (він же австрійський імператор), який 06 липня 

1799 року змусив фон Гомпеша (останній тимчасово проживав на території 

австрійської імперії у м. Трієст) зректися титулу Великого Магістра 

Мальтійського Ордену і наказав конфіскувати в останнього священні реліквії 

Ордену: десницю святого Іоанна Хрестителя, частку Животворящого Хреста 

та Філермську ікону Богоматері та спеціальною делегацією у серпні того ж 

року відіслав їх російському імператору Павлу І як Великому Магістру 

Мальтійського Ордену до резиденції Ордену в Санкт-Петербурзі [109, с. 25–

37]. Обрання Павла І Великим Магістром визнали Великі Пріорства Франції, 

Венеції, Неаполя, Капуї, Пізи, Барлети і Мессіни, Португалії, Ломбардії, 

Германії, Баварії та Богемії; деякі Великі Пріори та рицарі цих Пріорств 

відвідали у 1799 році резиденцію Ордену в Санкт-Петербурзі. Від визнання 

відмовилися Великі Пріорства Риму, Іспанії, Каталонії, Наварри, Арагону та 

Кастілії, які знаходилися під впливом ув’язненого французами Папи 

Римського Пія VI [4, с. 54]. 

29 листопада 1798 року проголошено Маніфест «Про встановлення на 

користь Російського Дворянства Ордену святого Іоанна 
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Єрусалимського» [101, с. 455–458]. 16 грудня 1798 року опубліковано 

Маніфест «Про прийняття Його Імператорською Величністю звання 

Великого Магістра Ордену святого Іоанна Єрусалимського» [101, с. 483–

484]. 22 грудня того ж року виходить Сенатський Указ «Про включення до 

Імператорського титулу слів: і Великий Магістр Ордену святого Іоанна 

Єрусалимського» [101, с. 486–487]. Окрім Великого Російсько-католицького 

Пріорства, яке очолював Людовік, герцог де Бурбон, принц де Конде, 

Маніфестом від 28 грудня 1798 року було засновано і Велике Російське 

Пріорство (для православних) [101, с. 502], Великим Пріором якого став 

Спадкоємець Олександр Павлович. Було створено Верховну Священну Раду, 

до складу якої, окрім імператора Павла І і його сина Олександра, увійшли 

Поручик-намісник Великого Магістра фельдмаршал граф Салтиков, Великий 

Командор Ордену князь Лопухін, Великий Канцлер Ордену граф Ростопчин. 

Також був утворений двір відповідно до звичного штату Великого Магістра 

на чолі з Великим Сенешалем графом Наришкіним.  

У Гатчині у 1798–1799 роках був побудований Пріоратський палац, що 

слугував головною резиденцією Великого Пріора, а в Санкт-Петербурзі у 

пожалуваному Орденові Павлом І палаці з назвою «замок мальтійських 

рицарів» розмістилася резиденція Капітулу Мальтійського Ордену і була 

також побудована католицька каплиця в ім’я Іоанна Хрестителя 

Єрусалимського, освячена 17 червня 1800 року митрополитом Римсько-

Католицької Церкви у Росії Сестренцевичем, який був одночасно за наказом 

імператора великим збирачем милостині Мальтійського Ордену [1, с. 6–24]. 

На Кам’яному острові побудували у дусі середньовічних рицарських 

традицій будинок для прочан-госпіталь для 50 інвалідів з католицькою 

церквою Іоанна Хрестителя і виділено місце для цвинтаря при ній для 

поховання мальтійських рицарів.  

Для нагородження офіцерів, які відзначилися військовими подвигами, 

Павло І заснував 20 командорств. Для забезпечення постійного перебування 

Ордену в Росії імператор Павло І (у відповідності з ст. XXIII «Конвенції, 
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укладеної з Державним Орденом Мальтійським і його Превелебністю 

Гроссмейстером – про заснування цього Ордену в Росії» від 04 січня 

1797 року) заснував своїм Указом 98 родових командорств. 21 червня 

1799 року публікуються «Найвище затверджені Правила для заснування 

родових командорств або Jus patronatus у Росії» [101, с. 733], згідно з якими 

право призначати фамільні (родові) командорства є виключно прерогативою 

імператора.  

Для вступу до Великого Пріорства Російського православному 

потрібно було надати докази, що його родина належить до спадкоємної 

аристократії «принаймні сто п’ятдесят років», а у ст. 5 вищезгаданих Правил 

роз’яснюється, яким чином можна успадкувати родове командорство [101, 

с. 734]. Найвельможніші російські дворяни з дозволу імператора стали 

засновувати родові командорства. Для цього достатньо було мати три тисячі 

карбованців щорічного доходу з власних маєтків і відраховувати щорічно з 

нього десять відсотків до орденської казни. Засновник і його спадкоємці 

мали право носити командорський хрест і мальтійський мундир. Павло І 

також заснував інститут Почесних командорів і Кавалерів Ордену. 

У зв’язку із «зреченням» фон Гомпеша і обранням Великим Магістром 

Мальтійського Ордену російського імператора Павла І проаналізуємо 

реакцію Святого Престолу на події в Ордені. Досить складна ситуація, що 

склалася з Папою Пієм VI (який перебував у вигнанні під Флоренцією з 

02 червня 1798 року до 18 квітня 1799 року внаслідок окупації Риму 

революційними військами Франції), наклала свій відбиток на його дії 

стосовно подій, що відбувалися в Ордені. Офіційний історіограф 

Мальтійського Ордену фра К. Туманов, маючи доступ до секретних архівів 

Ватикану і провівши аналіз листування Папи і Римської курії цього періоду, 

аргументи Святого Престолу щодо трьох блоків проблемних орденських 

питань (усунення Великого Магістра фон Гомпеша, присвоєння звання 

Великого Магістра Павлу І та можливість стабілізації ситуації в Ордені) 

згрупував у п’ять пунктів: 
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1) лише Пріорство має право усувати з посади Великого Магістра, 

особливо коли йдеться про звинувачення за відсутності достатніх доказів; 

2) розслідування такого звинувачення є прерогативою Святого 

Престолу;  

3) будь-яке усунення Великого Магістра не має значення без 

затвердження Верховного Понтифіка;  

4) некатолики не можуть знаходитися на чолі католицького релігійного 

ордену; 

5) однак, беручи до уваги обставини, акти, що стосуються цієї справи, 

хоча і не мають сили de jure, у деяких випадках можуть бути прийняті de 

facto [240, с. 61]. 

З викладеного вище можна зробити висновок, що зречення фон 

Гомпеша без затвердження Папи Римського з канонічної точки зору не може 

вважатися законним (це зречення було затверджено Апостольським 

Престолом тільки у 1802 р. вже post factum). Про це говорять і листи від 

09 лютого 1799 року і 18 березня того ж року, написані з Флоренції за 

розпорядженням Папи Пія VI монсеньйором Одескальчі Великому Магістру 

фон Гомпешу, в яких стверджується, що «Його Святість ніколи не 

погодиться затвердити будь-які рішення, які йшли б у розріз з Конституцією 

Єрусалимського Ордену або містили б зазіхання на виключні права Святого 

Престолу» і що Папа «ніколи не підтвердить своїм авторитетом Понтифіка 

жодного акту, направленого на те, щоб змінити, хоча б ненабагато, 

Установлення і Правила Ордену» [240, с. 62]. 

Що стосується одноособового рішення Павла І про створення 

Пріорства для православних як невід’ємної частини Суверенного Ордену, то 

воно не було визнано і затверджено Папою, як, втім, і всі інші рішення 

Павла І як Великого Магістра Ордену, оскільки вони суперечили Конституції 

Ордену, яка визначає точну і незмінну процедуру обрання Великого Магістра 

(правила може змінити лише Папа) або містили зазіхання на виключні права 

Святого Престолу. Втім відомо, що сам Павло І, а після його смерті і син 
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Олександр І, по дипломатичним каналам чинили тиск на Папу, з тим, щоб 

отримати визнання Павла І Великим Магістром і затвердити усі акти, 

підписані ним у цій якості. При цьому, як аргумент фігурувало і відновлення 

дипломатичних відносин з Святим Престолом у 1814 році. Однак Папа 

Пій VI (1775–1799 рр.), а пізніше і Папа Пій VII (1800–1823 рр.) не попалися 

на цей шантаж [240, с. 63]. 

Із жвавого листування між петербурзьким і римським дворами і 

останніх зі своїми дипломатичними представництвами у Римі і Санкт-

Петербурзі з приводу подій навколо Мальтійського Ордену процитуємо, з 

огляду на брак місця, лише один документ. Так, у Директиві від 09 березня 

1801 року, написаній за розпорядженням новообраного Папи Пія VII 

Конклавом кардиналів до фра Бенвенутті, аудитора (дипломатична посада) 

при Апостольській нунціатурі у Санкт-Петербурзі, який на той час виконував 

обов’язки тимчасово повіреного у справах Святого Престолу, оскільки 

апостольський нунцій монсеньйор Лоренцо Літта був оголошений persona 

non grata і за розпорядженням імператора Павла І висланий з Росії 28 квітня 

1799 року, йшлося про таке: «Слід прийняти як незмінний принцип, що 

Святий Отець не може до певного часу, поки справи не будуть приведені у 

порядок, визнати в особі государя іншого віросповідання достоїнство, під 

яким розуміється обов’язок і авторитет як духовний, так і скороминущий; що 

ця влада може бути дарована у відповідності з правилами Ордену Рицарям, 

які прийняли обітницю цнотливості, бідності та послуху і представляють і 

направляють релігійний Орден, повністю підпорядкований владі Римського 

Понтифіка, стосовно якого усі члени даного Ордену зобов’язані повним 

послухом. Легко уявити собі, який скандал міг би розгорітися для усієї 

Церкви, якби Папа, нехтуючи усі умови, визнав главою цього Ордену 

Государя, який сам не визнає Його Святість як Верховного пастиря Церкви і 

вікарія Ісуса Христа, відокремленого від Нього причастям…» [240, с. 64]. 

Також у листі Пія VII від 09 березня 1801 року імператору Павлу І, що 

супроводжує послання стосовно санкціонування існування єзуїтів у Росії у 



 58 

відповідь на імператорський запит, Папа відмовився присвоїти імператору 

титул Великого Магістра [5, с. 45–46]. 

Пій VII у своїх листах до фра Бартоломео Русполлі і до фра Жана 

Баттіста Томмазі наполегливо проводив одну й ту ж думку, що слід чітко 

розрізняти два положення: що проголошується «de jure» та існує «de facto». 

Відповідно до цього слід мати на увазі, що з точки зору канонічного права 

Католицької Церкви і Конституції Суверенного Ордену, Святий Престол 

ніколи не визнає законність обрання Великим Магістром Російського 

Імператора Павла І, хоча він і виявив таке своє бажання у зв’язку з 

історичними умовами 1798–1801 років – терпіти de facto те, що не було 

визнано de jure [240, с. 66]. В той же час Святий Престол не заявляв 

офіційного протесту, що було підтверджено низкою документів, і публічно 

не висловлювався з цього приводу, прийнявши, таким чином, «рішення 

мовчання». 

Ось що говорить про час правління імператора Павла І як Великого 

Магістра Мальтійського Ордену один з перших істориків Ордену граф 

Мішель де Пьєрредон: «Ми повинні від усього серця віддати належне тій 

ролі, яку відіграв Імператор в той час, коли він тримав під контролем більшу 

частину Ордену… І хоча його обрання відбулося не за всіма правилами, 

статутами та законами Ордену, воно було беззастережно визнано. З позиції 

самого Ордену слід сказати по правді, що, після падіння Мальти, Орден 

знайшов притулок у Санкт-Петербурзі з уцілілими членами Ордену і, поза 

всіляким сумнівом, завдяки цьому Орден уникнув повного знищення. І за це 

Орден зобов’язаний йому вдячністю» [223, с. 312]. При цьому, деякі 

радянські історики вважали, що інтерес Павла І до Мальти пояснювався як 

бажанням зробити її опорним пунктом російської ескадри на Середземному 

морі в контексті встановлення протекторату Росії над Іонічними островами, 

так і мрією царя відродити Мальтійський Орден рицарів святого Іоанна 

Єрусалимського для боротьби з революцією і революційними ідеями, 

витоком яких була Франція [118, с. 141–142]. 
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Як би там не було, не підлягає сумніву, що імператор Павло І був на 

той час єдиним, хто подав руку допомоги залишеному на одинці зі своїми 

проблемами католицькому Ордену, і його слід вважати 72-м Великим 

Магістром Суверенного Ордену святого Іоанна Єрусалимського «de facto». 

Більшість дослідників приходять до висновку, що Павло І як Великий 

Магістр Мальтійського Ордену зробив для Ордену і його подальшого 

процвітання у світі все від нього залежне і ніхто, крім нього, не здатний був у 

той час зробити для Ордену більше. Важко не погодитися з такою думкою. 

Однак в ніч з 11 на 12 березня 1801 року імператор Павло І був убитий 

змовниками. Про те, що до вбивства причетний син, майбутній імператор 

Олександр І, і змовники діяли з його відома, або, щонайменше, з його 

мовчазного схвалення, є багато свідчень, однак, враховуючи тему нашого 

дослідження і брак місця, ми не будемо на них зупинятися. Водночас фактом 

залишається те, що ніхто із змовників не був покараний. Лише деякі з них 

були відправлені в нетривале заслання, проте більшість з них невдовзі знову 

з’явилися при дворі. Слідство у справі вбивства імператора Павла І взагалі не 

проводилося, а це зайвий раз свідчить на користь версії, що до вбивства 

батька прямо чи опосередковано причетний син Олександр. 

Через чотири дні, 16 березня 1801 року, був опублікований Маніфест 

нового російського імператора Олександра І (1801–1825 рр.), який 

відмовився від звання Великого Магістра, але залишився Протектором 

Ордену святого Іоанна Єрусалимського. У Маніфесті, зокрема, говориться: 

«Бажаючи виявити Державному ордену Святого Іоанна Єрусалимського 

Наші доброзичливості та особливі благовоління, оголошуємо, що Ми 

приймаємо його під Наше Імператорське покровительство, і що докладемо 

усіх зусиль Наших для збереження його прав, почестей, переваг і добробуту. 

З цим наміром повеліваємо Ми Нашому генерал-фельдмаршалу бальї графу 

Миколі Салтикову продовжувати виконувати обов’язки поручика великого 

магістра та обумовлену з цим владу, – скликати священну Раду для 

оголошення їй, що за Нашим зволенням ця імператорська столиця має 
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визнаватися головним місцем Державного ордену Іоанна Єрусалимського аж 

до того часу, доки обставини не дозволять дати йому Великого Магістра у 

відповідності з статутами і стародавніми його постановами» [102, с. 591]. 

У цьому ж Маніфесті Олександр І запевнив, що «два Великих 

Пріорства Наші, російське (тобто православне. – В. О.) і католицьке, 

установлені в Імперії Нашій, з тим, щоб вони користувалися усім надбанням, 

перевагами та управлінням, які були їм пожалувані» [102, с. 591]. Маніфест 

закінчувався словами: «Як швидко зі згоди інших дворів можна буде 

призначити місце і засоби до скликання Генерального Капітулу Державного 

ордену святого Іоанна Єрусалимського, то перший подвиг Нашого 

покровительства буде сприяння до обрання Великого Магістра, гідного 

очолити Орден і відновити його у давній його стан» [102, с. 592]. Ось як цей 

факт прокоментував у своїх мемуарах кардинал Консальві: «Олександр по-

іншому поставився до мальтійських справ. Він не дорожив званням Великого 

Магістра Ордену і навіть не хотів носити його відзнаки, але при цьому 

намагався зберегти гідність і честь корони. У зв’язку з цим він не наважився 

оголосити акти Павла І недійсними і заперечувати той факт, що він був 

Великим Магістром, оскільки це означало б втрату гідності» [3, с. 150]. 

Залишаючись протектором Ордену, імператор Олександр І призначив 

графа Салтикова Лейтенантом Великого Магістра, становлячись тим самим 

немов би над Орденом і не втручаючись у діяльність Лейтенанта та утвореної 

у Санкт-Петербурзі Священної Ради, і хотів, щоб наступник Павла І на посаді 

Великого Магістра Мальтійського Ордену був обраний Головним Капітулом 

згідно з Статутом Ордену. Священна Рада Ордену на своєму засіданні у 

Санкт-Петербурзі 01 серпня 1801 року прийняла декрет, в якому Великим 

Пріорствам усіх «Язиків» пропонувалося надіслати до Священної Ради свої 

пропозиції для складання списку кандидатів на звання Великого Магістра з 

тим, щоб вона передала його потім Святійшому Отцю як главі Римської 

Церкви і главі усіх релігійних орденів для обрання Великого Магістра з 

кандидатів, запропонованих пріорствами, зробивши при цьому застереження, 



 61 

що Папа робить це тільки один раз, і не має наміру порушувати права та 

привілеї Суверенного Ордену. 28 серпня (09 вересня) 1801 року від імені 

російського імператорського двору була надіслана офіційна нота усім 

іноземним дипломатичним представництвам, акредитованим у Санкт-

Петербурзі, в якій містилася інформація про те, що з того часу як 

Мальтійський Орден не має «законного Глави, першочергове завдання його 

членів полягає у тому, щоб відповідно до своїх статутів, установлених норм і 

правил, маючи при цьому на увазі законні вибори Великого Магістра, Його 

Імператорська Величність бажає, щоб усі двори однаковою мірою були 

заінтересовані у відновленні Суверенного Ордену в рамках його власної 

Конституції і у виборі Глави, який буде указаний для цієї цілі, що 

слугуватиме додатковим доказом його прихильності до законності. Його 

Імператорська Величність відрядить свого Міністра, щоб той від Його імені 

повідомив, що Його Величність не тільки не буде перешкоджати, але, 

навпаки, прямо або опосередковано буде сприяти свободі виборів» [240, 

с. 75].  

16 вересня 1802 року Папа Пій VII своїм бреве призначив на посаду 

Великого Магістра бальї Бартоломео Русполі, представника княжого роду. 

Однак бальї Русполі, ознайомившись із змістом бреве, де йшлося про складне 

становище в Ордені і, як наслідок, можливість відходу Папою від статутних 

документів і правил Ордену, надіслав нотаріально завірену відмову від 

посади Великого Магістра Ордену. Справа знову зайшла в глухий кут. В цей 

же час обидва Великі Російські Пріорства подали чотири кандидатури, серед 

яких був і бальї Джованні-Батіста Томмазі, італієць за походженням, і Папа, 

враховуючи також побажання Франції, Англії, Австрії та Королівства Обох 

Сицилій, проголосив його Великим Магістром Мальтійського Ордену. 

09 лютого 1803 року у посланні Папи Пія VII новому Великому Магістру 

Томмазі повідомлялося: «Надсилаємо Вам зразок Нашого послання, 

відправленого Нами раніше Нашому дорогому сину Бартоломео з тим, щоб 

Ви знали, що усе те, що ми наказували йому цим посланням, так само 
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наказуємо і Вам» [240, с. 78]. Священна Рада, що зібралася у Мессіні, визнала 

це обрання законним і постановила відправити Томмазі магістерські регалії 

та орденські архіви, на що було отримано відповідний дозвіл російського 

імператора Олександра І. 

Протягом лютого-березня 1810 року діяльність Ордену святого Іоанна 

Єрусалимського на території Росії припинилася. Російське Пріорство 

(православне) було ліквідовано. Обидва Російські Пріорства з 1810 року 

зникли з життя Ордену. Виплати респонсій Ордену були припинені, а 

26 лютого 1810 року казна та орденський дім були конфісковані іменним 

повелінням Олександра І, що адресувалося генерал-фельдмаршалу 

Салтикову «Про розпорядження сумами Ордену святого Іоанна 

Єрусалимського» [103, с. 74]. Сенатським Указом «Про родові маєтності 

фамільних командорств Ордену святого Іоанна Єрусалимського» [103, с. 908] 

від 20 листопада 1811 року були ліквідовані фамільні командорства. 20 січня 

1817 року імператор Олександр І контрасигнував резолюцію Ради Міністрів, 

якою заборонялося носити орденські знаки, а сам Орден святого Іоанна 

Єрусалимського в Росії оголошувався неіснуючим [104, с. 29]. Так 

закінчилося перебування іоаннітів у Росії, однак зв’язки між Орденом і 

російським імператорським домом не припинялися до самої революції 

1917 року. За винятком Олександра ІІ (1855–1881 рр.) [122, с. 200–204], усі 

імператори після Павла І мали звання бальї Великого Хреста Ордену, якими 

вони нагороджувалися Великими Магістрами або Лейтенантами Великого 

Магістрату (у період, коли посада Великого Магістра була вакантною) в знак 

вдячності за надану російським імператорським домом послугу Ордену у 

складний час його існування. 

Після смерті Великого Магістра Томмазі у 1805 році рицарі Ордену 

його наступником обрали Караччіоло, але Папа не визнав його повноважень і 

призначив за власним вибором Лейтенанта для управління Орденом. Так, 

протягом 1805–1879 років в Ордені не було Великих Магістрів і він 

управлявся Лейтенантами Великого Магістрату, які призначалися з волі 
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Римських пап. Незважаючи на усі наступні спроби бальї князя де Рогана – 

Великого Пріора Аквітанії та представників інших «Язиків» відновити 

конституційне обрання Великого Магістра, вирішити цю проблему ніяк не 

вдавалося. Для Ордену наступили важкі часи. Ще у 1802 році в Іспанії 

Карл IV ліквідував чотири Пріорства з конфіскацією усього майна. Протягом 

1806–1808 років були ліквідовані сім Великих Пріорств у Німеччині та Італії: 

Венеціанське, Ломбардійське, Германське, Римське, Барлеттське та 

Баварське. Усі вони разом з російським становили Англо-Баварсько-

Російський «Язик» Ордену. У 1803–1810 роках були ліквідовані Пріорства у 

Росії, у 1810–1812 роках – у Прусії. Були закриті Пріорства у Мессіні у 

1825 році і в Португалії (у Крату) у 1834 році [91, с. 187]. Скрізь при 

ліквідуванні Пріорств майно Ордену, зазвичай, конфісковувалося 

господарями європейських престолів. 

Деякий час резиденція Мальтійського Ордену знаходилася в Мессіні 

(до 1825 р.), а потім у Катаньї, звідси у 1826 році штаб-квартира Ордену була 

перенесена у Феррару. Нарешті у 1834 році Капітул Ордену переїхав до 

Риму, в особняк на вулиці Кондотті, 68 (неподалік від Ватикану), в якому 

раніше розташовувалася резиденція посла Мальтійського Ордену у Римі. 

У власності Ордену залишався також палац на Авентінському пагорбі. 

З цього часу розпочинається останній, що продовжується й донині, період у 

житті та діяльності Мальтійського Ордену. У 1879 році Папа Лев ХІІІ (1878–

1903 рр.) [172, с. 575–593] відновив сан Великого Магістра та належне йому 

достоїнство кардинала. Першим Великим Магістром після 72-річної перерви 

став Джованні Батіста Чечі-а-Санта-Кроче, який правив Орденом до 

1905 року. 

Незважаючи на втрату Мальтійським Орденом територіального 

суверенітету на Мальті у 1798 році, він продовжував і надалі залишатися 

суверенним і незалежним від будь-якої світської влади. Саме тому Орден 

визнавався сувереном, а, отже, і суб’єктом міжнародного права, на конгресах 

в Аахені у 1818 році, у Вероні у 1822 році, на переговорах з Грецією у 1823–
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1828 роках і з Італією у 1912–1929 роках [36, с. 11]. Водночас деякі 

європейські державні діячі, насамперед канцлер Австрії Меттерніх, 

неодноразово намагалися повернути Ордену володіння якою-небудь 

територією як при укладенні мирного договору в Амьєні у 1802 році (між 

Францією та її союзниками Іспанією і Батавською республікою (Голландією), 

з одного боку, та Англією – з другого), згідно з статтею 10-ою якого острів 

Мальта, захоплений англійцями у вересні 1800 року повинен був бути ними 

звільнений і повернений Ордену святого Іоанна Єрусалимського [28, с. 72–

74], так і на Віденському конгресі 1814–1815 років, в заключному акті якого 

були сформульовані результати переділу Європи і колоній між переможцями 

Наполеона, – однак Англії вдалося зберегти за собою острів Мальта [28, 

с. 369–374] аж до середини XX ст. Втративши територіальний суверенітет 

керівництво Ордену опинилося перед досить складним вибором, оскільки 

потрібно було знайти своє місце в існуючій системі європейських держав і 

обґрунтувати необхідність свого суверенітету, не маючи власної території та 

населення. Рішення було знайдено: у другій половині XIX ст. Мальтійський 

Орден заявив про відновлення програм медичної та добродійної діяльності.  

Наступні після відновлення у 1879 році сану Великого Магістра роки 

були періодом поступового відродження Мальтійського Ордену, який 

головну свою діяльність зосередив тепер на медичній, у тому числі 

госпітальній діяльності, відкриваючи знамениті госпіталі Ордену святого 

Іоанна по всьому світові (про це докладно йдеться у підрозділі 3.4 цього 

дисертаційного дослідження), а також на доброчинності. У цей період також 

відновлювалися або заново створювалися бальяжі і пріорства. Виникають 

національні асоціації рицарів Мальтійського Ордену: у 1859 році – у Рейн-

Вестфалії, у 1857 році – у Сілезії, у 1875 році – в Англії, у 1877 році – в Італії, 

у 1885 році – в Іспанії, у 1891 році – у Франції, у 1899 році – у Португалії, у 

1911 році – у Нідерландах. У 1914 році в Ордені було 4 пріорства: Римське 

(засноване у 1214 р., відновлене у 1816 р.), Богемське (що у Чехії, не 

припиняло своєї діяльності з часу заснування у 1182 р.), Венеціанське 
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(існувало як два пріорства з 1180 р., відновлене у 1839 р.) і Обох Сицілій, а 

також існувало 2 бальяжі, 57 командорств «по справедливості», 45 фамільних 

командорств і 8 зазначених вище національних асоціацій [4, с. 85]. 

Водночас, якщо питання суверенітету Мальтійського Ордену до втрати 

ним Мальти ні у кого не викликали сумнівів, то вже протягом першої 

половини XIX ст. стосовно них доводилося робити застереження у багатьох 

міжнародних і двосторонніх актах. До того ж, політична ситуація, що 

склалася після Першої світової війни (Німеччина та її союзниця Австро-

Угорщина програли у війні, а у Богемському пріорстві на території Австро-

Угорщини діяли Орденські санітарні потяги і Великим Магістром Ордену 

був австрієць Галеаццо фон Тун унд Гогенштейн), у черговий раз поставила 

на порядок денний питання щодо суверенного статусу Ордену та 

екстериторіальності його резиденції у Римі. Оскільки Орденська резиденція з 

1834 року знаходиться у Римі, то новоутвореній італійській державі та її 

судам неодноразово доводилося займатися розглядом питання щодо 

міжнародно-правового статусу Мальтійського Ордену. Так, у 1868 році граф 

Кібаріо, уповноважений італійським урядом дослідити питання правового 

становища Мальтійського Ордену в Італії, констатував: «Відповідно до 

європейського міжнародного права Орден ніколи не переставав бути 

суверенним» [244, с. 120]. Державна рада Італії заявила у своєму висновку 

від 10 листопада 1869 року, що Мальтійський Орден являється суверенним 

інститутом, тому укази Великого Магістра Ордену не потребують 

екзекватури короля Італії. Суверенне становище Мальтійського Ордену 

підтверджується також у Конвенції італійського військового міністерства і 

Ордену від 20 лютого 1884 року та у законодавчих декретах італійського 

уряду від 07 жовтня 1923 року і 28 листопада 1929 року [188, с. 434].  

Позитивні зрушення в італійсько-орденських відносинах відбулися 

після того, як у 1929 році були укладені Латеранські угоди [247, с. 37–56] між 

Італією і Святим Престолом і утворено Державу-Місто Ватикан. Великий 

Магістр австрієць Галеаццо фон Тун унд Гогенштейн, якого не сприймали в 
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італійських урядових колах, одразу оголосив про погіршення стану свого 

здоров’я і переїхав до свого замку у Пово, а владу передав Лейтенанту 

Великого Магістра італійцю Піо Франчі де’Кавальєрі, який протягом 1929–

1931 років виконував обов’язки 75-го Великого Магістра і врегулював 

офіційні відносини з італійським урядом [91, с. 199]. Про нормалізацію 

відносин свідчить і відкриття у 1930-х роках декількох мальтійських 

орденських госпіталів безпосередньо в Італії і лепрозорію в Абіссінії, що діє і 

понині [36, с. 44]. Наступні 76-й і 77-й Великі Магістри, очевидно, з 

політичних міркувань, також обиралися з італійських рицарів. 76-й Великий 

Магістр фра Людовіко Чігі делла Ровере Альбані (1931–1951 рр.) особисто 

нагородив Великим Хрестом честі і смирення Ордену Святого Іоанна 

Єрусалимського тодішнього «вождя італійського народу» і «дуче італійських 

фашистів» кавалера Беніто Амількаре Андреа Муссоліні за його великий 

особистий внесок у справу врегулювання офіційних італійсько-орденських 

відносин. 

Італійський Касаційний суд у якості Верховного суду своїм Вироком 

від 13 березня 1935 року підтвердив, що Мальтійський Орден як corte di 

diritto publico internationale має право самостійно вирішувати правові 

питання, що випливають з Конституції Ордену, наголосивши при цьому, що 

«Суверенний Військовий Єрусалимський Орден знаходиться за межами 

національного суверенітету (італійської) держави». У Вироку Касаційного 

суду Італії від 25 липня 1945 року зазначається, що Орден являється 

«юридичною особою в рамках міжнародного права», з чого випливає, його 

становище суверена. У Вироку цього суду від 14 липня 1953 року говориться, 

що «Суверенний Військовий Мальтійський Орден визнаний Італійською 

Республікою як суб’єкт міжнародного права» і тому правові відносини з 

Орденом будуються відповідно до норм міждержавного права, а не 

італійського права [188, с. 435]. 

Подальша італійська судова практика у справах Ордену також свідчить, 

що Мальтійський Орден завжди розглядається суб’єктом міжнародного 
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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 

Італійській державі. Так, трибунал Риму у Вироку від 03 листопада 1954 року 

зауважив, що «Мальтійський Рицарський Орден являється правовим 

суб’єктом міжнародного права», який «зберігає свою незалежність також 

стосовно Святого Престолу» і має «право на визнання свого суверенного 

становища іншими державами подібно Італійській Державі», а у Вироку від 

27 квітня 1957 року йдеться про те, що «Мальтійський Орден безсумнівно 

являється суверенною корпорацією, суб’єктом міжнародного права», 

внаслідок чого, навіть службовий договір, укладений Орденом, має публічно-

правовий характер. При цьому, у Вироку Римського Трибуналу від 27 квітня 

1957 року докладно розглядається Вирок Комісії Великого Трибуналу 

кардиналів від 24 січня 1953 року і зазначається, що згадані названою 

Комісією у своєму Вироку обмеження суверенітету Ордену, пов’язані з 

відсутністю державної території і підданих, не обмежують сам суверенітет і 

власне юридичну особу Мальтійського Ордену, повністю незалежну від 

інших суб’єктів міжнародного права [188, с. 427–438]. 

Остаточно відносини між Суверенним Мальтійським Орденом і Італією 

були врегульовані дипломатичними нотами, якими сторони обмінялися 

11 січня 1960 року. Італійська нота підтверджує усі привілеї, пожалувані 

Мальтійському Ордену як Королівством, так і Італійською Республікою, 

починаючи з 1861 року, що підтверджують якість Ордена як суб’єкта 

міжнародного права, екстериторіальність його резиденції у Римі 

(Магістерський Палац на віа Кондотті та Магістерська Вілла на віа Авентін) і 

правове становище Великого Магістра як глави держави з усіма 

відповідними прерогативами, привілеями та імунітетами. Тим самим 

Італійська Республіка визнала існування Мальтійського Ордену на своїй 

території як суверенної держави, держави, з якою вона підтримує 

дипломатичні відносини [182, с. 69].  
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У Новітній час перша спроба заявити про себе як про суб’єкта 

міжнародного права була зроблена Суверенним Мальтійським Орденом ще у 

1930 році, коли були встановлені дипломатичні відносини зі своїм 

покровителем – Святим Престолом, а у 1937 році – з франкістською 

Іспанією. Потім наступило затишшя на цілі десять років. З 1947 року 

Мальтійський Орден розпочав встановлювати дипломатичні відносини з 

визнаними у світі країнами Латинської Америки та Африки. Таким чином, 

становище Мальтійського Ордену як суб’єкта міжнародного права стало 

підтверджуватися й практикою встановлення дипломатичних відносин та 

обміну посольствами з державами (детально про це йдеться у підрозділі 3.1 

цього дисертаційного дослідження).  

 

Висновки до Розділу 1 

 

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, як й 

інші рицарські ордени, зародився у період Хрестових походів (війн 

західноєвропейських феодалів, що відбувалися у 1096–1270 рр. з ініціативи 

Католицької Церкви під девізом звільнення християнських святинь у 

Палестині з-під влади мусульман) і був вимушений обставинами часу до 

своєї первісної добродійної і госпітальної діяльності додати військову 

службу з охорони прочан у Святій Землі і Християнської цивілізації на Сході, 

беручи також участь у Хрестових походах.  

Після вимушеного залишення Палестини і подальшого перебування на 

Кіпрі (1291–1310 рр.) Орден іоаннітів (госпітальєрів) був васалом короля 

Кіпру, а іоаннітів стали називати «рицарями Кіпру». Набувши колишньої 

могутності рицарі Ордену святого Іоанна завоювали у 1310 році Родос і сім 

сусідніх островів, якими вони володіли до 1522 року. Орден іоаннітів 

(госпітальєрів) став називатися «сувереном Родосу», що було затверджено 
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Папою Римським Климентом V, а іоаннітів стали називати «родоськими 

рицарями». 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 Мальту на 

вічні часи у вигляді дворянського вільного лену, що було також затверджено 

буллою Папи Римського Климента VІІ, а Орден став іменувати себе 

«сувереном Мальти».  

Перебувааючи на Родосі (1310–1522 рр.), а потім на Мальті (1530–

1798 рр.), Орден іоаннітів був повністю незалежним від будь-якої влади і 

поступово набував елементів міжнародної правосуб’єктності, володіючи 

спочатку світськими правами щодо укладення договорів з іншими 

державами, а потім і щодо обміну посольствами. Римські папи визнавали 

повну юрисдикцію Ордена іоаннітів над його територією на Родосі і на 

Мальті, незалежність Ордену від Апостольського Престолу стосовно 

управління, фінансових питань, міжнародно-правової свободи договорів і 

дій, права обміну посольствами з іншими державами, права чеканити монету 

і стягувати податки. Римські папи також визнавали Великого Магістра як 

правлячого государя Ордену, що довічно обирався рицарями-іоаннітами і мав 

вирішальний голос в усіх орденських справах, незалежним і вільним князем, 

надаючи йому відповідні привілеї та почесті.  

Правове становище Ордену госпітальєрів святого Іоанна 

Єрусалимського як члена міжнародно-правової спільноти під час його 

перебування на островах Родос і Мальта, на яких він володів територіальним 

суверенітетом, було визнано усіма без винятку державами Західної Європи, з 

якими Орден укладав міжнародні договори і підтримував дипломатичні 

відносини. Незважаючи на втрату Орденом територіального суверенітету на 

Мальті у 1798 році, його міжнародно-правове становище не змінилося, він 

продовжував залишатися суверенним і незалежним від будь-якої світської 

влади. Володарювання над Родосом і Мальтою також продемонструвало 

подвійну природу Ордена як релігійного ордена і одночасно як світського 
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суб’єкта міжнародного права, що і визначає те особливе становище, яке 

Суверенний Мальтійський Орден зберіг до сьогодні. Підпорядкований у 

духовних питаннях Папі Римському, Орден був водночас повністю 

незалежним у вирішенні політичних і світських питань як від Святого 

Престолу, так і від світських правителів.  
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РОЗДІЛ 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ МІЖНАРОДНОЇ 

ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ СУВЕРЕННОГО 

МАЛЬТІЙСЬКОГО ОРДЕНУ 

 

2.1 Категорія «правосуб’єктність» у сучасному міжнародному праві 

 

Вперше термін «суб’єкт міжнародного права» (persona jure gentium) для 

позначення особи, яка має право на участь у міжнародному спілкуванні, 

вжив німецький просвітник-енциклопедист, філософ-ідеаліст і правознавець 

Г. Лейбніц [133, с. 161–165] у своєму «Кодексі міжнародного 

дипломатичного права» («Codex juris gentium diplomaticus») 1693 року [220, 

с. 29]. При підготовці цього Кодексу Г. Лейбніц керувався усіма доступними 

йому джерелами, у тому числі й працями голландського юриста, одного з 

засновників науки міжнародного права Г. Гроція, головний твір якого «Про 

право війни і миру» («De jure belli ac pacis», 1625 р.) справив великий вплив 

як на розвиток філософії права загалом, так і міжнародного права 

зокрема [131, с. 407], та творами англійського філософа-матеріаліста 

Т. Гоббса, основними з яких являються «Елементи законів природних і 

політичних» («The elements of law natural and politic, 1640»), «Основи 

філософії»: «Про тіло», «Про людину», «Про громадянина» («Elementorum 

Philosophiae Sectio prima, De Corpore», 1655 р., «Sectio secunda, De Homine», 

1658 р., «Sectio tertia, De Cive», 1642 р.) і «Левіафан, або Матерія, форма і 

влада держави церковної та громадянської» («Leviathan, or the matter, form 

and power of a commonwealth ecclesiastical and civil», 1651 р.), що мали 

особливо великий вплив на розвиток суспільної думки, оскільки містили 

вчення про державу і право [131, с. 375–377]. Розвиваючи відповідні 

постулати зазначених праць, Г. Лейбніц зробив спробу скорегувати основні 

положення міжнародного права, що склалися до того часу і стали 

результатом укладення Вестфальських мирних договорів. Варто нагадати, що 
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в цей період відбувається формування нової системи міжнародних відносин, 

основними учасниками якої виступають не Папа Римський та імператор 

Священної Римської імперії, а суверенні держави як самостійні учасники 

міжнародного спілкування. Це неминуче викликало необхідність 

опрацювання окремого вчення про суб’єкти міжнародного права. 

Ознаками міжнародної правосуб’єктності Г. Лейбніц називає публічну 

свободу її володаря, а також його необмежене право на війну та участь у 

союзах, що, однак, може поєднуватися з формальним підпорядкуванням 

даного суб’єкта вищестоящому сюзерену. Таким чином, Г. Лейбніц фактично 

обумовлює володіння міжнародною правосуб’єктністю наявністю 

суверенітету, який, проте, міг бути відносним, і юридично пояснює існуючу в 

його час реальність, коли в міжнародних відносинах в якості їх повноправних 

суб’єктів брали участь як імператор Священної Римської імперії, так і його 

формальні васали – германські князі, які претендували на суверенний статус. 

Впроваджений Г. Лейбніцем інститут міжнародної правосуб’єктності надавав 

князям можливість брати участь у формуванні міжнародного правопорядку, 

одночасно підпорядковуючи їх проголошеній Г. Лейбніцем ідеї верховенства 

права і справедливості у міжнародних справах. 

Доктрина міжнародної правосуб’єктності була пізніше розвинута у 

працях швейцарського дипломата і юриста Е. Ваттеля [31, с. 353–354] та 

німецького філософа, родоначальника німецького класичного ідеалізму 

І. Канта [132, с. 419–426], які оперували поняттям «моральна особа» при 

описанні правового характеру участі держави у міжнародних справах. 

Незважаючи на те, що науковці притримувалися різних точок зору з питання 

співвідношення національного права держав і міжнародного правопорядку, 

вони визнавали лише держави повноцінними суб’єктами міжнародного права 

виключно в силу властивого їм суверенітету. 

У ХІХ ст. концепція правової природи держави піддається суттєвому 

теоретичному перегляду – вона більше не розглядається як група індивідів, а 

уявляється як живий організм, за межами якого людина не може бути по-
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справжньому вільною. Г. В. Ф. Гегель проголошує ідею абсолютного 

суверенітету, заперечуючи можливість існування міжнародного права, не 

обумовленого суверенною волею держав [31, с. 616–620]. 

Докорінний поворот у підходах до питання про міжнародну 

правосуб’єктність відбувся після закінчення Першої Світової війни у рамках 

течій реставраціонізму та ревізіонізму у міжнародному праві. Прибічники 

реставраціонізму (Л. Оппенгейм, Е. Кауфман, А. Кавальєрі та інші) 

виступили за повернення до класичного, довоєнного розуміння 

міжнародного права як регулятора відносин між суверенними суб’єктами – 

державами. При цьому реставраціоністи не заперечували необхідності 

пошуку форми «примирення» міжнародного права з суверенітетом. Так, 

Л. Оппенгейм стверджував, що суверенітет як «абсолютна незалежність» не 

обмежується підпорядкованістю держави міжнародному праву, оскільки 

воно становить собою право «між», а не «над» суверенними державами [94, 

с. 133–135]. При такому підході зберігалося розуміння суверенітету у його 

класичному вигляді; основою ж закріплення за державою міжнародної 

правосуб’єктності вважався акт її визнання з боку уже існуючих держав. 

Характерною для реставраціоністів була також ідея дуалізму у 

співвідношенні національного правопорядку з міжнародним, оскільки вони 

регулюють відносини різної природи: внутрішньодержавні та міждержавні. 

Для теорії міжнародної правосуб’єктності ключовим висновком з такого 

підходу була ідея про неможливість наділення фізичних осіб якостями 

суб’єктів міжнародного права, оскільки у подібній схемі таким статусом 

могли володіти виключно держави. 

У вченні ревізіоністів (Д. Брайєрлі, Г. Кельзен, А. Фердросс, Дж. Сцелл 

та інші) класичний акцент на винятковість якостей державності та 

суверенітету поступився місцем ідеї щодо необхідності формування 

«сучасного» і «об’єктивного» міжнародного права, націленого на захист 

індивіда та демократичних свобод [220, с. 122–131]. Прибічники цієї течії 

закликали відмовитися від перебільшення ролі державного суверенітету, 
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перенісши цю якість з абстрактної держави на спільноту утворюючих її 

індивідів. На додаток до цього ревізіоністи відстоювали моністичну теорію 

співвідношення міжнародного і національного права, стверджуючи, що існує 

лише один загальнонаціональний правовий порядок, в якому державний 

суверенітет повинен бути замінений суверенітетом міжнародним. 

А. Фердросс, зокрема, відзначав, що міжнародна спільнота є суверенною, що 

робить суверенітет держав відносним і підпорядковує їх міжнародному 

праву [130, с. 117–121]. 

Теоретичні погляди ревізіоністів змінювали і сутність міжнародної 

правосуб’єктності, яка ставала атрибутом скоріше індивідів і їх об’єднань, а 

«не маскою, що відокремлює внутрішній правопорядок від 

міжнародного» [220, с. 130]. Д. Брайєрлі відмічав, що держава сама по собі є 

фікцією і як така не володіє якою-небудь суб’єктністю, а набуває її лише 

після того, як її починають сприймати як спільноту індивідів, які володіють 

розумом і волею. При цьому держава фактично виступає як інструмент, що 

з’єднує фізичних осіб з міжнародним правопорядком, вона володіє 

міжнародною правосуб’єктністю в силу того, що являється інституційною 

структурою, що складається з індивідів. В цілому Д. Брайєрлі визнавав 

суб’єктами міжнародного права держави, організації та фізичних осіб. 

Г. Кельзен у своїй «чистій теорії права» також проводив думку про те, що 

кожний індивід безпосередньо зазнає на собі вплив міжнародного права, 

внаслідок чого фізичні особи поряд з державами можуть бути визнані його 

суб’єктами. 

Формування двополярного світу після Другої Світової війни і 

створення нової системи міжнародних відносин на основі Статуту ООН не 

могло не відобразитися на теорії міжнародного права, у тому числі і 

концепції міжнародної правосуб’єктності. Ідея державного суверенітету 

знову визнається такою, що лежить в основі міжнародного правопорядку, 

хоча при цьому і не заперечується правовий характер норм міжнародного 

права. Сучасна теорія міжнародного права виходить з того, що державність є 
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першоосновою міжнародного правопорядку, а узгоджена воля держав – 

джерелом міжнародного права. Міжнародна правосуб’єктність, при цьому, 

розглядається не стільки як правостворююча якість, скільки як необхідна 

гарантія виконання державою своїх зобов’язань в рамках міжнародного 

правопорядку [220, с. 313]. Поряд з цим, багато західних авторів, наприклад 

Х. Лаутерпахт, визнають також фізичних осіб суб’єктами міжнародного 

права, які являються носіями прав і обов’язків у силу дії норм міжнародного 

права, що застосовуються національними судовими системами. 

Зміст терміну «міжнародна правосуб’єктність» у нормах сучасного 

міжнародного права не розкривається, існують лише теоретичні конструкції, 

що характеризують правову природу та властивості його суб’єктів. При 

цьому міжнародна правосуб’єктність розглядається у двох аспектах: як 

елемент системи міжнародного права та як якісна характеристика його 

суб’єктів. У першому випадку міжнародна правосуб’єктність становить 

собою загальносистемний інститут міжнародного права. У другому значенні 

у сучасній доктрині міжнародного права під міжнародною правосуб’єктністю 

розуміють здатність суб’єкта безпосередньо володіти правами та обов’язками 

за міжнародним правом, брати участь у створенні та реалізації його норм [66, 

с. 23]. Отже, з цього визначення випливає, 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.  

Якщо узагальнити характеристики носіїв міжнародної 

правосуб’єктності, що зустрічаються в юридичній літературі, то можна 

виділити такі їх ознаки:  

1. Суб’єкт міжнародного права повинен виступати у міжнародних 

відносинах як зовні відособлене політичне утворення, яке не 

підпорядковується в галузі міжнародних відносин якій-небудь іншій 
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політичній владі. У даному випадку мова йде про володіння властивим 

суверенітету елементом незалежності на міжнародній арені. 

2. 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» [42, с. 90]. Більше того, у теорії держави автономна воля 

розглядається як невід’ємний елемент суверенітету [64, с. 39]. 

3. Міжнародна правосуб’єктність – юридична властивість, що 

набувається в силу дії норм міжнародного права і наділяє те чи інше 

утворення статусом його суб’єкта. У даному випадку мова йде не про 

фактичну, а про юридичну здатність до здійснення міжнародних прав і 

обов’язків відповідно до положень міжнародного права. 

4. Суб’єкти міжнародного права являються колективними 

утвореннями. Кожний з них має елемент структурної організації (держава – 

влада і апарат управління; нація, що бореться за самовизначення, – 

політичний орган, який представляє її всередині країни і на міжнародній 

арені; міжнародна організація – постійно діючі органи тощо). 

У міжнародно-правовій доктрині прийнято виділяти первинних та 

вторинних суб’єктів міжнародного права. До першої категорії відносяться 

держави, які володіють міжнародною правосуб’єктністю в силу самого факту 

свого існування. У даному випадку правосуб’єктність не залежить від чиєї-

небудь волі та має за своєю природою об’єктивний характер. Держави 

виступили в якості первинних суб’єктів міжнародного права, фактично 

створивших його як особливу систему правових норм, від самого початку 

покликаних регулювати саме міждержавні відносини [125, с. 317]. З цієї 

причини теорія міжнародної правосуб’єктності первісно складалася саме як 

вчення про державність [173, с. 217]. При цьому джерело міжнародної 

правосуб’єктності держав справедливо ототожнюється з суверенітетом, який 

деякі дослідники розглядають в якості її «об’єктивного критерію» [75, с. 7].  
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Інші суб’єкти міжнародного права – міжнародні організації, нації і 

народи, які знаходяться у колоніальній залежності і борються за 

незалежність, більшістю дослідників визнаються вторинними (останні 

розглядаються деякими юристами в якості первинних суб’єктів 

міжнародного права в силу властивого їм національного суверенітету), тобто 

джерелом їх міжнародної правосуб’єктності є воля держав або визнання з їх 

боку. При цьому об’єм і зміст правосуб’єктності вторинних суб’єктів 

залежить від волі первинних суб’єктів міжнародного права. 

Характеристика Суверенного Мальтійського Ордену як 

державоподібного утворення і світського рицарського ордену, який є 

суб’єктом міжнародного права, дається у підрозділі 2.2 цього дисертаційного 

дослідження. 

 

2.2 Суверенний Мальтійський Орден як державоподібне утворення 

 

Проблематика сучасної міжнародної правосуб’єктності Мальтійського 

Ордену нерозривно пов’язана з історією виникнення Ордену та його 

еволюцією, тому доречно буде нагадати, що «мальтійськими» рицарі 

Суверенного Ордену святого Іоанна Єрусалимського стали називатися лише 

з часу їх появи на острові Мальта. В історичному ж контексті і в 

хронологічній послідовності цей Орден носив такі назви: іоанніти, 

госпітальєри, Орден братів єрусалимського госпіталю святого Іоанна 

Хрестителя (латиною – Fratres Hospitalis sancti Ioannis Hierosolymitani), Орден 

Родоських рицарів (з 1310 р.), Орден Мальтійських рицарів (з 1530 р.), 

Мальтійський Орден, Суверенний (Державний) Орден Госпітальєрів святого 

Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти. Нині Орден згідно з його 

офіційними документами називається: «Суверенний Військовий Орден 

Госпітальєрів святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти» і має також 

такі офіційні скорочені назви: «Суверенний Військовий Мальтійський 

Орден», «Суверенний Мальтійський Орден» або просто «Мальтійський 
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Орден» (італійською – «Sovrano Militare Ospedaliero Ordine di Malta», 

латиною – «Militiae Sancti Ioannis Baptistae Hospitalis Hierosolymitani», або 

«Ordo Melitensis») [47, с. 410].  

Суверенний Мальтійський Орден як державоподібне утворення 

становить собою єдине послідовне продовження заснованого у 1099 році і 

офіційно визнаного у 1113 році Ордену Госпіталя святого Іоанна 

Єрусалимського. Суверенний Мальтійський Орден є світським рицарським 

орденом і водночас релігійним орденом Католицької Церкви. Він містить у 

собі керівне ядро, що складається з рицарів справедливості, які принесли 

обітниці і являються прямими наступниками його засновників, з числа яких 

обирається Великий Магістр і більшість членів Суверенної Ради, що стоять в 

Орденській ієрархії вище світських рицарів, кількість яких значно 

збільшилася з часу здачі Мальти у 1798 році. 

Суверенний Мальтійський Орден розвивався у період трансформації 

середньовічного міжнародного права у класичне міжнародне право. 

Політичні та правові зміни дев’яти століть, що минули з дня його заснування, 

справили вплив як на Орден, так і на держави міжнародно-правової 

спільноти. Вони змінили зовнішню форму Ордену, але жодним чином не суть 

його завдань. Міжнародне становище Суверенного Мальтійського Ордену як 

наднаціонального інституту з власним правовим лицем залишалося 

незмінним незалежно від зміни цих форм, саме тому міжнародна 

правосуб’єктність Ордену і після втрати ним територіального суверенітету 

підтримувалася тогочасними державами. 

Нині життя та діяльність Суверенного Мальтійського Ордену як 

світського рицарського ордену регулюються Конституційним Статутом 

(Конституцією) 1961 року і Кодексом (Зводом Законів) 1966 року [160, с. 35–

40] з наступними змінами та доповненнями. Останні зміни до цих 

Орденських законодавчих актів були внесені 28–30 квітні 1997 року на 

позачерговому засіданні Генерального Капітулу Ордена. Через дев’ять днів 

після цього Папа Римський Іоанн Павло ІІ їх затвердив і вони набули 
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чинності 12 січня 1998 року після опублікування їх в Орденському 

«Офіційному бюлетені». Найсуттєвішою зміною стала згода Верховного 

Понтифіка на повну самостійність і суверенність Ордену. Відтепер 

новообраний Великий Магістр не потребує затвердження Римського Папи, як 

це було раніше, а лише інформує його про своє обрання. Проте відставка 

Великого Магістра, згідно з ст. 16 Конституції Мальтійського Ордену, 

повинна бути погоджена з Незалежною Радою і мати благословення 

Римського Папи [38, с. 114]. Водночас залежність від Святого Престолу 

залишилась суто символічною; навіть у питаннях релігійного життя Ордену 

надається велика автономія. Канонічне право Католицької Церкви являється 

додатковим джерелом до вищеназваних джерел Орденського права – 

Конституції та Кодексу Ордену. Згідно з ст. 5 Конституції Мальтійського 

Ордену джерелами Орденського права також являються: 1) законодавчі 

положення, прийняті відповідно до п. «а» § 2 ст. 15 Конституції (Великому 

Магістру належить видання законодавчих актів з дорадчим голосом 

Суверенної Ради, що стосуються питань, які не регулюються ні 

Конституцією, ні Кодексом); 2) міжнародні угоди, ратифіковані відповідно 

до п. «h» § 2 ст. 15 Конституції (Великому Магістру належить ратифікація 

міжнародних угод при дорадчому голосі Суверенної Ради); 3) звичаї Ордену 

та його привілеї. Кодекс, виданий Великим Магістром Е. де Роганом у 

XVIII ст., являється чинним як додаткове правове джерело, якщо його 

положення не суперечать сучасним правовим нормам [38, с. 110].  

У ст. 3 вищезгаданої Конституції говориться, що «Орден є суб’єктом 

міжнародного права і здійснює суверенні функції (§ 1). Законодавча, 

виконавча і судова функції зберігаються за правочинними органами Ордену 

відповідно до положень Конституції та Кодексу (§ 2)». Про цілі та 

призначення Суверенного Мальтійського Ордену йдеться у ст. 2 

Конституції [38, с. 108–109]. У першому параграфі цієї статті говориться 

власне про цілі Суверенного Мальтійського Ордену як релігійного ордену 

Католицької Церкви, тому ми їх розглянемо у підрозділі 2.4 цього 
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дисертаційного дослідження, де мова йтиме про місце Мальтійського Ордену 

у системі католицьких орденів. Тут ми викладемо цілі Суверенного 

Мальтійського Ордену як світського рицарського ордену, про що говориться 

у другому параграфі с. 2 Конституції: 

«§ 2. Вірний Божественним настановам і заповітам Господа нашого 

Ісуса Христа, ведений вченням Церкви (Католицької. – В. О.) Орден 

утверджує і поширює християнські чесноти милосердя і братства. Орден 

здійснює свою добродійну роботу з хворими, нужденними, і біженцями без 

різниці релігії, раси, походження і віку. 

Орден виконує поставлені перед ним завдання, зокрема, здійснює 

госпітальну діяльність, включаючи громадську і санітарну допомогу, так 

само як і допомогу жертвам стихійного лиха і війн, окормлюючи також 

духовно та зміцнюючи їхню віру у Бога» [38, с. 109]. 

Отже, § 2 ст. 2 Конституції стосуються призначення та завдань 

Мальтійського Ордену як світського рицарського ордену, який являється 

суб’єктом міжнародного права, оскільки суверенітет Ордену є 

функціональним саме на основі вищеназваних завдань-функцій. Іншими 

словами, суверенітет Мальтійського Ордену як суб’єкта міжнародного права 

будується на основі зазначених у § 2 ст. 2 Орденської Конституції завдань і 

цілей Ордену. 

У країнах, де Суверенний Мальтійський Орден здійснює свою 

діяльність, Орденська структура включає в себе: великі пріорства, 

субпріорства і національні асоціації. Щоб бути у змозі виконувати поставлені 

перед Мальтійським Орденом вищезазначені завдання, пріорства та 

національні асоціації згідно з положеннями Орденського Кодексу, мають 

право, відповідно до вимог національного законодавства та міжнародних 

багатосторонніх угод, а також міждержавних договорів Суверенного 

Мальтійського Ордену з іншими державами, засновувати підвладні їм 

організації. На сьогодні Суверенний Мальтійський Орден складається з 

шести великих пріорств (системи «Язиків» більше не існує): у Римі, Венеції, 
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Сицилії, Богемії (під час правління комуністичного режиму у Чехословаччині 

існувало конспіративно), Австрії (відокремлено від Богемського у 1938 р.) та 

Англії (з 1991 р., до цього з 1970 р. діяло як субпріорство) і трьох 

субпріорств (об’єднаного Сілезії та Рейна-Вестфалії, заснованого у 1961 р.; 

Ірландії – діє з 1972 р.; Іспанії, заснованого у 1990 р.), а також 

50 національних асоціацій у різних країнах світу.  

За формою правління сучасний Суверенний Мальтійський Орден є 

виборною монархією. На чолі Ордену стоїть Князь і Великий Магістр (нині 

Його Високопреосвященна Високість Фра Метью Фестінг являється з 

11 березня 2008 року 79-м Великим Магістром), який історично має такий 

титул: «Dei gratia Sacrae Domus Hospitalis Sancti Johannis Hierosolimitani et 

militaris Ordinis Sancti Sepulchri Dominici magister humilis pauperumque Jesu 

Christi custos» – «Божою милістю Священного Будинку для прочан святого 

Іоанна Єрусалимського і військового Ордену Святого Гроба Господнього 

Смиренний Магістр і з Убогими у Христі Ісусі Охоронець» [144, с. 7]. 

Частина цього титулу знаменує пожалування Великому Магістру П’єру 

д’Обюссону магістерства в Ордені святого Гробу, здійснене Папою 

Інокентієм VIII у 1489 році, що мало тимчасовий характер. Нині, маючи сан 

кардинала, який йому дарує Римська Католицька Церква, а також достоїнство 

князя (у минулому) Священної Римської імперії та правлячого князя Родосу, 

а потім Мальти, Великий Магістр користується як титулом 

Високопреосвященства (подібно кардиналу), так і титулом Високості (як 

князь) [51, с. 1]. У ст. 12 Конституції говориться, що «суверенні виключні 

права і почесті і титул «Його Високопреосвященна Високість» належать 

Великому Магістру, Главі Ордену» [38, с. 112]. Великий Магістр визнається 

на міжнародній арені главою держави, користуючись відповідними 

суверенними прерогативами, почестями, привілеями та імунітетом. 

Великий Магістр управляє Орденом за допомогою очолюваної ним 

Суверенної Ради, що складається з обраних Генеральним Капітулом 

чотирьох вищих посадових осіб Великого Магістерства: Великого 
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Командора, Великого Канцлера, Великого Госпітальєра і Хранителя спільної 

скарбниці, а також із шести членів Ради. Усі ці посади виборні і їх можуть 

обіймати лише рицарі, які принесли обітниці, тобто рицарі-професси (і лише 

у порядку винятку рицарі послуху, однак Великий Командор і, щонайменше, 

чотири інших члени Суверенної Ради повинні бути згідно з ст. 20 

Конституції Ордену рицарями-профессами, які принесли довічні або 

тимчасові обітниці) [38, с. 116]. Усі рицарі, які обіймають названі посади, 

становлять собою керівництво Ордену, походять з найбільш 

аристократичних родин Європи і проживають у Римі у Магістерському 

Палаці на віа Кондотті, 68 [4, с. 88]. 

Суверенітет Мальтійського Ордену формально 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. Для 

того, щоб правильно розуміти правовий статус і функції кожного з цих 

інститутів в Ордені, розглянемо докладно повноваження кожного з них. 

Великий Магістр за допомогою Суверенної Ради слідкує за 

здійсненням своєї верховної влади, за розподілом обов’язків і посад і за 

загальним управлінням Орденом. Великому Магістру, відповідно до § 2 

ст. 15 Орденської Конституції, належить: 

«a) видання законодавчих актів, з дорадчим голосом Суверенної Ради, 

що стосуються питань, які не регулюються ні Конституцією, ні Кодексом; 

b) оприлюднення прийнятих постанов уряду; 

с) прийняття з дорадчим таємним голосом Суверенної Ради членів 

першого класу в послушництво з тимчасовими і з довічними обітницями, та 

після року послушництва прийняття обіцянки від членів другого класу; 

d) прийняття з дорадчим голосом Суверенної Ради членів першого 

класу в розряд претендентів (Участь у конкурсі); 

е) прийняття членів в третій клас Ордену з дорадчим голосом 

Суверенної Ради або відповідно до motu proprio (лат. «за власною 

ініціативою»); 
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f) управління за допомогою Суверенної Ради активами Спільної 

скарбниці Ордену і схоронністю майна; 

g) виконання постанов Апостольського Престолу у тій мірі, в якій вони 

мають відношення до Мальтійського Ордену, та інформування Святого 

Престолу про стан і потреби Ордену;  

h) ратифікація міжнародних угод при дорадчому голосі Суверенної 

Ради; 

і) скликання Надзвичайного Генерального Капітулу, який повинен 

розпустити Суверенну Раду і обрати нову, згідно з нормами Конституції та 

Кодексу» [38, с. 113–114]. 

У структурі Ордену надзвичайно важливим органом є Суверенна Рада, 

якій присвячена ст. 20 Конституції. З огляду на це, буде не зайвим 

процитувати її повністю:  

«§ 1. Суверенна Рада допомагає Великому Магістру в управлінні 

Орденом. 

§ 2. Членами Суверенної Ради являються такі особи: 

а) Великий Магістр або Лейтенант, який головує; 

b) володарі чотирьох Вищих звань (Великий Командор, Великий 

Канцлер, Великий Госпітальєр, Хранитель спільної скарбниці. – В. О.) і шість 

Радників. 

§ 3. Члени Суверенної Ради, за винятком Великого Магістра і 

Лейтенанта, обираються Генеральним Капітулом більшістю голосів 

присутніх. 

§ 4. Великий Командор і, щонайменше, чотири інших члени 

Суверенної Ради повинні бути рицарями-профессами, які принесли довічні 

або тимчасові обітниці. 

§ 5. Приналежність членів до першого класу дає право голосу тільки 

членам Суверенної Ради, які являються рицарями-профессами, що принесли 

довічні або тимчасові обітниці. 
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§ 6. Члени Суверенної Ради залишаються на посаді до наступного 

зібрання Генерального Капітулу і можуть бути переобрані. Для третього чи 

четвертого послідовного переобрання потрібно отримати більшість у дві 

третини голосів присутніх. 

§ 7. Великий Магістр не має права голосу з питань, на які Суверенна 

Рада має право дорадчого голосу або повинна дати своє схвалення. 

У випадку рівної кількості голосів серед радників, за винятком вищих 

офіцерів, рішення Великого Магістра має перевагу. Якщо Великий Магістр 

не висловлює своєї думки, питання відкладається» [38, с. 115–116]. 

Вищим зібранням Ордену являється Генеральний Капітул, який 

складається з представників різних класів. Він збирається один раз у п’ять 

років, або коли це потрібно Великому Магістру як главі Суверенної Ради, або 

на прохання, подане Великому Магістру, більшістю великих пріорств, 

субпріорств і національних асоціацій. 

Членами Генерального Капітулу являються такі особи: 

«а) Великий Магістр або Лейтенант, який головує; 

b) члени Суверенної Ради; 

с) прелат; 

d) пріори або, у випадку їх відсутності, їх постійні заступники 

(прокуратори, вікарії, лейтенанти); 

е) байлі-професси; 

f) два рицарі-професси, які представляють кожне пріорство, або, за 

відсутності одного з них, рицар-послушник; 

g) рицар-професс і рицар-послушник, які представляють рицарів у 

gremio religionis (лат. – «релігійному органі». – В. О.);  

h) п’ять регентів субпріорств у відповідності з Кодексом;  

і) п’ятнадцять представників національних асоціацій у відповідності з 

Кодексом;  

j) шість членів Урядової Ради Ордену» [38, с. 117]. 
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Генеральний Капітул збирається з метою: обрання членів Суверенної 

Ради, членів Урядової Ради, членів Ради Аудиторів; розгляду змін до 

Конституції та Кодексу; виділення та розгляду найбільш важливих проблем, 

що стосуються Ордену, таких як його духовний стан і актуальне становище, 

програма дій Ордену та його міжнародні відносини тощо. Для схвалення змін 

до Конституції потрібна більшість у дві третини голосів. Для схвалення змін 

до Кодексу потрібна абсолютна більшість голосів, за винятком ст. 6–39, що 

стосуються виключно членів першого класу, для якого необхідно при 

голосуванні абсолютна більшість голосів, а також більшість голосів рицарів-

профессів, які мають право голосу.  

Що стосується такої Орденської структури як Повна Державна Рада, то 

її призначенням є обрання Великого Магістра чи Лейтенанта Великого 

Магістра. Право голосу мають такі особи: 

«а) Лейтенант Великого Магістра або Лейтенант ad interim (лат. – 

«тимчасово виконуючий обов’язки». – В. О.); 

b) члени Суверенної Ради; 

с) прелат; 

d) пріори або, у випадку їх відсутності, їх постійні заступники 

(прокуратори, вікарії, лейтенанти); 

е) байлі-професси; 

f) два рицарі-професси, які представляють кожне пріорство; 

g) рицарі-професси і рицарі-послушники, які представляють рицарів у 

gremio religionis (лат. – «релігійному органі». – В. О.);  

h) п’ять регентів субпріорств у відповідності з Кодексом;  

і) п’ятнадцять представників національних асоціацій у відповідності з 

Кодексом». 

Для обрання Великого Магістра потрібна більшість голосів плюс один 

голос від загальної кількості присутніх, які мають право голосу. Члени 

першого класу, які входять до Повної Державної Ради, мають право 

виставити трьох кандидатів. У тому випадку, якщо такий список не буде 
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пред’явлений протягом першого дня засідань Повної Державної Ради, або 

якщо кандидат з пред’явленого списку не буде обраний протягом перших 

трьох голосувань, члени Повної Державної Ради мають свободу вибору при 

подальших голосуваннях. 

Після п’ятого безрезультатного голосування з обрання Великого 

Магістра Повна Державна Рада більшістю голосів приймає рішення, щоб 

приступити до виборів Лейтенанта Великого Магістра строком на один рік. 

У разі негативного результату голосування щодо виборів, Великий Магістр 

підводить підсумок. У разі позитивного результату Лейтенант Великого 

Магістра обирається шляхом останнього голосування з двох кандидатів, які 

отримали найбільшу кількість голосів у п’ятому голосуванні при обранні 

Великого Магістра. Перемагає той кандидат, який отримав найбільшу 

кількість голосів. Якщо вибори відбулися, Лейтенант Великого Магістра 

повинен заново скликати Повну Державну Раду до закінчення дії його 

мандату [38, с. 117–118]. 

Згідно з Конституцію Суверенного Мальтійського Ордену до 

управлінських структур Ордену також відносяться Урядова Рада (cт. 21), 

Юридична Рада (cт. 25) та Рада Аудиторів (cт. 27). Проаналізуємо ці статті, 

щоб побачити компетенцію кожного із зазначених органів. 

Урядова Рада являється консультативним органом для здійснення 

державної, релігійної, госпітальної та міжнародної політики Ордену або 

інших важливих аспектів життя Ордену. Це може бути видача рекомендацій 

для володарів чотирьох Вищих звань (Великого Командора, Великого 

Канцлера, Великого Госпітальєра і Хранителя спільної скарбниці) і для Ради 

Аудиторів. Урядова Рада збирається, щонайменше, двічі на рік. Урядова Рада 

складається з шести радників з різних географічних областей, обраних 

Генеральним Капітулом з членів будь-якого з трьох класів Ордену. Шість 

радників залишаються на посадах до наступного Генерального Капітулу і 

можуть бути переобрані ще один раз. На зібраннях Урядова Рада 

представляє: 
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а) Великого Магістра чи Лейтенанта, який скликає її і головує; 

b) членів Суверенної Ради; 

с) прелата Ордену, коли розглядаються питання його компетенції [38, 

с. 116]. 

Що стосується Юридичної Ради, то вона є виключно дорадчим 

колегіальним органом, який може консультувати з юридичних питань і 

проблем особливої важливості. Юридична Рада складається з президента, 

віце-президента, генерального секретаря і чотирьох членів. Члени 

Юридичної Ради призначаються Великим Магістром за рекомендацією 

Суверенної Ради і обираються з кола тих осіб, які являються фахівцями в 

юридичних науках, віддаючи при цьому перевагу членам Ордену, і особливо 

обізнані у законах Ордену, у публічному і міжнародному праві та в 

церковних законах. Вони залишаються на посаді протягом трьох років і 

можуть бути перепризначені [38, с. 119]. 

Рада Аудиторів наглядає і контролює доходи, видатки та усі активи 

Ордену. Вона також є консультативним органом при судовому виконавці 

Спільної скарбниці Ордену. Рада Аудиторів складається з президента, 

чотирьох постійних радників і двох змінюваних. Члени Ради Аудиторів 

обираються Генеральним Капітулом на першому голосуванні більшістю, хто 

має право голосу, а на наступних голосуваннях – більшістю присутніх. Члени 

Ради Аудиторів обираються з рицарів, обізнаних в юридичних, економічних і 

фінансових дисциплінах. Вони обіймають посади, доки діє Генеральний 

Капітул, і можуть бути переобрані на другий строк у такому ж порядку як 

обиралися вперше, а на третій строк обираються більшістю у дві третини 

голосів [38, с. 119–120]. 

Таким чином, Генеральний Капітул являється вищим зібранням 

рицарів Суверенного Мальтійського Ордену, що 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 
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Ордену, в той час як Повна Державна Рада скликається з метою обрання 

Великого Магістра чи Лейтенанта і складаються з представників великих 

пріорств, пріорств, субпріорств і національних асоціацій, які являються 

частинами єдиного організму Ордену у різних країнах світу. Урядова та 

Юридична Ради являються відповідно консультативним і дорадчим органом 

Мальтійського Ордену з усіх важливих, у тому числі юридичних, аспектів 

орденського життя, а доходи і видатки Ордену контролює Рада Аудиторів. 

Глава ІІ (ст. 8–11) Конституційного Статуту Мальтійського Ордену 

регулює питання членства в Ордені. Так, відповідно до ст. 8, яка називається 

«Класи», члени Ордену поділяються на три класи: 

«А) Перший клас складається з рицарів справедливості, що 

називаються також сповідниками (профессами) або ченцями-священиками, 

які принесли релігійні обітниці. 

В) Другий клас складається з членів, які дають обіцянку, відповідно до 

статті 9 § 2 (стаття 9 § 2: «в силу обіцянки члени другого класу зобов’язані 

самі докладати зусилля до удосконалення себе у християнському житті 

відповідно до зобов’язання, властивого їхньому становищу, в дусі Ордену»), 

і поділяються на три категорії: 

а) рицарі і дами честі і благочестя у послушництві (послушники); 

b) рицарі і дами милості і благочестя у послушництві (послушники); 

с) магістерські рицарі і дами у послушництві (послушники). 

С) Третій клас складається з тих членів, які не приносять релігійних 

обітниць чи обіцянок, але які живуть відповідно до норм Церкви і готові 

пов’язати себе з Орденом і Церквою. Вони поділяються на шість категорій: 

а) рицарі і дами честі і благочестя; 

b) монастирські священики ad honorem (тобто при посаді. – В. О.); 

с) рицарі і дами милості і благочестя; 

d) магістерські священики; 

e) рицарі і дами магістерської милості; 

f) донати (чоловік, жінка) благочестя.  
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Усе необхідне для прийняття у різні класи і категорії членства 

визначається Кодексом» [38, с. 110–111]. 

У Суверенному Мальтійському Ордені нині нараховується 36 рицарів-

профессів (тобто тих, які принесли чернечі обітниці, з них 7 ченців-

священиків), які відносяться до першого класу рицарів і становлять керівну 

ланку Ордену, і близько 13,5 тисяч дійсних членів з числа рицарів другого і 

третього класів. Крім того, Орден нараховує більше 1 млн. асоційованих 

членів різних служб Мальтійської гуманітарної допомоги, об’єднаних у 

50 національних асоціацій, до складу правлінь яких можуть входити, 

починаючи з 1997 року, також і жінки. Оскільки Мальтійський 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. 

Стаття 10 Конституції Мальтійського Ордену називається 

«призначення членів» і регулює питання заснування Орденських структур і 

членства в них: 

«§ 1. Коли засновується пріорство, до нього автоматично включаються 

усі члени Ордену трьох класів, які проживають на даній території. 

§ 2. Коли засновується субпріорство, до нього включаються тільки 

члени першого і другого класів. 

§ 3. Коли засновується асоціація, до неї включаються члени трьох 

класів. 

§ 4. Коли пріорство чи субпріорство засновується на території, де уже 

існує асоціація, усі члени першого і другого класів являються також членами 

пріорства і субпріорства. 

§ 5. Коли на території не існує ні пріорства, ні субпріорства, члени 

першого і другого класів приєднуються до gremio religionis (релігійного 
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органу. – В. О.), який безпосередньо підпорядковується Великому 

Командору. 

§ 6. Коли на території не існує ні пріорства, ні асоціації, члени третього 

класу закріплюються за інститутом Ордену за рішенням Великого Магістра. 

§ 7. Великий Магістр при дорадчому голосі Суверенної Ради 

вислуховує пріорів, регентів (членів правління) і ректорів, розглядаючи 

подання, може переміщати члена Ордену, з його згоди, до пріорства, 

субпріорства чи асоціації, відповідно до згаданих вище норм» [38, с. 111–

112]. 

Про обов’язки та функції вищих посадових осіб Мальтійського Ордену 

в контексті орденського членства йдеться у ст. 11 Конституції: 

«§ 1. Обов’язки та функції Великого Магістра і Великого Командора – 

приймати від рицарів-профессів довічні обітниці. 

§ 2. Функція пріора – покладення на рицарів-профессів довічних або 

тимчасових обітниць. 

§ 3. Вищі функції та функції Суверенної Ради відповідно до статті 20, 

§ 4 (§ 4 статті 20: Великий Командор і, щонайменше, чотири інших члени 

Суверенної Ради повинні бути рицарями-профессами, які принесли довічні 

або тимчасові обітниці. – В. О.), і функції Канцлера, судового виконавця і 

госпітальєра пріорств і субпріорств, так само як і регента, лейтенанта, вікарія 

і прокуратора, можуть виконувати головним чином рицарі-професси. 

Якщо рицарів послушників обирають за їх особливу кваліфікацію, їх 

обрання повинно бути схвалено Великим Магістром. 

§ 4. Посади вищого офіцерства, пріорів, вікаріїв, лейтенантів, 

прокураторів, регентів, канцлерів пріорств і, щонайменше, чотирьох з шести 

радників Суверенної Ради – можуть обіймати тільки рицарі, які мають 

ступені рицарів честі і благочестя або рицарів милосердя і благочестя» [38, 

с. 112]. 

Резиденція Суверенного Військового Ордену Госпітальєрів святого 

Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти нині знаходиться на території Італії. 
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Італійська Республіка визнає Суверенний Мальтійський Орден як суверенну 

державу і підтримує з Орденом дипломатичні відносини, а також визнає з 

1960 року екстериторіальний статус (тобто підпорядкування Ордену лише 

власним законам і повний імунітет від юрисдикції Італії чи будь-якої іншої 

держави) його резиденції у Римі (на віа Кондотті) і правове становище 

Великого Магістра як глави держави з усіма належними йому прерогативами, 

привілеями та імунітетами. У грудні 1998 року Орден отримав на 99 років у 

своє виключне володіння форт Сант-Анджело на острові Мальта – давню 

резиденцію Великих Магістрів. Розташований у місті Біргу форт належав 

Мальтійському Ордену з 1530 року до окупації острова Наполеоном у 

1798 році. Сьогодні, після реставрації, у форті проводяться історичні та 

культурні заходи, пов’язані з Мальтійським Орденом [85, с. 1]. З часом 

Орден планує відкрити там Міжнародну дипломатичну академію і Центр з 

надання допомоги у Середземномор’ї. Суверенний Мальтійський Орден 

представлений на Мальті губернатором. 

Мальтійський Орден має власні суди першої інстанції та апеляційні 

суди. Судді Магістерських судів призначаються Великим Магістром і 

Суверенною Радою з числа тих членів Ордену, які мають досвід юридичної 

роботи [120, с. 1]. Апеляції на вироки Орденських (магістерських) судів 

можуть подаватися до Касаційного суду Держави Міста Ватикан, який у 

таких випадках, діючи за довіреністю від імені Суверенного Мальтійського 

Ордену, може виконувати функції Верховного суду.  

З 20 травня 1966 року Суверенний Мальтійський Орден має свою 

поштову службу. Орденські поштові марки вперше надійшли у продаж 

15 листопада того ж року, а регулярний їх випуск розпочався у 1967 році. Ці 

поштові марки розповідають про діяльність Ордену в минулому і в даний 

час; на них зображені портрети великих магістрів, їхні герби, прапори, 

печатки, медалі і монети, кораблі та морські битви, фортеці та замки, що 

належали Ордену, а також орденські госпіталі та лепрозорії. Орден випускає 
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періодичні видання: Bulletin officiel, Revue internationale, Annales de l’Ordine 

Sovrano Militare de Malte, Acta Leprologica.  

Серед низки незалежних організацій, що використовують різні назви 

іоаннітів, Суверенний Військовий Орден Госпітальєрів святого Іоанна 

Єрусалимського, Родосу і Мальти визнає лише чотири протестантських 

Ордени святого Іоанна, які беруть початок від Ордену Госпіталя святого 

Іоанна Єрусалимського, що очолюються особами королівської крові:  

1) Бальяж Бранденбургу («Balley Brandenburg»), відомий як «Орден 

іоаннітів» («Johanniter-Orden»), заснований у 1648 році, коли рицарі 

баварського «Язика» прийняли лютеранство і утворили самостійну гілку 

ордену, яка з 1852 року рішенням Прусського короля Фрідріха Вільгельма IV 

стала Королівським Прусським Орденом святого Іоанна Єрусалимського. 

Цей орден має національні асоціації для аристократів-протестантів у Франції, 

Швейцарії, Угорщині та Фінляндії. Штаб-квартира «Ордену Іоаннітів» 

знаходиться у Бонні. 

2) «Великий Пріорат високошанованого Ордену Госпітальєрів святого 

Іоанна Єрусалимського, також відомий як «Високошанований Орден святого 

Іоанна Єрусалимського» («The Venerable Orden of Saint John of Jerusalem») 

або «Орден святого Іоанна», заснований у 1888 році як Орден Британської 

Корони. Штаб-квартира Ордену знаходиться у Лондоні.  

3) «Орден іоаннітів у Нідерландах» («Johannieters Orden»), заснований 

у 1946 році як незалежний Королівський Нідерландський Орден святого 

Іоанна Єрусалимського. Штаб-квартира Ордену іоаннітів знаходиться у 

Гаазі.  

4) «Орден іоаннітів у Швеції» («Johanniterorden»), заснований 

Королівським Декретом у 1946 році. Штаб-квартира шведського Ордену 

іоаннітів знаходиться у Стокгольмі.  

Названі чотири некатолицькі Ордени святого Іоанна з 1961 року 

об’єднані між собою в «Союз Орденів Іоаннітів». Лише ці чотири 

протестантські ордени відповідно до їхніх спільних коренів, їхньої історії, 
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їхнього служіння хворим і бідним в традиції ідеалів середньовічного ордену, 

як релігійного братства християн і згідно з однозначним визнанням їх з боку 

їхніх відповідних урядів, можуть законно використовувати у своєму 

найменуванні позначення «Орден святого Іоанна Єрусалимського» у цьому 

або схожому формулюванні і законно використовувати традиційну 

емблему – Мальтійський Хрест. Суверенний Мальтійський Орден тісно 

співпрацює з вищеназваними чотирма Орденами святого Іоанна і спільно з 

ними створив спеціальний Комітет з питань «фальшивих орденів» [242, 

с. 150], яких сьогодні у світі існує декілька десятків, зареєстрованих як 

громадські організації. Відразу зауважимо, що православної гілки чи 

легітимного православного Мальтійського Ордену не існує. На постійні 

спекулятивні спроби усілякого роду самозваних «орденів святого Іоанна», які 

претендують, явно без щонайменших історичних чи яких-небудь інших прав, 

на походження від некатолицького Великого Пріорства Російського 

Суверенного Військового Ордену Госпітальєрів святого Іоанна 

Єрусалимського, Родосу і Мальти, що існував виключно у період між 1798–

1810 роками у Санкт-Петербурзі, робилися відповідні офіційні заяви як 

самим Мальтійським Орденом [4, с. 118–119], так і його керівництвом [119, 

с. 7], а також дипломатичною місією Ордену при Російській Федерації [4 

с. 120].  

Незважаючи на дев’ятисотлітню історію Ордену, який нині іменується 

Мальтійським, і здійснення ним, починаючи з Родосу, суверенних функцій, 

сучасна міжнародна правосуб’єктність Суверенного Військового Ордену 

Госпітальєрів святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти практично не 

досліджувалася. Доступні для ознайомлення поодинокі статті та праці, на які 

ми також посилаємося у нашому дисертаційному дослідженні, були 

присвячені тим чи іншим аспектам міжнародної правосуб’єктності 

Суверенного Мальтійського Ордену, однак у науці міжнародного права, у 

тому числі й вітчизняній, до цього часу бракує, наскільки нам відомо, 

комплексного дослідження сучасного правового статусу Суверенного 
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Військового Мальтійського Ордену. У більшості праць з міжнародного 

права, а це переважно підручники міжнародного права, Суверенному 

Мальтійському Ордену присвячується один-два абзаци, тим не менше 

проаналізуємо їх, щоб відобразити різні доктрини, що існують у 

міжнародному праві і присвячені цій проблематиці. 

Так, у радянській доктрині міжнародного права суверенітет і 

міжнародна правосуб’єктність Мальтійського Ордену розглядалися як 

правова фікція [78, с. 64]. У сучасній російській доктрині існують різні, 

навіть взаємовиключаючі, точки зору з цієї проблематики. Одні автори 

залишаються на позиції радянської доктрини міжнародного права щодо 

міжнародної правосуб’єктності Мальтійського Ордену, вважаючи її 

правовою фікцією [77, с. 163], і це незважаючи на те, що Росія у 1992 році 

поновила офіційні відносини з Мальтійським Орденом, інші російські вчені-

міжнародники розглядають Мальтійський Орден як суб’єкт міжнародного 

права, що здійснює гуманітарні функції у різних країнах, і має дипломатичні 

відносини з низкою держав [124, с. 314]. У вітчизняних підручниках з 

міжнародного права, що вийшли останнім часом, зокрема в тих, що належать 

авторству М. Ю. Черкеса [137], В. Е. Теліпка та А. С. Овчаренка [123] та 

деяких інших авторів, проблематика Мальтійського Ордену взагалі не 

висвітлюється. В той же час німецькі вчені-міжнародники Вольфганг Граф 

Вітцтум [76, с. 226] і Матіас Гердеґен [74, с. 117] вважають, що Суверенний 

Мальтійський Орден існує як історично виниклий суб’єкт міжнародного 

права без територіального субстракту і займається доглядом за хворими та 

здійснює інші гуманітарні завдання, має дипломатичні відносини з Святим 

Престолом і зі значним числом держав. Подібного погляду щодо 

міжнародної правосуб’єктності Суверенного Мальтійського Ордену 

дотримуються й деякі інші зарубіжні автори. 

Незважаючи на брак ґрунтовних досліджень, можна з впевненістю 

констатувати, що Суверенний Мальтійський Орден як суб’єкт міжнародного 

права становить собою унікальний, незалежний і суверенний порядок, що не 
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має аналогів у міжнародній і національній практиці. Він не є державою, 

однак в силу своєї особливої природи діє у рамках міжнародного 

правопорядку. При цьому суверенітет Мальтійського Ордену 

характеризується тими ж ознаками, що і суверенітет держав: він незалежний 

від будь-якого іншого суб’єкта, 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 досягнення цілей Ордену і будується на їх основі. Таким 

чином, поняття «функціональний суверенітет» як ніяке інше, на нашу думку, 

найбільш відповідає міжнародно-правовому становищу Суверенного 

Мальтійського Ордена, оскільки його суверенітет, правоздатність (здатність 

мати суб’єктивні права та юридичні обов’язки), дієздатність (здатність 

самостійно здійснювати ці права та обов’язки по міжнародному праву) та 

деліктоздатність (здатність нести юридичну відповідальність за міжнародні 

правопорушення) у міжнародних відносинах являються виключно наслідком 

діяльності Ордену і його організації. 

У доктрині міжнародного права існує поняття первинних і вторинних 

суб’єктів міжнародного права. У зв’язку з цим може виникнути питання 

стосовно того, володіє Суверенний Мальтійський Орден первинною 

правосуб’єктністю подібно державам, чи його правосуб’єктність є 

вторинною по відношенню до основних суб’єктів міжнародного права? 

Відповідаючи на це питання, ми можемо однозначно сказати, що підставою 

сучасної міжнародної правосуб’єктності Мальтійського Ордену є історична 

традиція, в основі якої лежить офіційна згода Апостольського Престолу, 

звичай і мовчазна згода більшості держав. Історія Ордену свідчить, що 

елемент визнання з боку Святого Престолу і держав був одним з ключових 

при визначенні міжнародно-правового статусу Мальтійського Ордену, що, 

зокрема, знайшло своє відображення у встановленні з ним дипломатичних 

відносин. Суттєвим також є факт участі Італії у формуванні сучасного 

правопорядку Суверенного Мальтійського Ордену, а також позиція інших 
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держав, які визнали цей правопорядок у результаті мовчазної згоди. На 

відміну від держав, набуття Суверенним Мальтійським Орденом 

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. Однак, з 

наведеного вище не можна робити висновок, що Суверенний Мальтійський 

Орден відноситься до вторинних суб’єктів міжнародного права. На відміну 

від переважної більшості сучасних держав, міжнародна правосуб’єктність 

Мальтійського Ордену нараховує більш, ніж семисотлітню історію, а її об’єм 

та зміст, як це має місце у випадку з вторинними суб’єктами міжнародного 

права, не залежать від волі держав, саме тому Орден, подібно державам, 

володіє первинною правосуб’єктністю. 

Отже, 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 

Суверенний 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 
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одиницю і чеканити власну монету, мати власну поштову адміністрацію, 

власну незалежну юридичну систему з активним і пасивним правом 

законодавства тощо.  

 

2.3 Правовий зв’язок Суверенного Мальтійського Ордену з Святим 

Престолом 

 

Аналіз правового зв’язку між Суверенним Мальтійським Орденом і 

Святим Престолом як вищим керівним органом Католицької Церкви нам 

уявляється за необхідне розпочати із з’ясування питання щодо правової 

природи Святого Престолу з канонічної та міжнародно-правової точок зору. 

Під терміном «Святий Престол» (Sancta Sedes) або «Апостольський Престол» 

(Sedes Apostolica) згідно з каноном 361 Кодексу канонічного права 

розуміється як єпископська кафедра Римського Папи, тобто Римський 

Понтифік, так і Державний (Папський) секретаріат та інші установи 

(конгрегації, суди тощо) Римської курії, якщо з самої суті справи або з 

контексту не випливає інше [52, с. 169]. Термін «Святий Престол» має більш 

пізніше походження і є синонімом поняття «Апостольський Престол», яке 

з’явилося раніше, зокрема у IV ст., і підкреслює факт апостольського 

заснування Римського престолу, а також те, що єпископ Риму є наступником 

апостола Петра [95, с. 73]. 

Святий Престол являється суб’єктом міжнародного права і носієм 

духовного та світського суверенітетів, будучи одночасно верховним органом 

Католицької Церкви та сувереном Держави Міста Ватикан. Духовний 

суверенітет являється першоосновою міжнародної правосуб’єктності Святого 

Престолу і якістю, властивою Апостольському Престолу ipso facto, тобто в 

силу самого факту його існування [153, с. 78]. При цьому духовний 

суверенітет означає необмежену та неподільну владу Святого Престолу в 

особі Римського Папи та безперешкодне здійснення його юрисдикції. Виявом 
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світського суверенітету є виключні права Святого Престолу щодо Держави 

Міста Ватикан, главою якої є Папа Римський [247, с. 37–56]. 

Згідно з католицькою доктриною природа двох названих суверенітетів 

різна. Духовний суверенітет Святого Престолу є невід’ємною частиною його 

правової природи, в той час як світський суверенітет став результатом 

«історичного збігу обставин» та укладення Латеранських угод 1929 року. 

У цьому смислі значення світського суверенітету Святого Престолу може 

бути визнано другорядним, допоміжним по відношенню до суверенітету 

духовного, оскільки метою світської влади Папи є забезпечення 

безперешкодної реалізації духовного суверенітету [222, с. 175]. 

Являючись вищим керівним органом Католицької Церкви, Святий 

Престол володіє усіма правами в рамках міжнародного правопорядку для 

досягнення її цілей, а також представляє цю Церкву на міжнародній арені. 

Право виступати від імені Католицької Церкви є невід’ємним елементом 

природи Святого Престолу. В своїй органічній єдності з Церквою цей 

інститут наділений активним і пасивним правом дипломатичного 

представництва та правом укладати від імені Церкви договори та конкордати 

з іншими суб’єктами міжнародного права. Реалізуються ж ці повноваження 

за допомогою фізичного носія суверенітету – Папи Римського [95, с. 74], 

обсяг повноважень якого ідентичний обсягу прав Святого Престолу [252, 

с. 55], оскільки Папа Римський є необмеженим главою Католицької Церкви і 

сувереном Держави Міста Ватикан. Отже, з’ясувавши правову природу 

Святого Престолу як суб’єкта канонічного та міжнародного права, 

проаналізуємо тепер правовий зв'язок між ним і Мальтійським Орденом. 

Відносини Мальтійського Ордену як католицького релігійного ордену з 

Святим Престолом як керівним органом Католицької Церкви регулюються 

Кодексом канонічного права (Codex iuris canonici – СІС) Католицької 

(Латинської) Церкви 1983 року (розділ ІІІ, канони 573–709) [52, с. 251–299], 

Конституційним Статутом (Конституцією) 1961 року і Кодексом (Зводом 

Законів) 1966 року Суверенного Військового Ордену Госпітальєрів святого 
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Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти [160, с. 35–40]. Вищезгадані 

канони 573–709 Кодексу канонічного права 1983 року стосуються усіх 

католицьких чернечих інститутів, у тому числі і Мальтійського Ордену як 

релігійного ордену, тому ми не будемо зупинятися на них докладно. Проте 

доречно буде процитувати цілком і проаналізувати ст. 4 Конституції Ордену, 

присвячену відносинам Мальтійського Ордену з Святим Престолом, 

враховуючи її важливість для цього підрозділу дисертаційного дослідження. 

Отже, у ст. 4 говориться: 

«§ 1. Орден являється легальною організацією, визнаною 

Апостольським Престолом. 

§ 2. Ченці в силу своїх обітниць так само, як і члени другого класу в 

силу своєї обіцянки послуху, являються тільки суб’єктами відповідальних за 

них настоятелів в Ордені. 

Згідно з Кодексом, церкви і чернечі інститути Ордену звільняються з-

під юрисдикції єпархій і підпорядковуються безпосередньо Апостольському 

Престолу. 

§ 3. У відносинах з Апостольським Престолом, отримані права, звичаї 

та привілеї, даровані Ордену Римськими папами, залишаються чинними, 

доки вони не анулюються спеціальними указами. 

§ 4. Римський Папа призначає в якості свого представника при Ордені 

кардинала Священної Римської Церкви, якому присвоюється титул 

кардинала-покровителя і надаються особливі права. Завдання кардинала-

покровителя полягає у підтриманні духовних інтересів Ордену та його членів 

і підтриманні відносин між Апостольським Престолом і Орденом. 

§ 5. Орден має дипломатичне представництво при Апостольському 

Престолі відповідно до норм міжнародного права. 

§ 6. Релігійна природа Ордену не завдає шкоди здійсненню суверенних 

прерогатив, що належать Ордену, у тій мірі, в якій це визнано державами як 

суб’єктами міжнародного права» [38, с. 109–110]. 
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Проаналізувавши положення цієї статті можна прийти до висновку, що 

відносини з Святим Престолом розглядаються в ній через призму правової 

природи Мальтійського Ордену одночасно як суверенного рицарського 

ордену, так і католицького релігійного ордену. Такі правовідносини не мають 

аналогів у міжнародній і національній практиці, тому інколи між 

Мальтійським Орденом і Святим Престолом (точніше Державним 

секретаріатом Апостольського Престолу) виникали непорозуміння на цьому 

ґрунті з приводу інтерпретації деяких аспектів таких відносин. З метою 

уникнення подібних ситуацій, Папа Римський Пій ХІІ (1939–1958 рр.) 

доручив спеціально створеній Комісії Великого Трибуналу кардиналів 

вивчити питання правового становища Мальтійського Ордену. Комісія 

досконало дослідила всю історію питання і підтвердила згадану ще у ленній 

грамоті імператора Карла V подвійну природу Мальтійського Ордену як 

суверенного суб’єкта міжнародного права, з одного боку, і релігійного 

ордену Католицької Церкви, – з другого.  

Висновки Комісії Великого Трибуналу кардиналів були викладені у 

спеціальному Вироку. Враховуючи важливість наведених у цьому документі 

формулювань, процитуємо їх повністю: 

«І. Природа Мальтійського рицарського Ордену як суверенного 

ордену: 

Якість суверенності Ордену, що описана у статті 2 розділу 1 чинної 

Конституції Ордену і неодноразово визнана Святим Престолом, становить 

собою користування деякими виключними правами, які властиві Ордену як 

суб’єкту міжнародного права. Відповідно до положень міжнародного права 

такі привілеї являються наслідком суверенітету і визнані деякими державами 

за прикладом Святого Престолу, але для Ордену вони не становлять собою 

того комплексу влади і прав, що властиві суб’єктам міжнародного права, 

суверенним у повному смислі цього слова. 

ІІ. Природа того ж Ордену як релігійного ордену: 
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Мальтійський рицарський Орден, що складається з рицарів, які 

принесли обітниці, і капеланів згідно з статтями 4 і 9 розділу 1 Конституції 

Ордену, є орденом, точніше релігійним орденом, схваленим Святим 

Престолом (СІС, канони 467 і 488, розділи 1 і 2). Поряд з освяченням членів 

свого Ордену він переслідує релігійні та доброчинні цілі, цілі надання 

допомоги різного роду (Конституція Ордену, розділ 1, стаття 10). 

ІІІ. Межі і взаємозв’язок становища Ордена як суверенного і 

релігійного, відносини з Святим Престолом: 

Обидві якості Ордену – суверенність і релігійність, описані у пунктах 1 

і 2 цього вироку, тісно пов’язані між собою. 

Якість суверенності направлена на досягнення його цілей і 

забезпечення його становища у світі. 

Мальтійський рицарський Орден підвладний Святому Престолу (див. 

послання Папи Бенедикта XIV від 12 березня 1753 року, Кодекс Рогана і 

чинну Конституцію Ордену) і являється релігійним Орденом, оскільки 

знаходиться у компетенції Священної Релігійної Конгрегації відповідно до 

положень канонічного права і діючої Конституції Ордену. 

Ті, кому пожалувано почесне орденське звання, і члени Асоціацій 

підпорядковані Ордену і через нього Святому Престолу згідно з главою 3 

розділу ІІІ чинної Конституції Ордену. 

Питання суверенності Ордену, описані у першому пункті вироку, 

розглядав Державний Секретар Його Святості. 

Зі змішаних питань рішення прийняті Священною Релігійною 

Конгрегацією і Державним Секретарем Його Святості за обопільної згоди. 

Набуті права, звичаї і привілеї, надані Ордену Святішими Отцями, 

залишаються недоторканими, якщо не суперечать Кодексу Канонічного 

Права Католицької Церкви (СІС, канони 4 і 5, 23–30, 63–79) і чинній 

Конституції Ордену. 

Цей вирок підлягає негайному виконанню. 
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Рішення прийнято у Ватикані у залі засідань Конгрегацій у 

Ватиканському палаці 24 січня 1953 року» [188, с. 427–430]. 

Водночас, з метою уникнення різних тлумачень тексту цього Вироку, 

Святий Престол і Мальтійський Орден додатково прояснили подвійність 

природи Ордену в офіційному листуванні. У посланні Постійної Верховної 

Ради Суверенного Мальтійського Ордену на ім’я заступника Державного 

секретаря Святого Престолу повідомлялося: 

«Уважно та об’єктивно вивчивши текст Вироку, який був винесений 

Великим Трибуналом Кардиналів 24 січня 1953 року і проголошений 

10 лютого того ж року, Постійна Верховна Рада прийшла до висновку, що 

поняття, які містяться у статтях Вироку, слід інтерпретувати таким чином: 

1. Стосовно пункту І. Природа Мальтійського Ордену як суверенного.  

Визнання суверенітету Ордену, що відповідає його призначенню, 

становить собою користування виключними правами, носієм яких є Орден як 

суб’єкт міжнародного права. 

2. Стосовно пункту ІІ. Природа Мальтійського Ордену як релігійного. 

Релігійна природа Ордену обмежується членством в Ордені рицарів, 

які принесли обітниці, і капеланів. 

3. Стосовно пункту ІІІ. Ділянка змішаних компетенцій тощо. 

Взаємовідношення двох якостей Ордену – суверенності і релігійності – 

визначається тим, що питаннями стосовно суверенної якості Ордену 

займається Державний Секретар Його Святості, але не в тому смислі, що 

Орден підпорядкований Державному Секретаріату і той скеровує його 

діяльність, а у тому розумінні, що компетенція Державного Секретаріату 

визначається вищезазначеними питаннями, які можуть виникнути у цьому 

зв’язку. Усі питання щодо змішаних компетенцій слід інтерпретувати 

аналогічно» [188, с. 431–433]. У посланні-відповіді від 23 березня 1953 року 

заступник Державного секретаря Святого Престолу повідомив, що 

Державний Секретаріат Його Святості взяв до відома інтерпретацію, 

викладену у посланні Ордена [188, с. 434]. 
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Отже, Вирок Великого Трибуналу кардиналів і листування з приводу 

інтерпретації його змісту у черговий раз підтверджують суверенність Ордену 

як суб’єкта міжнародного права стосовно його світської природи, завдань і 

цілей; при цьому в них констатується, що не можна ототожнювати 

здійснювані суверенні права за їх походженням та об’ємом і реальну 

політичну владу суверенної держави, що жодним чином не обмежує 

суверенітет Мальтійського Ордену, оскільки він для збереження свого 

існування не має потреби у фактичній політичній владі, яка необхідна 

державі. 

Суверенний Мальтійський Орден як католицький рицарський орден і 

релігійний орден Католицької Церкви містить у собі керівне ядро, що 

складається з рицарів справедливості (рицарів-профессів), які принесли 

обітниці і являються прямими наступниками його засновників, з числа яких 

обирається Великий Магістр і більшість членів Суверенної Ради. 

Компетенція Великого Магістра Суверенного Мальтійського Ордену як 

глави релігійного ордену Католицької Церкви регулюється джерелами 

Орденського права, а також канонічним правом Католицької Церкви.  

До 1997 року новообраний Великий Магістр до вступу на посаду 

повинен був отримати особисте благословення від Папи Римського, нині 

новообраний Великий Магістр лише інформує Папу про своє обрання. 

Особисте посвячення у звання Великого Магістра супроводжується, як 

зазначається у ст. 14 Конституції Ордену, клятвою у присутності кардинала-

покровителя на урочистому засіданні Повної Державної Ради. Наводимо 

текст цієї клятви: «На цьому Святішому хресному древі і на Святому Божому 

Євангелії, Я, NN, урочисто приношу обітниці і клянуся дотримуватися 

Конституції, Законів, Правил і славетних звичаїв нашого Ордену і керувати 

справами Ордену добросовісно. Нехай допоможе мені Господь Бог, і якщо я 

вчиню інакше, нехай це буде ризиком для моєї душі» [38, с. 113]. 

Після вступу на посаду новообраний Великий Магістр Суверенного 

Мальтійського Ордену отримує аудієнцію у Папи Римського. Крім того, 
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щороку з нагоди свята в честь покровителя Ордену Іоанна Хрестителя, що 

відзначається 24 червня, у Ватикані відбувається зустріч Великого Магістра 

Суверенного Мальтійського Ордену з Понтифіком. В ході таких щорічних 

зустрічей Великий Магістр ознайомлює Папу Римського з напрямками 

діяльності Ордену та результатами його роботи. Під час останньої такої 

аудієнції з Великим Магістром фра Метью Фестінгом, що відбувалася 

25 червня 2015 року, Папа Римський Франциск прийняв також Великого 

Канцлера Мальтійського Ордену Альбрехта Бьозелагера та всіх членів 

Орденського уряду. Після цього, частину делегації Суверенного 

Мальтійського Ордену прийняв Державний секретар Ватикану кардинал 

П’єтро Паролін [6, с. 1–2]. 

Великий Магістр Ордену повинен виконувати постанови 

Апостольського Престолу у тій мірі, в якій вони мають відношення до 

Мальтійського Ордену як релігійного ордену Католицької Церкви, і 

інформувати Святий Престол про стан і потреби Ордену (Конституція 

Ордену, ст. 15, § g), а також подавати кандидатури на посаду прелата як 

духовного настоятеля кліру Ордену. Процедура призначення і функції 

прелата викладені у ст. 19 Конституції Ордену: 

«§ 1. Прелат призначається Верховним Понтифіком (Папою Римським), 

який обирає його з числа трьох кандидатів, поданих Великим Магістром при 

дорадчому голосі Суверенної Ради. В разі, якщо жоден з трьох поданих 

кандидатів не буде затверджений Римським Папою, слід подати інші 

кандидати. 

Прелат допомагає кардиналу-покровителю у виконанні його завдання в 

Ордені. 

§ 2. Прелат є духовним настоятелем кліру Ордена у священицьких 

функціях. Він гарантує, що релігійне і священицьке життя капеланів і їх 

поборництво ведуться відповідно до дисципліни та духу Ордена. 
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§ 3. Прелат допомагає Великому Магістру і Великому Командору у їх 

відповідальності за духовне життя та релігійні обряди членів Ордену і за усі 

питання, що стосуються духовної сторони діяльності Ордену. 

§ 4. На кожному засіданні звичайного Генерального Капітула прелат 

надає звіт про духовний стан Ордену» [38, с. 115]. 

В контексті правового зв’язку Суверенного Мальтійського Ордену з 

Святим Престолом як вищим керівним органом Католицької Церкви слід 

також сказати про розподіл компетенції між церковними та орденськими 

судами. Так, справи, що підпадають під юрисдикцію церковного суду, 

виносяться на розгляд звичайних церковних трибуналів у відповідності з 

церковним правом. Що стосується справ, які підпадають під компетенцію 

світського суду між фізичною і юридичною особами Ордену проти третьої 

сторони, юридичні дії виконуються магістерськими (орденськими) судами у 

відповідності з нормами Кодексу (Зводу законів) 1966 року. Цим правовим 

актом регулюється також комплекс питань щодо судоустрою та процедур, 

яких мають дотримуватися магістерські суди. Судді магістерських судів 

обираються з членів Ордену, які є фахівцями в галузі юриспруденції. Вони 

займають посади протягом трьох років і можуть бути перепризначені. 

Великий Магістр з дорадчим голосом Суверенної Ради призначає 

президентів, суддів і чиновників магістерських судів [144, с. 8]. 

Таким чином, Суверенний Мальтійський Орден як світський 

рицарський орден і суб’єкт міжнародного права 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. 
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2.4 Місце Суверенного Мальтійського Ордену як релігійного 

ордену у системі католицьких орденів 

 

Перш ніж з’ясувати, яке місце займає Мальтійський Орден як 

релігійний орден серед католицьких орденів, нам видається за потрібне, не 

вдаючись в детальний аналіз історії виникнення та діяльності кожного з 

католицьких рицарських і чернечих орденів, окреслити в загальних рисах їх 

правову природу і показати моменти схожості та відмінності між ними і 

Мальтійським Орденом. Розпочнемо з чернечих орденів, оскільки вони 

виникли задовго до появи духовно-рицарських орденів. 

Чернечий орден (латиною ordo regularis) становить собою чернечий 

інститут, члени якого (не обов’язково усі) до введення в дію Кодексу 

канонічного права 1983 року приносили урочисті чернечі обітниці (на 

відміну від членів чернечих конгрегацій, які приносили прості чернечі 

обітниці). Після скасування урочистих чернечих обітниць відмінність 

чернечого ордену від чернечої конгрегації втратила канонічний аспект.  

До чернечих орденів традиційно відносять: 

1) чернечі інститути з стародавніми чернечими статутами 

(бенедиктинців, антоніан, василіан, ієронімітів та інших) [48, с. 1087];  

2) регулярних каноніків (латиною canonici regulares), які первісно 

утворювали чернечі громади каноніків, що заносилися у канон (список), 

тобто каталог єпархії, а пізніше чернечі конгрегації і ордени, що утворилися 

в ході Григоріанської реформи та в наступні сторіччя і діють на основі 

статуту святого Августина [49, с. 95–101];  

3) жебрущі ордени (латиною ordines mendicantes) – загальна назва 

чернечих орденів (францисканців, домініканців, капуцинів, августинців, 

кармелітів, тринітаріїв, мерседаріїв, сервітів, мінімітів, боніфратріїв і 

віфлеємітів), які керуються правилом як індивідуальної, так і спільної 

(громадської) бідності (для отримання необхідних засобів існування ченці 

мають право збирати милостиню), характеризуються наявністю ієрархічної 
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структури, що включає місцевих, провінційних і генеральних настоятелів, 

займаються у тому числі пастирською діяльністю і підпорядковані 

безпосередньо Святому Престолу [163, с. 157–170];  

4) регулярних кліриків – групи чернечих орденів (єзуїтів, варнавітів, 

піаристів, камілліанців, театинців та інших) [143, с. 503–505], що виникли у 

XVI–XVII ст. і займаються апостольською діяльністю (пастирська робота, 

місіонерська і просвітницька діяльність, християнська освіта, справи 

милосердя тощо) та звільнені від правила спільного (громадського) читання 

канонічних часів, тобто богослужінь добового кола [151, с. 483–564]. 

Чернеча конгрегація (латиною congregatio – з’єднання, спілкування, 

громада) становить собою чернечий інститут, що не має статусу чернечого 

ордену; члени чернечої конгрегації приносять публічні чернечі обітниці 

(постійні або тимчасові) і ведуть спільне братське життя. Прообразом 

чернечої конгрегації були громади, які уже у ХІІІ ст. об’єднувалися для 

спільного громадського життя і приносили звичайні обітниці (на відміну від 

ченців, які приносили урочисті обітниці). Оскільки канонічною формою 

чернецтва у Західній Церкві в той час були чернечі ордени, що діяли на 

основі затверджених Святим Престолом статутів, нові форми громадського 

життя не мали офіційного церковного статусу і чітко визначених правил. 

Чернечий статус цих конгрегацій був визнаний лише у 1900 році 

(апостольська конституція «Conditae a Christo»), а декрет «Normae» 

1901 року визначив їх внутрішню структуру. Кодекс канонічного права 

(ККП) 1917 року (канон 488) остаточно закріпив поняття «чернеча 

конгрегація» Після ІІ-го Ватиканського собору відбулося зближення 

положень канонічного права, що стосувалися чернечих орденів і чернечих 

конгрегацій. Декретом «Cum admotae» Папи Павла VI чернечим конгрегаціям 

була надана юрисдикційна влада (до цього її мали лише глави чернечих 

орденів). Ці зміни знайшли своє відображення у новому ККП 1983 року, який 

також скасував поняття урочистих обітниць і зберіг лише розрізнення 

постійних (вічних) і тимчасових чернечих обітниць [234, с. 1465–1466]. 



 108 

Усі чернечі ордени і чернечі конгрегації відповідно до канону 607 § 2 

ККП 1983 року [52, с. 260] становлять собою чернечі інститути (латиною – 

institutum religiosum), які підпадають під загальну назву «інститути 

присвяченого Богу життя», члени яких приносять публічні чернечі обітниці 

(довічні або тимчасові) і ведуть спільний громадський спосіб життя (в той же 

час поняття «чернечий інститут» не охоплює секулярні інститути і 

товариства апостольського життя). Таким чином, інститути присвяченого 

Богу життя (Instituta vitae consecratae) являються канонічно затвердженими 

повноважною владою Церкви товариствами, в яких віруючі добровільно 

приймають присвячену Богу форму життя шляхом обітниць або інших 

священних уз, дотримуючись євангельських порад цнотливості, бідності та 

послуху (пор. СІС 573 § 2) [52, с. 252]. Існують як жіночі, так і чоловічі 

інститути присвяченого Богу життя. 

Під цнотливістю розуміється цілковите стримування у нешлюбності. 

Бідність має на увазі обмеження у користуванні та розпорядженні майном 

згідно з положеннями відповідного інституту. Послух зобов’язує до 

виконання волі законних настоятелів, відповідно до діючих в інститутах 

статутів і конституцій. 

Настоятель чернечої громади (superior religiosus) є членом чернечого 

інституту, який в силу посади має владу над усім інститутом чи його 

частиною. Ця влада, що походить від Бога, здійснюється через служіння 

Церкві. Настоятелі чернечих інститутів кліриків понтифікального права 

мають також церковну владу управління (СІС 558–560) [52, с. 248] і 

(ССЕО 306–307) [159, с. 204]. Настоятелі чернечої громади поділяються на 

головних (або старших) настоятелів і просто настоятелів. Вищим 

настоятелем (superior supremus) у власному смислі для всіх інститутів в силу 

обітниці послуху являється Папа Римський (СІС 590) [52, с. 256] і 

(ССЕО 412) [159, с. 303]. До головних настоятелів (superior maior) 

відносяться настоятелі, які не мають над собою вищестоящої влади в 

інституті, крім влади генерального капітулу, наприклад, генеральні 
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настоятелі (superior generalis), які мають владу над усім інститутом; 

провінційні настоятелі (керують провінцією інституту) і настоятелі 

прирівняної до провінції частини інституту або монастиря sui iuris, а також їх 

вікарії. До головних настоятелів зараховуються і керівники конгрегацій (СІС 

620–622) [52, с. 265] і (ССЕО 418) [159, с. 304]. 

В деяких інститутах настоятелі мають особливу назву. Так, настоятелі 

монастирів, що дотримуються бенедиктинської традиції, іменуються абатами 

або пріорами; у францисканців настоятелі різного рівня іменуються 

генеральними і провінційними міністрами (від minister – слуга, служитель), 

кустодами і гвардіанами. Аналогічні найменування існують у жіночих 

громадах. У монастирських громадах східних обрядів для назви настоятеля 

використовуються традиційні терміни грецького походження – ігумен і 

архімандрит. 

Призначення на посаду настоятеля в різних інститутах визначається 

конституціями відповідних громад. Як правило, головні настоятелі 

обираються відповідними капітулами на визначений строк або довічно, а 

настоятелі монастирів часто призначаються вищестоящим головним 

настоятелем. Головним обов’язком усіх настоятелів являється керівництво 

діяльністю чернечої громади у дусі служіння братам і у вірності традиціям 

даного інституту [164, с. 1048–1051]. 

Інститути присвяченого Богу життя поділяються на чернечі і секулярні. 

Члени чернечих інститутів, що нині поділяються на чернечі ордени і 

конгрегації, приносять публічні обітниці – постійні або тимчасові 

(підлягають поновленню з плином установленого строку) і ведуть спільне 

братерське життя. Секулярні інститути відрізняються від чернечих 

відсутністю публічних обітниць і спільного громадського життя; їх членами 

можуть бути як миряни, так і клірики, які працюють у мирських умовах і 

прагнуть «перебудувати світ зсередини силою заповідей блаженства» 

(VC 10) [50, с. 903–904].  
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Інститутам присвяченого Богу життя подібні такі об’єднання віруючих 

як товариства апостольського життя (латиною societas vitae apostolicae), 

члени яких не приносять чернечих обітниць, здійснюють властиву їм 

апостольську місію і, ведучи спільне братерське життя, прагнуть до 

досконалості християнської любові (див. СІС 731) [52, с. 305–306]. До 

прийняття нового ККП Латинської Церкви 1983 року названі товариства 

називалися товариствами спільного (або громадського) життя [52, с. 165–

168]. 

Правила управління кожного товариства апостольського життя 

визначаються його власною конституцією (СІС 734) [52, с. 306]. У сфері 

внутрішнього життя і дисципліни всі члени товариства апостольського життя 

підпорядковуються своїм керівникам, а у питаннях суспільного 

богошанування і різних форм апостольського служіння – єпархіальному 

єпископу (СІС 738) [52, с. 307]; при цьому вони повинні відповідно до норм 

власного права (СІС 740) [52, с. 308] проживати в утвореному у законний 

спосіб монастирі або громаді і вести спільну громадську форму життя [181, 

с. 678–696]. До товариств апостольського життя понтифікального права 

відносяться лазаристи, сульпіціани, евдісти, паллотинці та інші [147, с. 1003–

1010]. 

Повертаючись до інститутів присвяченого Богу життя, зокрема 

чернечих, слід сказати, що на сьогодні існують як чернечі інститути 

виключно споглядального характеру, так і ті, які присвячені різнобічній 

апостольській діяльності (місіонерству, доброчинності, християнському 

вихованню тощо). Існують також чернечі інститути, які поєднують 

споглядальне життя з апостольською діяльністю. 

Характерні риси секулярних інститутів були властиві вже третім 

орденам (tertius ordo), що становлять собою об’єднання мирян, члени яких 

(терціарії) після проходження новіціату (початкової підготовки і виховання у 

чернечому інституті тривалістю не менше 12-ти місяців) [168, с. 715] дають 

обіцянку прагнути євангельської досконалості в миру (можливо навіть, 



 111 

перебуваючи у шлюбі) під керівництвом відповідного першого (чоловічого) 

чернечого ордену, наслідуючи традиції його духовності та дотримуючись 

пристосованого до мирського життя статуту, затвердженого Святим 

Престолом. На відміну від членів першого (чоловічого) і другого (жіночого) 

орденів, терціарії (члени третього ордену) не дають чернечих обітниць і не 

ведуть спільного громадського життя, однак вони мають право носити 

чернечий одяг [149, с. 946–960].  

У ККП 1983 року поняття «третій орден» відображено наступним 

чином: «Об’єднання, члени яких, будучи співпричетними в миру до духу 

одного з чернечих інститутів під вищим керівництвом цього інституту, 

ведуть апостольське життя і прагнуть до християнської досконалості, 

називаються третіми орденами або носять яку-небудь іншу належну назву» 

(кан. 303) [52, с. 146–147]. Апостольське звернення Папи Іоанна Павла ІІ 

«Vita consecrata» (1996 р.) на основі історичного досвіду третіх орденів 

відмічає перспективу у взаємовідносинах чернецтва та мирян. Треті ордени 

покликані розповсюджувати відповідну духовність за межами того чи іншого 

чернечого інституту, а також сприяти більш інтенсивному співробітництву 

між чернецтвом і мирянами у здійсненні християнської місії [235, с. 1042–

1050]. 

Першим в історії Церкви секулярним інститутом можна вважати 

Товариство священиків Серца Ісуса (Société des Prêtres du Cœur de Jésus), 

засноване у 1792 році під час Французької революції, коли чернече життя 

було під забороною. Секулярні інститути вперше отримали юридичне 

визначення лише в апостольській конституції «Provida Mater Ecclesia» Папи 

Пія ХІІ у 1947 році. У документі «Primo feliciter» (1948 р.) було дано їх 

богословське обґрунтування, а в «Cum Sanctissimus» (1948 р.) визначені 

умови їх канонічного визнання у Церкві. На ІІ-му Ватиканському соборі була 

чітко сформована їх відмінність від чернечих інститутів [253, с. 91–97]. 

Деякі інститути присвяченого Богу життя мають строго ієрархічну 

структуру (генеральний настоятель, провінціал, місцевий настоятель), для 
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інших характерна автономія окремих громад. У ККП 1983 року виділяються 

інститути присвяченого Богу життя понтифікального права, тобто такі, що 

засновані або офіційно затверджені (на основі спеціального декрету) Святим 

Престолом і безпосередньо підпорядковуються йому у питаннях 

внутрішнього управління та дисципліни, і інститути присвяченого Богу 

життя єпархіального права, тобто такі, що засновані єпархіальним 

єпископом, але не отримали від Апостольського Престолу декрет про своє 

затвердження і знаходяться під особливим опікуванням єпархіального 

єпископа (пор. СІС 589, 595–596) [52, с. 255–257]. Правила вступу до 

інститутів присвяченого Богу життя визначаються власним правом і 

конституціями відповідних інститутів, але «нікого не можна приймати в 

інститут без відповідної підготовки» (СІС 597 § 2) [52, с. 258]. Папа Іоанн 

Павло ІІ в апостольському зверненні «Vita consecrata» (1996 р.) відмітив, що 

«нові форми присвяченого Богу життя, які сьогодні прибавилися до 

стародавніх, свідчать про те, що цілковите віддання себе Господу, ідеал 

апостольської громади… залишаються постійно привабливими і для нового 

покоління і являються знаком взаємодоповнювання дарів Святого Духу» 

(VC 12) [43, с. 60]. 

Усі чернечі ордени та конгрегації діють на основі відповідних статутів, 

тобто чернечих правил (латиною regula monastica, regula monachorum), що 

становлять собою звід основних положень, якими регулюється життя ченців 

у цих чернечих інститутах. Першими чернечими статутами у Західній Церкві 

були Статут Августина, складений у 390-ті роки, і Статут святого Бенедикта, 

складений у 530-ті роки; згодом з’явилися інші статути [156, с. 213–240]. На 

початку ХІІ ст. виникли військово-рицарські ордени зі своїми статутами, у 

тому числі Орден іоаннітів, статут якого у 1120 році був затверджений 

Римським Папою. У 1215 році IV-й Латеранський собор прийняв декрет, 

яким заборонялося утворення нових чернечих орденів і затвердження нових 

чернечих статутів (декрет 13) [176, с. 34–37]. Проте Папа Гонорій ІІІ 

затвердив статути орденів, що виникли до прийняття згаданого декрету, 
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зокрема статут домініканців (1216 р.), статут менших братів францисканців 

(1223 р.) і статут кармелітів (1226 р.) [171, с. 350–362]. Це були останні 

затверджені Святим Престолом класичні чернечі статути. Чернечі ордени та 

конгрегації, що виникали пізніше, приймали один з існуючих чернечих 

статутів, актуалізацією якого являлися конституції (constitutiones). Тепер у 

канонічному праві згадуються лише конституції як затверджений Святим 

Престолом звід законів для конкретних чернечих орденів і конгрегацій. Після 

ІІ-го Ватиканського собору конституції були в основному реформовані 

відповідно до декрету собору «Perfectae caritatis» про оновлення чернечого 

життя відповідно до сучасних умов [30, с. 187–199]. Відповідними статутами 

регулювалося і нині регулюється (у формі конституції) життя і діяльність 

рицарських орденів Католицької Церкви. 

Рицарські ордени (латиною ordines militares) або духовно-рицарські 

ордени – це католицькі організації, що сягають епохи хрестових походів, 

натхненні ідеєю рицарства Христового, пов’язаною насамперед з 

протистоянням експансії мусульман і опікою прочан, які направлялися у 

Святу Землю. Як ми вже говорили на початку нашого дослідження, першими 

рицарськими орденами, заснованими у ХІІ ст., були іоанніти (з 1530 р. – 

Мальтійський Орден), тамплієри і Тевтонський орден. З другої половини 

ХІІ ст. рицарські ордени (іоанніти, тамплієри, а також новоутворені іспанські 

ордени святого Якова, Калатрави і Алькантари та португальський Авісський 

орден) відіграли важливу роль у Реконкісті (відвоюванні християнами 

Піренейського півострова, захопленого мусульманами на початку 

VIII ст.) [185, с. 155–178], особливо після того як IV-й Латеранський собор 

(1215 р.) прирівняв до хрестових походів військові дії проти мусульман на 

Піренейському півострові. З метою розповсюдження християнства на 

прибалтійських землях у 1202 році був створений Орден мечоносців [202, 

с. 16–72]. Пізніше створювалися й інші рицарські ордени: Орден Христа, 

віфлеєміти, мерседарії (у ХІХ ст. перетворений і набув статусу жебрущого 

ордену) [165, с. 395–396]. 
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Основу рицарських орденів становили рицарі, які виконували у тому 

числі керівні функції. Крім того, до рицарських орденів входили священики-

капелани, які здійснювали пастирську діяльність, і брати-служники, які 

займалися також щоденною фізичною працею і допомагали рицарям і 

прочанам. Статути рицарських орденів поєднували практику чернечих 

обітниць з рицарськими обов’язками і передбачали сувору дисципліну і 

більш м’які, у порівнянні з іншими орденами, норми дотримання постів. 

Правила спільного громадського життя у рицарських орденах основувалися 

головним чином на положеннях статуту святого Августина. Громади 

рицарських орденів жили у монастирях, які з огляду на постійні загрози 

часто становилися фортецями, будували і опікувалися госпіталями та 

будинками для прочан. Рицарські ордени мали ієрархічну структуру, на чолі 

ордену стояв великий магістр; головні колегіальні рішення приймалися на 

капітулах і генеральних капітулах. Членами деяких рицарських орденів 

(наприклад, Ордену святого Якова) пізніше могли ставати також одружені 

рицарі [210, с. 1287–1300]. 

Нині існуючі Орден регулярних каноніків Святішого Хреста Червоної 

зірки (заснований у 1237 р., статус рицарського ордену отримав у 1748 р.) і 

Тевтонський рицарський орден (у 1929 р. з рицарського ордену перетворений 

в орден регулярних каноніків, що займаються справами милосердя) 

являються чернечими орденами. На сьогодні Тевтонський рицарський орден 

як чернечий орден має 43 монастирі і нараховує 79 членів (з них 63 – 

священики), які займаються пастирською і доброчинною діяльністю, 

науковою роботою з вивчення історії ордену, а також охороною і 

реставрацією його пам’яток. Резиденція великого магістра Тевтонського 

ордену як ордену регулярних каноніків знаходиться у Відні [49, с. 1271–

1272]. 

Ще один на даний час діючий подібного роду орден – Рицарський 

орден Святого Гробу Господнього Єрусалимського (латиною – Ordo Equestris 

Sancti Sepulcri Hierosolymitani), незважаючи на свою назву, насправді є 
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громадським об’єднанням католиків, заснованим Святим Престолом і 

безпосередньо залежним від нього. Витоки ордену Святого Гробу 

Господнього Єрусалимського беруть свій початок наприкінці ХІ ст., коли 

після І-го Хрестового походу його лідер Готфрід Бульонський, обраний 

королем Єрусалимського королівства, відмовився від корони і прийняв титул 

«захисника Гробу Господнього» (1099 р.). На початку своєї історії цей орден 

був тісно пов’язаний з регулярними каноніками – хранителями Святішого 

Єрусалимського Гробу. На чолі ордену стояв король Єрусалимський, а 

духовне керівництво орденом здійснював латинський патріарх 

Єрусалимський. Рицарі ордену займалися захистом Гробу Господнього та 

інших святих місць Палестини. У європейських країнах були створені 

пріорати ордену, які і після зникнення Єрусалимського королівства 

продовжували існувати під протекцією різних монархів, а також Святого 

Престолу. У 1847 році Папа Пій ІХ поновив латинський Єрусалимський 

патріархат і затвердив новий статут Рицарського ордену Святого Гробу 

Господнього Єрусалимського, підпорядкувавши орден безпосередньо 

Святому Престолу: титул великого магістра був прийнятий самим Папою. 

Основним завданням ордену стала підтримка діяльності латинського 

Єрусалимського патріархату і сприяння розповсюдженню християнської віри 

у Палестині. У 1949 році Папа Пій ХІІ реформував управління орденом і 

постановив, що титул великого магістра в подальшому повинен делегуватися 

Папою одному з кардиналів, а латинський патріарх Єрусалиму отримав 

прерогативу великого пріора ордену. Папи Іоанн ХХІІІ у 1962 році і 

Павло VI у 1967 році переробили статут Рицарського ордену Святого Гробу 

Господнього Єрусалимського [249, с. 105–114]. У 1996 році Папа Іоанн 

Павло ІІ надав ордену статус громадського об’єднання католиків. У 2007 році 

Папа Бенедикт XVI призначив кардинала Джона Патріка Фолі великим 

магістром Рицарського ордену Святого Гробу Господнього Єрусалимського. 

Отже, Рицарський орден Святого Гробу Господнього Єрусалимського з 

1996 року являється міжнародною організацією католиків-мирян, до якої 
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можуть вступати також клірики. Цілі діяльності ордену – підтримка і 

допомога Католицькій Церкві на Святій Землі та зміцнення практики 

християнського життя самих членів ордену. Члени цього ордену своїми 

внесками здійснюють матеріальну підтримку різних культурних і соціальних 

проектів Католицької Церкви на Святій Землі (насамперед тих, що 

реалізуються латинським Єрусалимським патріархатом): будівництво і опіка 

шкіл, лікарень, церков, семінарій тощо. В даний час орден поділений на 

52 намісництва (лейтенантства) у різних частинах світу. Відповідно до 

декретів великого магістра Рицарського ордену Святого Гробу Господнього 

Єрусалимського магістерську делегатуру (представництво) цього ордену у 

кожній окремій країні очолює магістерський делегат (мирянин), а його 

заступником являється великий пріор делегатури (клірик). Орден не 

займається політичною діяльністю. Членами ордену являються впливові 

представники світу бізнесу і наукової еліти [49, с. 445]. 

Таким чином, на сьогодні у Католицькій Церкві існує чотири (за 

назвою) рицарські ордени:  

1) Орден регулярних каноніків Святішого Хреста Червоної зірки; 

2) Тевтонський орден; 

3) Орден Святого Гробу Господнього Єрусалимського і  

4) Мальтійський Орден.  

Названі перші два рицарські ордени являються нині de iure і de facto 

чернечими орденами, що відносяться до числа регулярних каноніків, а третій 

орден становить собою міжнародну організацію мирян, до якої можуть 

вступати також клірики. Лише Мальтійський Орден, що має переважно 

світський характер і займається насамперед широкомасштабною 

госпітальною і добродійною діяльністю, являється на сьогодні, по суті, 

єдиним духовно-рицарським орденом, який користується у Католицькій 

Церкві особливим статусом, про що докладно йдеться далі та в інших 

підрозділах нашого дослідження. 
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З часу свого заснування в Ордені іоаннітів, статут якого у 1120 році був 

затверджений Римським Папою, правила спільного громадського життя 

основувалися на положеннях статуту святого Августина, актуалізованих в 

Конституції Мальтійського Ордену на підставі Декрету ІІ-го Ватиканського 

собору про оновлення чернечого життя відповідно до сучасних умов 

(Perfectae caritatis) [30, с. 187–199]. Нині життя і діяльність Мальтійського 

Ордену як релігійного ордену Католицької Церкви регулюється Кодексом 

канонічного права (Codex iuris canonici) Католицької (Латинської) Церкви від 

25 січня 1983 року (розділ ІІІ, канони 573–709), Конституційним Статутом 

(Конституцією) 1961 року і Кодексом (Зводом Законів) 1966 року, з 

наступними змінами та доповненнями, внесеними у квітні 1997 року на 

позачерговому засіданні Генерального Капітулу Ордена, і затвердженими 

Римським Папою Іоанном Павлом ІІ, який надав Мальтійському Ордену 

також і в питаннях релігійного життя велику автономію. Кодекс Рогана, 

створений Великим Магістром Еммануелем де Роган-Польдю у 1776 році, є 

чинним додатковим правовим джерелом, якщо його положення не 

суперечать вищеназваним правовим актам.  

Керує Мальтійським Орденом як світським рицарським орденом і 

релігійним орденом Католицької Церкви Великий Магістр, який обирається 

довічно Повною Державною Радою з середовища рицарів-профессів, котрі не 

менше, ніж за десять років до того, принесли постійні (довічні) обітниці, 

якщо вони молодші 50-ти років; у випадку, якщо рицарі-професси старші, але 

являються членами Ордену принаймні протягом десяти років, то достатньо 

трьох років після принесення довічних обітниць. При цьому Великий 

Магістр (і Лейтенант Великого Магістра) повинен мати відповідні 

документи, що підтверджують дворянські права, необхідні для посвячення в 

категорії рицарів честі і милосердя.  

Про призначення і цілі Мальтійського Ордену як релігійного ордену 

Католицької Церкви йдеться у ст. 2 Конституції: 
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«§ 1. Метою Ордену, відповідно до його стародавніх традицій, є 

сприяння більшій славі Бога через посвячення йому членів Ордену, служіння 

вірі і Римському Папі, і допомога ближньому. 

§ 2. Вірний Божественним настановам і заповітам Господа нашого 

Ісуса Христа, ведений вченням Церкви (Католицької. – В. О.) Орден 

утверджує християнські чесноти милосердя і братства. Орден здійснює свою 

благочинну роботу з хворими, нужденними, і біженцями без різниці релігії, 

раси, походження і віку. Орден виконує поставлені перед ним завдання, 

зокрема, здійснює госпітальну діяльність, включаючи громадську і санітарну 

допомогу, так само як і допомогу жертвам стихійного лиха і війн, 

окормлюючи також духовно та зміцнюючи їхню віру у Бога» [38, с. 108–109]. 

Останні два абзаци § 2 стосуються одночасно і призначення та завдань 

Мальтійського Ордену як католицького рицарського ордену, що являється 

суб’єктом міжнародного права, оскільки суверенітет Ордену є 

функціональним саме на основі вищеназваних завдань-функцій (про це 

докладно говорилося у підрозділі 2.2 цього дисертаційного дослідження).  

Питання членства в Мальтійському Ордені (як католицькому 

релігійному і одночасно світському рицарському ордені) регулюються 

главою ІІ Конституційного Статуту Ордену, зокрема його восьмою статтею, 

яка називається «Класи». Члени Ордену поділяються на три класи (докладно 

про це йшлося підрозділі 2.2 цього дисертаційного дослідження). Усе 

необхідне для прийняття у різні Класи і категорії членства визначається 

Кодексом (Зводом Законів) Ордену. Однак лише члени першого класу, що 

складається з рицарів правосуддя (справедливості) – сповідників (профессів) 

і ченців-священиків, приймають згідно з Кодексом 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 
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обітниць і відповідно до норм канонічного права не входять до складу 

Мальтійського Ордену як католицького релігійного ордену. Проте вони 

зобов’язані самостійно в дусі Ордену докладати зусилля до удосконалення 

себе у християнському житті відповідно до вчення і заповідей Католицької 

Церкви і присвячують себе госпітальній і добродійній діяльності Ордену 

згідно з положеннями Кодексу.  

Отже, проаналізувавши правову природу католицьких рицарських і 

чернечих орденів, ми намагалися з’ясувати моменти схожості та відмінності 

між ними і Мальтійським Орденом і показати місце Мальтійського Ордену 

(який з’явився в історії Церкви під назвою Орден іоаннітів) як релігійного 

ордену Католицької Церкви у системі цих орденів. Тут доречно буде також 

сказати, що з 1104 року існує жіноча гілка Ордену – іоаннітки; перша їхня 

громада була заснована римлянкою Агнесою при госпіталі Святої Марії 

Магдалини в Єрусалимі. У Середні віки багато монастирів іоанніток було 

засновано в Європі, деякі з них (в Іспанії і на Мальті) діють і понині [47, 

с. 419]. Однак до Мальтійського Ордену вони не мають жодного відношення, 

їх історично об’єднує лише назва в честь покровителя цих орденів – святого 

Іоанна Хрестителя. 

Підсумовуючи виклад цього підрозділу, варто також зауважити, що 

друга половина ХХ ст. стала часом серйозної кризи чернецтва у країнах 

Європи та Північної Америки, що привела до скорочення кількості ченців. 

ІІ Ватиканський собор Декретом про оновлення чернечого життя відповідно 

до сучасних умов «Perfectae caritatis» [26, с. 224–239] від 28 жовтня 1965 року 

запропонував реформу чернецтва, що полягала у поверненні до 

євангельських витоків і вірного дотримання духу засновників і харизми 

орденів, більш активної участі у житті Церкви та підтримці її ініціатив 

(насамперед у біблійних, літургійних, віроповчальних, пастирських, 

екуменічних, місіонерських і соціальних питаннях), а також пристосування 

до сучасних умов життя. Протягом наступних десятиліть більшість чернечих 

інститутів, у тому числі і Мальтійський Орден, відповідно до положень 
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згаданого Декрету переглянула своє законодавство, систему управління, 

статути, богослужбові книги тощо [216, с. 1672–1742]. Водночас нові 

перспективи, що відкрилися у галузі інкультурації, під якою розуміється 

входження вчення та богослужбової практики Церкви в культуру того чи 

іншого народу [232, с. 481–483], а також щодо солідарності з нужденними, 

екуменізму та межрелігійного діалогу сприяли динамічному розвитку 

католицьких чернечих орденів у країнах Латинської та Південної Америки, 

Африки та Азії, тому Мальтійський Орден як релігійний орден Католицької 

Церкви, що є другим за чисельністю католицьким орденом після Ордену 

єзуїтів, тісно співпрацює з іншими католицькими орденами. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

Суверенний Мальтійський Орден як католицький рицарський орден і 

водночас релігійний орден Католицької Церкви містить у собі керівне ядро, 

що складається з рицарів справедливості, які принесли чернечі обітниці. 

Лише вони та Орденські посли мають громадянство Суверенного 

Мальтійського Ордену. Суверенітет Ордену формально виражений у 

двовладді Князя і Великого Магістра як Глави Ордену, з одного боку, і 

Суверенної Ради, Генерального Капітулу і Повної Державної Ради – з іншого. 

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 

становить собою незалежний і суверенний порядок, що не має аналогів у 

міжнародній і національній практиці. Він не є державою, однак в силу своєї 

особливої природи діє у рамках міжнародного правопорядку. Хоча 

суверенітет Мальтійського Ордену є функціональним і похідним від 
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виконання завдань і досягнення цілей Ордену, він характеризується тими ж 

ознаками, що і суверенітет держав: він незалежний від будь-якого іншого 

суб’єкта, передбачає необмежену та неподільну владу суверена і 

безперешкодне здійснення його юрисдикції. Водночас, 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.  
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РОЗДІЛ 3 

ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ МІЖНАРОДНОЇ 

ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ СУВЕРЕННОГО 

МАЛЬТІЙСЬКОГО ОРДЕНУ 

 

3.1 Міжнародно-правові аспекти дипломатичної діяльності 

Суверенного Мальтійського Ордену 

 

Діяльність держав та інших суб’єктів міжнародного права у сфері 

зовнішніх зносин, тобто їх дипломатична діяльність у широкому смислі, 

охоплює всі їхні зв’язки та відносини на міжнародній арені, які реалізуються 

за допомогою всієї системи органів зовнішніх зносин. Дипломатія ж у 

вузькому смислі – це діяльність, що здійснюється спеціальним 

зовнішньополітичним відомством конкретного суб’єкта міжнародного права, 

його дипломатичною службою як такою. Остання визначається як система 

роботи дипломатичних кадрів у центральному апараті та за кордоном з 

виконання зовнішньополітичних завдань та реалізації загального курсу 

держави або іншого суб’єкта міжнародного права у міжнародних справах [40, 

с. 20]. 

Перш ніж перейти до висвітлення правових особливостей 

дипломатичних відносин Суверенного Мальтійського Ордену з державами та 

аналізу Орденських органів, які займаються питаннями зовнішніх зносин, 

доцільно було б, на нашу думку, виходячи з теорії та практики міжнародно-

правового регулювання дипломатичної діяльності держав і їх органів 

зовнішніх зносин, коротко охарактеризувати діяльність 

внутрішньодержавних і закордонних органів реалізації зовнішніх зносин 

держав. Це дозволить, як нам видається, більш чітко побачити особливості 

функціонування дипломатичної служби Мальтійського Ордену. 

Дипломатична діяльність здійснюється через систему органів 

зовнішніх зносин держави. У кожній державі ця система визначається 
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соціально-економічним устроєм держави, певними історичними та 

національними традиціями. Однак при всіх відмінностях, об’єктивна 

необхідність участі держави у міжнародному спілкуванні та закономірності 

розвитку міжнародних відносин і ускладненість їх змісту призвели до 

створення двох груп органів зовнішніх зносин: внутрішньодержавних і 

закордонних. У свою чергу, внутрішньодержавні органи зовнішніх зносин 

поділяються на конституційні, повноваження яких у сфері зовнішніх зносин 

основуються на конституції, і конвенційні чи спеціальні, повноваження яких 

у галузі зовнішніх зносин ґрунтуються на укладених державою спеціальних 

конвенціях чи спеціальному законі держави, що вимагають участі держави у 

певній спеціальній сфері міжнародних відносин. 

До внутрішньодержавних конституційних органів відносяться 

парламент, глава держави, уряд, відомство зовнішніх зносин, відомство 

зовнішньоекономічних зв’язків. До конвенційних органів зовнішніх зносин 

відносяться спеціальні відомства та міністерства, які поряд із загальною 

відповідальністю за даним напрямком діяльності держави несуть 

відповідальність і за здійснення зовнішніх зносин у даній конкретній галузі 

(наприклад, цивільна авіація, телекомунікації тощо). З цією метою в межах 

таких міністерств і відомств створюються підрозділи міжнародного 

співробітництва, які, координуючи свою діяльність з діяльністю 

конституційних органів зовнішніх зносин і, насамперед, з МЗС, практично 

здійснюють зовнішні зносини держави у даній галузі. 

Закордонні органи зовнішніх зносин, які здійснюють дипломатичну 

діяльність, – це, перш за все, дипломатичні представництва, постійні 

представництва при міжнародних організаціях і консульські установи. Ця 

група закордонних органів зовнішніх зносин отримала назву «постійні 

закордонні органи зовнішніх зносин». До тимчасових закордонних органів 

зовнішніх зносин відносяться делегації на міжнародні конференції та 

зустрічі. 
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Таким чином, органами зовнішніх зносин держави є органи державної 

влади та управління, а також особи, уповноважені представляти державу на 

міжнародній арені та захищати її інтереси та інтереси її громадян. Дії цих 

органів і осіб зобов’язують державу і породжують для неї відповідні права та 

обов’язки щодо інших суб’єктів міжнародного права. 

Парламент кожної країни як внутрішньодержавний орган зовнішніх 

зносин відповідно до конституції держави здійснює загальне керівництво 

зовнішньою політикою. Звичайно, юридична і, особливо, фактична роль 

вищих законодавчих органів тієї чи іншої держави у визначенні зовнішньої 

політики та здійсненні дипломатії неоднакова, що пояснюється різними 

історичними умовами розвитку та традиціями. Однак практично у кожному 

парламенті світу функціонує підрозділ міжнародних відносин, який 

займається оперативною підготовкою питань, що стосуються дипломатичної 

діяльності вищого законодавчого органу і його керівника, а також комітету з 

міжнародних питань та груп з міжпарламентського співробітництва. 

За конституцією відповідної країни вищим органом державного 

керівництва і зовнішнього представництва держави є глава держави. 

Звичайно цей орган є одноосібним, як, наприклад, в Україні, але в деяких 

державах, наприклад, у Швейцарії, прийнята форма колегіального глави 

держави. Об’єм повноважень президента конкретної країни визначається 

конституцією держави, однак у сфері зовнішніх зносин глави держав, як 

правило, мають право проводити переговори і підписувати міжнародні 

договори, приймати вірчі та відкличні грамоти акредитованих при них 

дипломатичних представників іноземних держав, а також призначати і 

відкликати своїх дипломатичних представників в іноземних державах і при 

міжнародних організаціях тощо. Перебуваючи за кордоном глави держав 

користуються правами на всі ті привілеї та імунітети, які надаються їм на 

підставі міжнародного права. 

Вищим виконавчим і розпорядчим органом державної влади є уряд, 

який має різні назви в різних державах. Як колегіальний вищий орган 
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державного управління він, як правило, здійснює і керівництво зовнішньою 

політикою. Уряд складається з керівників центральних органів державного 

управління (міністрів) на чолі з головою (прем’єр-міністром, канцлером 

тощо) або президентом у державах з президентською формою правління. По 

суті, всі зовнішні зносини держав зосереджені в руках уряду, саме він 

фактично вирішує всі питання зовнішньої політики держави. Такий стан є 

характерним, наприклад, для Великої Британії, ФРН, США та низки інших 

країн. Глава уряду без спеціальних повноважень може проводити переговори 

та укладати договори з іноземними державами у своїй державі та за 

кордоном на основі міжнародного права. Достатньо присутності глави уряду 

на будь-якій нараді, щоб він міг взяти участь у засіданні, на підставі 

положень конституції своєї держави щодо правового статусу глави уряду, 

який здійснює загальне керівництво зовнішніми справами своєї держави. При 

перебуванні за кордоном глава уряду має право на безумовний 

дипломатичний імунітет. 

Централізованим апаратом державного управління, який безпосередньо 

та повсякденно здійснює дипломатичну діяльність певної держави, 

організовує та координує зовнішні зносини держави є відомство закордонних 

справ, яке може мати у різних країнах різні найменування. Найбільш 

розповсюджена назва цього відомства в даний час – міністерство 

закордонних справ. Воно надсилає директиви та дає вказівки дипломатичним 

представництвам, консульським установам і постійним представництвам 

своєї держави при міжнародних організаціях, здійснює нагляд за їх 

діяльністю, скеровує її та контролює. 

Відомство закордонних справ підтримує зв’язки та проводить 

переговори з іноземними дипломатичними представництвами і делегаціями, 

готує проекти угод, опрацьовує та узагальнює інформацію, що надходить 

дипломатичними каналами. Перед ним стоїть також завдання захисту 

інтересів держави та її громадян за кордоном. Всі важливі питання 
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зовнішньої політики подаються відомством на розгляд уряду та/або глави 

держави. 

Відомство закордонних справ, як правило, складається з трьох груп – 

підрозділів (управлінь, департаментів): територіальні, функціональні та 

адміністративні. Структура кожного такого відомства, з перевагою тих чи 

інших підрозділів, формується в залежності від тих зовнішньополітичних 

завдань, що стоять перед державою на даному етапі історичного розвитку. 

З точки зору міжнародного права становище міністра закордонних 

справ відрізняється тією особливістю, що він може проводити переговори та 

підписувати міжнародні договори навіть без певного формального 

повноваження. Без особливих повноважень міністр закордонних справ може 

представляти свою державу в міжнародних організаціях, Перебуваючи за 

кордоном він користується всіма дипломатичними привілеями та 

імунітетами. 

До центральних органів зовнішніх зносин відносяться також і інші 

органи, які займаються спеціальними питаннями зовнішніх зносин держави у 

зовнішньоекономічній сфері, з питань юстиції, внутрішніх справ, митниці 

тощо. У даний час практично у всіх країнах центральні органи виконавчої 

влади тією чи іншою мірою задіяні у зовнішніх зносинах держави. 

Другу групу органів зовнішніх зносин становлять органи за кордоном. 

Вони звичайно поділяються на постійні та тимчасові. Серед постійних 

розрізняють дипломатичні представництва, консульські установи та постійні 

представництва при міжнародних організаціях. Тимчасові закордонні органи 

поділяються на ті, що мають дипломатичний характер, і ті, що не мають 

такого статусу. До тимчасових дипломатичних органів відносяться делегації 

на конгресах і конференціях, на переговорах у спеціальних міжнародних 

комісіях, групи представників держав зі спеціальною місією. Тимчасовими 

закордонними органами не дипломатичного характеру є делегації на 

спеціальні адміністративні конференції, так звані комісари (наприклад, 

комісари всесвітніх виставок), спостерігачі тощо. 
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Отже, охарактеризувавши діяльність внутрішньодержавних і 

закордонних органів реалізації зовнішніх зносин держав, перейдемо до 

викладу правових особливостей дипломатичних відносин Суверенного 

Мальтійського Ордену з державами та функціонування орденських органів, 

які займаються питаннями зовнішніх зносин. 

Дипломатичні відносини у сучасному світі являються наріжним 

каменем всієї системи відносин між державами та іншими суб’єктами 

міжнародного права і створюють юридичну базу для різноманітних взаємних 

зв’язків і співпраці між ними. Саме дипломатичні відносини дають суб’єктам 

міжнародного права можливість в усій повноті реалізувати свою міжнародну 

правосуб’єктність [111, с. 97]. Дипломатичні відносини вимагають наявності 

відповідних передумов, виконання деяких політико-правових умов. 

Найголовніша з них – визнання де-юре і взаємна згода суб’єктів 

міжнародного права на встановлення дипломатичних відносин. Міжнародне 

визнання – це дипломатичний акт, який має відповідні правові наслідки. 

Однак причини цього акту в основному політичні. Вони продиктовані у 

кожному окремому випадку національними інтересами і виражають не 

стільки констатацію факту існування або появи на міжнародній арені нового 

суб’єкта міжнародного права, але головним чином його готовність вступити з 

дестинатором (адресатом) визнання у відповідні офіційні відносини. 

У загальному міжнародному праві немає конкретних норм, які прямо 

передбачали б зобов’язання держав чи інших суб’єктів міжнародного права у 

всіх випадках визнавати суб’єкти міжнародного права, які з’явилися, з усіма 

правовими наслідками, що звідси випливають. Відсутність універсального 

міжнародного документа, який би регулював процес визнання нових 

утворень або зобов’язував міжнародне співтовариство в цілому чи окремо 

його членів визнавати те чи інше новітнє утворення, зумовлює те, що кожна 

держава або група держав мають право самостійно для себе вирішувати 

питання можливості, засобу, форми, типу та різновиду визнання, тобто така 

їх практика далеко не одноманітна. Проте з даних питань у міжнародному 



 128 

праві існують узвичаєні доктринальні положення, загальні принципи та 

звичаєві норми, які практикуються більшістю держав і складають так званий 

інститут визнання у міжнародному праві [12, с. 345].  

У міжнародно-правовій доктрині існують дві теорії визнання: 

конститутивна і декларативна. Відповідно до першої, тільки визнання надає 

дестинатору визнання відповідну якість – міжнародну правосуб’єктність. 

Вада цієї теорії полягає в тому, що, по-перше, незрозуміло, яка кількість 

визнань необхідна для надання дестинатору названої якості, і, по-друге, як 

показує практика, держави та інші первинні суб’єкти міжнародного права 

можуть існувати і вступати в ті чи інші контакти з іншими державами і без 

офіційного визнання [78, с. 66]. 

Згідно з декларативною теорією, яка більшою мірою відповідає реаліям 

міжнародного життя, визнання не надає дестинатору відповідної якості, а 

лише констатує його появу і слугує засобом, що полегшує здійснення з ним 

контактів. Однак у тих випадках, коли визнають суб’єктом міжнародного 

права такі утворення, які об’єктивно не можуть ними бути, наприклад, 

Суверенний Мальтійський Орден, визнання набуває конститутивного або, 

точніше, квазіконститутивного характеру, придаючи видимість набуття 

якості, яку той хто визнає, бажає бачити у дестинатора [78, с. 67]. 

Визнання здійснюється органом, компетентним, згідно з 

конституційним правом даної держави, репрезентувати її у зовнішніх 

зносинах. Надане визнання, як правило, не відкликається і не скасовується, а 

в разі докорінної зміни обставин його вилучення є автоматичним. Визнання 

може бути визначене як наочно засвідчена заява або така, що припускається, 

або інші дії чинного суб’єкта міжнародного права, які констатують факт 

політичного та правового існування нової держави з метою встановлення з 

нею дипломатичних відносин [12, с. 346].  

Дипломатичні відносини, які підтримує Суверенний Мальтійський 

Орден з державами, мають багатовікову історію. В той час коли Орден 

володів територіальним суверенітетом, він був представлений постійними 
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посольствами на рівні послів при великих європейських дворах, наприклад, у 

1747 році у Римі, Парижі, Мадриді та Відні. З 1797 року посол Мальтійського 

Ордену був акредитований у Росії [38, с. 13]. Становище Мальтійського 

Ордену як суб’єкта міжнародного права і після втрати ним територіального 

суверенітету у 1798 році стало підтверджуватися практикою встановлення 

дипломатичних відносин між Орденом і державами на рівні посольств у 

ХХ ст.  

На сьогодні Суверенний Мальтійський Орден підтримує відповідно до 

норм міжнародного права дипломатичні відносини з 106-ма державами. 

Дипломатичні відносини з державами Мальтійський Орден започатковує як 

шляхом обміну нотами, так і за допомогою підписання протоколів або інших 

подібних документів про встановлення дипломатичних відносин. Так, 

наприклад, 06 листопада 2015 року Великий Канцлер Суверенного 

Мальтійського Ордену Альбрехт Бьозелагер, який являється по суті прем’єр-

міністром і одночасно міністром закордонних справ Ордену, прийняв у 

Магістерському Палаці у Римі міністра закордонних справ Гренади Кларіс 

Модесте-Курвен (Clarice Modeste-Curwen); в ході цієї зустрічі було підписано 

спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між 

Суверенним Мальтійським Орденом і Гренадою [117, с. 2]. Таким чином, 

Гренада стала 106-ю державою, з якою Суверенний Мальтійський Орден 

встановив дипломатичні відносини.  

Отже, Суверенний Мальтійський Орден має дипломатичні відносини з 

такими країнами:  

– (європейські країни, загалом 28): Албанія, Австрія, Білорусь, Боснія і 

Герцоговина, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Колишня 

Югославська Республіка Македонія, Угорщина, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, 

Литва, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Польща, Португалія, Румунія, 

Російська Федерація (відносини з Росією підтримуються на рівні спеціальної 

дипломатичної місії), Сан Маріно, Сербія, Словаччина, Словенія, Іспанія та 

Україна; 
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– (центрально- і південно-американські країни, загалом 26): Антігуа і 

Барбуда, Аргентина, Багами, Беліз, Болівія, Бразилія, Чилі, Колумбія, Коста 

Ріка, Куба, Домініканська Республіка, Сальвадор, Гренада, Гватемала, 

Гайана, Гаїті, Гондурас, Нікарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сент-Люсія, 

Сент-Вінсент і Гренадіни, Сурінам, Уругвай і Венесуела; 

– (африканські країни, загалом 35): Ангола, Бенін, Буркіна Фасо, 

Камерун, Кабо Верде (острови Зеленого Мису), Центрально-Африканська 

Республіка, Коморські острови, Конго, Демократична Республіка Конго, Кот-

д’Івуар, Єгипет, Екваторіальна Гвінея, Ерітрея, Ефіопія, Габон, Гвінея, Гвінея 

Біссау, Кенія, Ліберія, Мадагаскар, Малі, Мавританія, Маврікій, Марокко, 

Мозамбік, Намібія, Нігер, Сан-Томе і Принсіпі, Сенегал, Сейшельські 

острови, Сьєрра-Леоне, Сомалі, Судан, Південний Судан і Того;  

– (азіатські країни, загалом 12): Афганістан, Вірменія, Камбоджа, 

Грузія, Йорданія, Казахстан, Ліван, Філіппіни, Таджикистан, Таїланд, Тімор-

Лесте і Туркменістан; 

– (країни Океанії, загалом 3): Мікронезія, Маршалові острови та 

Кірібаті. 

Мальтійський Орден має також відносини на рівні послів з 

Палестиною [98, с. 2–3]. 

Такою є географія дипломатичних відносин Суверенного 

Мальтійського Ордену з країнами. Як бачимо, з держав-постійних членів 

Ради Безпеки ООН, лише Російська Федерація має дипломатичні відносини з 

Орденом, які були відновлені Указом Президента РФ від 07 серпня 

1992 року [112, с. 15], а Протокол про відновлення офіційних відносин між 

РФ і Суверенним Мальтійським Орденом був підписаний 21 жовтня того ж 

року [116, с. 73–78].  

Що стосується нашої держави, то дипломатичні відносини між 

Україною і Суверенним Військовим Орденом Госпітальєрів святого Іоанна 

Єрусалимського, Родосу і Мальти були встановлені у 2008 році (на рівні 

посольств, очолюваних надзвичайними і повноважними послами). Слідуючи 
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дипломатичній практиці іноземних держав, які своїх послів при Святому 

Престолі акредитують також за сумісництвом при Суверенному Військовому 

Ордені Госпітальєрів святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти, наша 

держава підтримує дипломатичні відносини з Суверенним Мальтійським 

Орденом за допомогою Посольства України у Ватикані, керівник якого 

акредитований за сумісництвом при Мальтійському Ордені. У двосторонніх 

українсько-орденських відносинах відсутні будь-які проблемні питання, 

однак вони, на нашу думку, потребують практичного змістовного 

наповнення, адже з моменту встановлення дипломатичних відносин Орденом 

не було започатковано жодного серйозного проекту в нашій державі з питань 

медичної чи добродійної діяльності тощо.  

Суверенний Мальтійський Орден підтримує також відповідно до норм 

міжнародного права дипломатичні відносини із Святим Престолом, від якого 

він номінально залежить як католицький релігійний орден, однак є 

незалежним як суверенний суб’єкт міжнародного права. Представником 

Папи Римського при Мальтійському Ордені являється один з кардиналів, 

який носить титул кардинала-покровителя (cardinalis patronus), а при Святому 

Престолі акредитований посол Суверенного Мальтійського Ордену.  

Крім того, Суверенний Мальтійський Орден має також офіційні 

представництва в Бельгії, Канаді, Люксембурзі, Німеччині, Франції та 

Швейцарії [98, с. 3]. Ці представництва не являються дипломатичними, тому 

на них і їх співробітників не розповсюджуються норми Віденської конвенції 

про дипломатичні зносини 1961 року, у тому числі і в частині користування 

привілеями та імунітетами, що надаються виключно для забезпечення 

ефективного здійснення функцій дипломатичних представництв. 

У діяльності Суверенного Мальтійського Ордену як специфічного 

суб’єкта міжнародного права, на відміну від типових 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 
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і правоздатність та дієздатність у міжнародних відносинах, які являються 

виключно наслідком його наднаціональної діяльності та його організації, 

оскільки завдання Ордену не обмежені державними кордонами. Іншими 

словами, суверенітет і міжнародно-правова правоздатність і дієздатність 

Ордену, згадані в Орденських Carta Constitutionale (Конституції) від 

24 червня 1961 року і Code (Кодексі Законів) від 01 листопада 1966 року, 

існують лише в залежності від цілей, які Орден переслідує з часу свого 

заснування. 

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. Дипломатичні відносини, які 

держави світу підтримують з Мальтійським Орденом, є відносинами між 

суверенними суб’єктами міжнародного права і як такі вони не відрізняються 

від відносин між іншими державами. З іншого боку, ці відносини, які 

здійснюються посольствами, акредитованими при Суверенному 

Мальтійському Ордені, суттєво вирізняються за своїм змістом. Оскільки 

Мальтійський Орден прагне розвивати двосторонні відносини з іншими 

державами світу не в економічній сфері, яка є домінуючою у сучасних 

двосторонніх взаєминах світських країн, а головним чином у політико-

дипломатичній, медичній, гуманітарній, культурній, освітній, науковій та 

інформаційній сферах, то такі напрямки співпраці накладають відповідний 

відбиток на дипломатичні відносини Ордену з державами. При цьому, 

головною місією Суверенного Мальтійського Ордену залишається медична 

та добродійна діяльність, у тому числі допомога хворим, жертвам військових 

дій і стихійного лиха. У зв’язку з цим, дипломатична діяльність Суверенного 

Мальтійського Ордену тісно пов’язана з його гуманітарною місією, а 

присутність акредитованих орденських дипломатичних представництв 
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більше, ніж у 100 країнах світу [98, с. 1], дозволяє надавати підтримку 

зусиллям Ордену та його структур на цьому напрямі.  

Функції дипломатичних представництв Суверенного Мальтійського 

Ордену в цілому схожі з функціями дипломатичних представництв держав, 

передбачених ст. 3 Віденської конвенції про дипломатичні зносини 

1961 року [14, с. 304], і полягають, зокрема: 

а) у представництві Суверенного Мальтійського Ордену в державі 

перебування; 

b) у захисті у державі перебування інтересів Мальтійського Ордену у 

межах, допустимих міжнародним правом; 

с) у веденні переговорів з урядом держави перебування; 

d) у з’ясуванні усіма законними засобами умов і подій у державі 

перебування і повідомленні про них уряду Суверенного Мальтійського 

Ордену; 

е) у заохоченні дружніх відносин між Мальтійським Орденом і 

державою перебування і в розвитку їх взаємовідносин у медично-

гуманітарній, культурній, освітній, науковій та інформаційній галузях. 

Особливістю діяльності дипломатичних представництв Суверенного 

Мальтійського Ордену є те, що вони не виконують консульських функцій, 

адже переважна більшість цих функцій згідно з ст. 5 Віденської конвенції 

про консульські зносини від 24 квітня 1963 року [15, с. 323–324] стосується 

захисту та охорони інтересів громадян акредитуючої держави у країні 

перебування. Проте Мальтійський Орден, як ми вже раніше зазначали, не має 

власної території і свого населення, а його громадянство мають лише 

керівництво та дипломати Суверенного Мальтійського Ордену. Маючи 

дипломатичні паспорти, усі вони користуються відповідними привілеями та 

імунітетами як на території Італії (де знаходиться резиденція Суверенного 

Мальтійського Ордену), так і поза її межами на території інших держав світу. 

Посли ж Суверенного Мальтійського Ордену, а це, як правило, досить 

заможні люди, своїм коштом утримують невеликі штати (2–3 особи) 
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посольств і, виконуючи дипломатичні функції та маючи при цьому 

дипломатичну недоторканість, одночасно часто займаються комерційною 

діяльністю, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини 

1961 року (див. преамбулу, абзац 4 і ст. 42) [14, с. 303], однак країни 

перебування роблять вигляд, що не помічають цього. Багато великих 

бізнесменів із задоволенням стають послами Ордену в різних країнах, при 

цьому свою офіційну резиденцію оголошують у тій країні, де це їх найбільш 

влаштовує. Наприклад, посли Мальтійського Ордену в Албанії і Болгарії свої 

офіційні резиденції відкрили у Мюнхені, Орденський посол у Вірменії 

облаштувався у Швейцарії, а глави дипломатичних представництв Ордену у 

Болівії, Боснії та Герцоговині свої резиденції мають в Італії, а посли Ордену в 

Республіці Буркіна Фасо і Республіці Конго мають свої дипломатичні 

резиденції у Франції тощо [38, с. 30]; у країнах своєї акредитації вони 

бувають лише наїздами. Водночас існує й інша практика, коли Орденські 

посли постійно перебувають у країнах своєї акредитації, як це має місце, 

наприклад, в Україні. 

Зовнішньополітичну діяльність Суверенного Мальтійського Ордену, а 

також роботу його дипломатичних 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 напрямку) 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, підпорядкований Великому Канцлеру Ордена, 

який, виконуючи також функції міністра закордонних справ, отримує 

завірені копії вірчих грамот від іноземних послів, що акредитуються при 
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Ордені. Вірчі грамоти посли іноземних держав вручають Великому Магістру 

Суверенного Мальтійського Ордену у його резиденції у Магістерському 

Палаці у Римі на віа Кондотті, 68; після цього між ними відбувається коротка 

бесіда, що стосується переважно стану і перспектив двосторонньої співпраці.  

Крім того, Великий Магістр Суверенного Мальтійського Ордену 

щороку приймає у Магістерській Віллі у Римі на віа Авентін послів, 

акредитованих при Суверенному Військовому Ордені Госпітальєрів святого 

Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти, для традиційного обміну вітаннями 

з нагоди початку Нового року. При цьому слово для виступу надається 

дуайєну дипломатичного корпусу, акредитованого при Ордені, а потім з 

вітальною промовою до присутніх керівників дипломатичних місій 

звертається Князь і Великий Магістр Мальтійського Ордену. Цього року 

традиційна новорічна аудієнція Князя і Великого Магістра Суверенного 

Мальтійського Ордену фра Метью Фестінґа з акредитованим при Ордені 

дипломатичним корпусом відбувалася 12 січня 2016 року [93, с. 1–7].  

Постійно, особливо протягом останніх двох десятиріч, відбуваються 

офіційні і робочі візити Орденського керівництва, насамперед Великого 

Магістра Суверенного Мальтійського Ордену, до інших країн і візитів у 

відповідь керівництва іноземних держав. Так, протягом 2015 року Великий 

Магістр Мальтійського Ордену фра Метью Фестінґ здійснив офіційні візити 

до Албанії, на Філіппіни, Мальту і Тайвань, а також до Іспанії. На 2016 рік 

заплановано офіційні візити Великого Магістра до Сальвадору, Гондурасу та 

Панами. У 2015 році Великий Магістр Суверенного Мальтійського Ордену 

приймав у Магістерському Палаці президента Литви і генерального 

директора відділення ООН у Відні [107, с. 5]. Крім того, багато 

представників урядів іноземних держав щороку відвідують резиденцію 

Мальтійського Ордену у Римі на віа Кондотті, 68 з метою обговорення з 

Орденським керівництвом питань, що становлять взаємний інтерес. 
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3.2 Участь Суверенного Мальтійського Ордену у двосторонніх і 

багатосторонніх міжнародних договорах  

 

Суверенний Мальтійський Орден як первинний суб’єкт міжнародного 

права і носій міжнародних прав і обов’язків, що виникають відповідно до 

загальних норм міжнародного права, вступаючи у міжнародні публічні 

(міжвладні) правовідносини реалізує свою міжнародну правоздатність у 

конкретних формах, зокрема, і шляхом укладення міжнародних договорів – 

багатосторонніх і двосторонніх. Здатність укладати міжнародні договори, 

тобто самостійно брати участь у формуванні норм міжнародного права, 

являється, як відомо, одним з головних проявів міжнародної 

правосуб’єктності. 

Відповідно до ст. 2 Віденської Конвенції про право міжнародних 

договорів 1969 року [17, с. 321] і Віденської Конвенції про право договорів 

між державами і міжнародними організаціями або між міжнародними 

організаціями 1986 року [16, с. 353], міжнародний договір – це регульована 

міжнародним правом угода, укладена державами та іншими суб’єктами 

міжнародного права у письмовій формі, незалежно від того, чи міститься 

така угода в одному, двох чи декількох пов’язаних між собою документах, а 

також незалежно від його конкретного найменування. Отже, згадані 

Конвенції визначають договір як угоду суб’єктів міжнародного права, що 

регулюється міжнародним правом.  

Як суб’єкт міжнародного права Суверенний Мальтійський Орден бере 

участь у багатосторонніх міжнародних договорах універсального та 

регіонального характеру. Під універсальними або загальними міжнародними 

договорами розуміються такі, які стосуються кодифікації та прогресивного 

розвитку міжнародного права або об’єкт і цілі якого становлять інтерес для 

міжнародної спільноти в цілому [126, с. 258]. Право на участь у таких 

договорах випливає із самої природи, цілей і принципів сучасного 

міжнародного права, яке формується спільними зусиллями всіх держав і 
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інших суб’єктів міжнародного прав. У силу самого характеру таких 

договорів, що створюють загальні норми міжнародного права, останні є 

справою всіх первинних суб’єктів міжнародного права. 

Право на участь в універсальних договорах має достатньо міцну основу 

в основних принципах міжнародного права. Згідно з принципом суверенної 

рівності, всі держави є рівноправними членами міжнародної спільноти. 

Кожна держава, з одного боку, користується правами, властивими повному 

суверенітету, а з іншого – зобов’язана поважати правосуб’єктність інших 

суб’єктів міжнародного права. На цю основу спирається спеціальний 

принцип універсальності, що діє як звичаєва норма, відповідно до якого 

кожна держава має право самостійно вирішувати питання щодо участі в 

універсальних договорах. Ніхто не має права чинити їй перепони у вирішенні 

проблеми, яка зачіпає спільні інтереси всіх країн [65, с. 100–109]. Те ж саме 

ми можемо сказати і про Суверенний Мальтійський Орден, який відповідно 

до принципу суверенної рівності також має право брати участь в 

універсальних або загальних міжнародних договорах. 

Право на участь визначається наявністю у держави чи іншого суб’єкта 

міжнародного права законних інтересів щодо об’єкту і цілей договору. 

Заінтересованість може бути формально-юридичною і фактичною. Перша 

випливає з участі держави чи іншого суб’єкта міжнародного права у 

попередньому договірному врегулюванні проблеми, друга – із фактичної 

заінтересованості цих суб’єктів. Як та, так і інша мають відповідати 

міжнародному праву, на основі якого і повинні враховуватися інтереси 

держав [57, с. 60] та інших суб’єктів міжнародного права. Вирішення 

питання про використання права на участь у конкретному договорі 

відноситься до суверенної компетенції держави чи іншого суб’єкта 

міжнародного права. Водночас реалії взаємозалежного світу породили нові 

тенденції. Нормальне функціонування міжнародного права і всієї системи 

міжнародних відносин неможливе без достатнього рівня участі всіх держав. 

Звідси морально-політичний обов’язок учасників міжнародного спілкування 



 138 

виявляти необхідну міжнародно-правову активність. Це відображено і в 

міжнародному праві, причому найбільш концентровано – у принципі 

співробітництва, який зобов’язує держави співпрацювати у вирішенні 

світових проблем [183, с. 31].  

Суверенний Мальтійський Орден є учасником деяких багатосторонніх 

міжнародних договорів у галузі госпітальної діяльності та інших, переважно 

пов’язаних з цим питань, що випливають з функціонального суверенітету 

Ордену. Серед небагатьох багатосторонніх договорів, учасником яких є 

Суверенний Мальтійський Орден, можна, для прикладу, навести деякі 

головні з них, зокрема такі: 

– Женевські конвенції про захист жертв війни (1949 р.); 

– Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного 

конфлікту (1954 р.); 

– Договір про заснування Міжнародного агентства з атомної енергії 

(1956 р.); 

– Конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (1965 р.) 

тощо. 

Суверенний Мальтійський Орден бере участь не лише в 

багатосторонніх договорах, але й з огляду на різні обставини, виходячи з 

функціонального суверенітету Ордену, укладає двосторонні угоди, що 

регулюють конкретні питання співробітництва у різних сферах. Такі угоди 

укладаються як шляхом обміну нотами, так і за допомогою підписання 

двосторонніх юридично зобов’язуючих документів. Двосторонні договори 

Суверенного Мальтійського Ордену не є політичними, оскільки Орден 

позиціонує себе в якості нейтрального, неупередженого та неполітичного 

суб’єкта [25, с. 1], і регулюють конкретні питання співробітництва в різних 

галузях. Особливо активізувалося укладення таких угод останнім часом у 

правління Великих Магістрів англійців Ендрю Віллогбі Найджена Берті 

(1988–2008 рр.) і Метью Фестінґа (з 11 березня 2008 р. – до цього часу). 
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Міжнародний договір є одним із найважливіших політичних і правових 

засобів регулювання міжнародних відносин. За його допомогою вирішуються 

найбільш важливі і складні проблеми [207, с. 157]. Міжнародний договір 

слугує інструментом зовнішньої політики держави, тому, якщо порівняти 

договірне право різних держав, виявиться немало відмінностей у його цілях і 

змісті [58, с. 10]. Водночас у доктрині міжнародного права здавна 

відзначається, що незважаючи на відмінності у змісті договорів, позиція 

теорії та практики різних країн щодо права, яке регулює дію договорів, 

однакові, що визначається спільною заінтересованістю у забезпеченні 

функціонування договорів [178, с. 334]. Що стосується сучасної договірної 

практики Суверенного Мальтійського Ордену, то вона в цілому відповідає 

вимогам права міжнародних договорів як галузі міжнародного права, що 

регулює порядок укладення, дії та припинення міжнародних договорів.  

До виникнення сучасного міжнародного права, коли договори почали 

отримувати юридичну силу, міжнародні угоди скріплювалися релігійними 

клятвами. Їх обов’язкова сила випливала з релігійної моралі, носила 

морально-політичний характер. Навіть у XVII–XVIII ст. головним джерелом 

обов’язкової сили договорів була політична мораль монархів [73, с. 95]. Те ж 

саме ми можемо сказати і про великих магістрів Мальтійського Ордену та 

укладені ними під час перебування на Родосі та Мальті міжнародні договори, 

обов’язкова сила яких мала морально-політичний характер. Нині договори 

Суверенного Мальтійського Ордену носять характер юридично 

зобов’язуючих документів. 

У цьому зв’язку виникає питання про застосування до міжнародних 

договорів Суверенного Мальтійського Ордену положень Віденської 

конвенції про право міжнародних договорів 1969 року. У ст. 1 цієї Конвенції, 

яку ми навели на початку цього підрозділу, зазначається, що вона 

«застосовується до договорів між державами». Звідси начебто само собою 

напрошується висновок, що положення Конвенції не можуть 

розповсюджуватися на договори Суверенного Мальтійського Ордену, 
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оскільки їх стороною виступає Орден, який не є державою. Однак це, як 

говориться в самій Конвенції, не впливає на їх дійсність і не є перешкодою 

для застосування до них норм Конвенції. Стаття 3, зокрема, проголошує: 

«Той факт, що ця Конвенція не застосовується до міжнародних угод, 

укладених між державами та іншими суб’єктами міжнародного права або між 

такими іншими суб’єктами міжнародного права, і до міжнародних угод не в 

письмовій формі, не заторкує: а) юридичної сили таких угод; b) застосування 

до них будь-яких норм, викладених в цій Конвенції, під дію яких вони 

підпали б у силу міжнародного права, незалежно від цієї Конвенції; 

с) застосування цієї Конвенції до відносин держав між собою в рамках 

міжнародних угод, учасниками яких є також інші суб’єкти міжнародного 

права» [17, с. 321].  

Міжнародне право не обмежує своїх суб’єктів щодо предмету їхньої 

компетенції, якщо при цьому вони не виходять за межі своєї юрисдикції та не 

порушують принципів міжнародного права. Суверенний Військовий 

Мальтійський Орден як світський рицарський орден у міжнародних 

відносинах виступає в якості суверенного суб’єкта міжнародного права, а не 

як католицький релігійний орден, тому укладені ним угоди стосуються не 

релігійних питань, а виключно світської проблематики, обумовленої 

призначенням Ордену, що здійснює свою добродійну роботу з хворими, 

нужденними і біженцями без різниці релігії, раси, походження та віку з 

метою сприяння, як зазначено в Конституції Ордену, більшій славі Божій, 

служіння вірі і Римському Папі, допомоги ближньому. Орден виконує 

зазначені завдання, у тому числі і на основі укладених міжнародних 

договорів, здійснюючи госпітальну діяльність, що включає в себе надання 

громадської та санітарної допомоги, так само як і допомоги жертвам 

стихійного лиха і війн, окормлюючи також духовно та зміцнюючи їхню віру 

у Бога. Водночас особливості змісту міжнародної угоди не впливають на її 

дійсність, якщо при цьому не порушуються норми jus cogens. Таким чином, 

ніщо не заважає розповсюджувати норми міжнародного права на міжнародні 
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угоди Суверенного Мальтійського Ордену. При цьому відносно міжнародних 

угод Ордену діє і вимога pacta sunt servanda, яка знайшла відображення в 

основних принципах міжнародного права і підтверджена Статутом ООН.  

Зміст міжнародних угод між Суверенним Мальтійським Орденом і 

різними країнами не надто широкий, що обумовлюється юрисдикцією і 

призначенням Ордену. Найбільш поширеними темами є наступні: 

– встановлення дипломатичних відносин; 

– госпітальна діяльність Ордену; 

– відкриття і функціонування медичних закладів Ордену на території 

певної країни; 

– надання поштових послуг; 

– оренда нерухомого майна тощо. 

Суверенний Мальтійський Орден встановлює дипломатичні відносини 

шляхом укладення двосторонніх міжнародних договорів у письмовій формі. 

Такі договори укладаються переважно у формі обміну нотами, як це мало 

місце, наприклад, при встановленні дипломатичних відносин з нашою 

державою. Інколи Суверенний Мальтійський Орден встановлює 

дипломатичні відносини шляхом підписання відповідного протоколу або 

спільного комюніке, як, наприклад, з Гренадою [117, с. 2].  

01 березня 1975 року Суверенний Мальтійський Орден уклав угоду з 

урядом Республіки Мальта, згідно з якою обидві поштові служби 

забезпечують взаємну доставку і видачу кореспонденції між відділенням 

зв’язку у штаб-квартирі Ордену у Римі і Мальтою. Листи, що надсилаються 

на Мальту, запечатуються орденською поштою у червоний конверт, потім 

вкладаються в інший конверт, оплачуються італійськими марками і через 

італійську пошту надходять до генерального поштмейстера Мальти. Пакет 

відкривається з його дозволу, а вийняті з нього послання, оплачені 

орденськими марками і погашені його штемпелем, доставляються адресатам. 

Всесвітній Поштовий Союз, членом якого Суверенний Мальтійський Орден 

не являється, визнав цю угоду такою, що не суперечить існуючим 
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міжнародним поштовим правилам. На сьогодні Суверенний Мальтійський 

Орден уклав подібні угоди про поштові послуги з понад 60-ма державами 

Європи, Африки та Латинської Америки, в яких марки Ордену визнані і 

мають обіг [38, с. 21–22]. 

Суверенний Мальтійський Орден укладає також відповідні двосторонні 

міжнародні договори щодо оренди нерухомого майна (будівель, приміщень) і 

земельних ділянок для забезпечення своєї діяльності, в т.ч. дипломатичної, 

на території відповідної держави. У грудні 1998 року Суверенний 

Мальтійський Орден шляхом підписання двосторонньої угоди з урядом 

Республіки Мальта отримав у володіння на 99 років свою давню 

резиденцію – замок Святого Ангела на Мальті [91, с. 212].  

Однак найбільшу кількість угод Суверенний Мальтійський Орден 

укладає з питань діяльності його медичних закладів на території іноземних 

держав і здійснення там госпітальної діяльності його структурами. 

Госпітальна діяльність Мальтійського Ордену здійснюється у різних країнах 

світу, насамперед, через національні асоціації та інші організації Ордену, такі 

як Мальтійські служби допомоги у відповідних країнах (або їх містах), 

статути яких затверджуються Великим Госпітальєром Суверенного 

Військового Мальтійського Ордену. Водночас національні Мальтійські 

служби допомоги як громадські доброчинні організації реєструються 

відповідно до законодавства своєї країни у відповідних органах юстиції. 

Відкриття і функціонування медичних закладів Ордену та здійснення його 

структурами госпітальної діяльності на території певної держави 

здійснюється на основі відповідних двосторонніх угод і згідно з 

законодавством цієї країни. 

Протягом останнього часу тематика двосторонніх міжнародних 

договорів, укладених Суверенним Мальтійським Орденом з державами та 

іншими суб’єктами міжнародного права, була різною. Так, наприклад, у 

2014 році Мальтійський Орден уклав угоди про співробітництво з 

Палестиною і Чеською Республікою, а також підписав угоди про співпрацю в 
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галузі охорони здоров’я з Камеруном і Сальвадором. В угоді з Камеруном 

головна увага приділяється проблемі охорони материнства і дитинства у цій 

країні та наданні відповідної допомоги з боку Мальтійського Ордену, а угода 

з Сальвадором регулює питання надання Орденом підтримки місцевим 

клінікам цієї латиноамериканської країни [39, с. 4]. Зберігаючи свій більше 

ніж 900-літній духовний образ і вірність Римській Церкві, Мальтійський 

Орден як ефективно побудована на вірі гуманітарна інституція розширює цей 

зв’язок з Церквою і повністю солідаризується зі зверненнями Папи 

Римського Франциска не забувати наших слабких ближніх, у тому числі і на 

периферії нашого світу. Ґрунтуючись на цих засадах Суверенний 

Мальтійський Орден у 2014 році підписав угоду з Святим Престолом про 

запровадження на території католицького храму італійського міста Помпеї 

нової кухні для бідних і безпритульних – поклонників діви Марії [39, с. 3]. 

Окрім того, за письмовою домовленістю з Святим Престолом Суверенний 

Мальтійський Орден взяв на себе зобов’язання надавати за допомогою 

2500 волонтерів протягом 12-ти місяців (в оголошений Папою Римським 

Ювілейний 2016 рік) першу невідкладну медичну допомогу прочанам з усіх 

країн світу, які прибуватимуть до собору святого Петра та інших трьох 

великих римських базилік [107, с. 6–7]. 

Протягом останніх десятиліть плідно розвиваються відносини 

Суверенного Мальтійського Ордену з Італійською Республікою. У 2014 році 

знаковою подією в орденсько-італійських відносинах стала пролонгація 

угоди між Мальтійським Орденом і Міністерством оборони Італії щодо 

співпраці відповідних орденських структур з італійськими асоційованими 

військовими формуваннями у питанні надання першої медичної допомоги та 

взаємодії при подоланні наслідків природних катастроф і надзвичайних 

ситуацій [39, с. 4].  

Договірно-правова база Суверенного Мальтійського Ордену 

розширювалася і протягом 2015 року. Так, наприклад, у ході зустрічі 

делегацій Суверенного Мальтійського Ордену та Італії, очолюваних 
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відповідно Великим Канцлером Ордену Альбрехтом Бьозелагером і 

Міністром закордонних справ Італії Паоло Джентілоні, що відбувалася в 

МЗС Італії 08 травня 2015 року, сторони висловили задоволення розвитком 

двосторонніх відносин і приділили особливу увагу програмам надання 

порятунку та допомоги мігрантам в басейні Середземного моря. За 

результатами переговорів було досягнуто угоди про присутність Орденських 

медичних команд у складі лікарів, медичних сестер і рятувальників на 

італійських суднах митної поліції та берегової охорони [41, с. 1–2].  

У зазначений період Суверенний Мальтійський Орден і Республіка 

Сан-Марино уклали меморандум про взаєморозуміння з питань цивільної 

оборони. Цей двосторонній міжнародно-правовий документ був підписаний 

22 квітня 2015 року у Магістерському Палаці у Римі Великим Госпіталєром 

Суверенного Мальтійського Ордену Домініком де Ларошфуко-Монтбель і 

Державним секретарем Республіки Сан-Марино з питань території і 

навколишнього середовища (відповідає також за цивільну оборону) 

Антонеллою Мулароні. Меморандум, підтверджуючи прекрасний стан 

існуюючих з 1935 року між двома суверенними суб’єктами відносин, надає 

великого значення питанням навчання, запобігання та участі у ліквідації 

наслідків природних катастроф, що могли б загрожувати безпеці громадян 

Сан-Марино, з метою відновлення нормальних життєвих умов. Як 

зазначається далі у меморандумі, ці напрямки діяльності будуть детально 

узгоджені між службою цивільної оборони (підрозділ Департаменту з питань 

території і навколишнього середовища Республіки Сан-Марино) і 

італійським корпусом допомоги (CISOM), який нараховує більше 

4500 волонтерів, розташованих по всій території Італії. Названий корпус 

допомоги являється оперативним підрозділом Суверенного Мальтійському 

Ордену в Італії для забезпечення сектору цивільної оборони і його волонтери 

одними з перших прибувають до місць природних катастроф для надання 

допомоги потерпілим [83, с. 1–2]. 
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Віденські конвенції про право договорів визначили три стадії 

укладення договорів (ст. 9–11). Перша стадія – прийняття тексту. Текст 

приймається за згодою усіх, хто бере участь у його складанні, а для 

багатосторонніх договорів – більшістю у дві третини учасників конференції. 

Прийняття тексту не накладає на учасників юридичних зобов’язань. Друга 

стадія – встановлення автентичності тексту, яке здійснюється шляхом 

підписання, підписання ad referendum або парафування тексту договору чи 

заключного акту конференції, який містить цей текст. Третя стадія – згода на 

обов’язковість договору, яка може бути висловлена підписанням, 

ратифікацією, прийняттям, затвердженням або приєднанням в залежності від 

порядку, передбаченого в самому договорі [67, с. 65].  

Порядок укладення міжнародних договорів Суверенного 

Мальтійського Ордену в цілому відповідає міжнародній практиці укладення 

міжнародних договорів і складається з трьох етапів (переговорів з метою 

погодження тексту, підписання та ратифікації): 

1. Переговори звичайно розпочинаються з неофіційних зустрічей, під 

час яких розглядається можливість досягнення домовленості та 

встановлюються її головні пункти, потім сторони призначають своїх 

спеціальних повноважних представників, які продовжують офіційні 

переговори, пропонуючи та обговорюючи проект угоди. Погодження тексту 

міжнародного договору може відбуватися і за участю місії Суверенного 

Мальтійського Ордену у відповідній державі чи посольства цієї держави при 

Суверенному Мальтійському Ордені. 

2. Погодившись з текстом договору, повноважні представники сторін 

парафують погоджений текст, а потім звичайно відбувається його підписання 

на рівні глави уряду держави і Великого Канцлера Суверенного 

Мальтійського Ордену.  

3. Ратифікація – це дипломатичний акт, яким кожна зі сторін урочисто і 

формально висловлює згоду на обов’язковість договору. Зі сторони 

Суверенного Мальтійського Ордену договір ратифікує Великий Магістр, а 
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від імені держави, відповідно до конституційної процедури країни, – 

парламент або глава держави. Акт ратифікації фіксується у спеціальному 

документі – ратифікаційній грамоті. З моменту обміну ратифікаційними 

грамотами договір набуває чинності. Після цього відбувається опублікування 

тексту договору в офіційному виданні держави та Орденському виданні 

«Bulletin officiel». 

Юридична структура міжнародних договорів Суверенного 

Мальтійського Ордену випливає із загальної структури угод між державами. 

Міжнародний договір Суверенного Мальтійського Ордену становить собою 

текст, складений двома мовами, поділений на нумеровані пункти або статті і 

підписаний двома сторонами. Договірними сторонами договору є 

Суверенний Мальтійський Орден і держава. Суверенний Мальтійський 

Орден діє від імені Великого Магістра, а держава через своїх конституційних 

представників. Юридична сила такого договору базується на загальному 

правилі pacta sunt servanda, закріпленому Віденською конвенцією про право 

міжнародних договорів 1969 року. 

Припинення дії договору означає ліквідування правовідносин, що 

виникли на його основі, тому воно можливе лише відповідно до норм 

міжнародного права. Порядок припинення договору визначається його 

учасниками. Це може бути зроблено в самому договорі або визначено 

наступною угодою. За домовленістю учасників договір припиняється у будь-

який час [121, с. 144–157]. Припинення дії договору, однією з сторін якого 

виступає Суверенний Мальтійський Орден, може мати місце лише у 

випадках і в порядку, передбаченому міжнародним правом, зокрема ст. 42–72 

Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року. 

Отже, вищевикладене дозволяє прийти до висновку, що міжнародні 

договори Суверенного Мальтійського Ордену регулюються та визнаються 

міжнародним правом; вони не виконують роль політичних договорів, 

оскільки Орден позиціонує себе в якості нейтрального та неполітичного 
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суб’єкта, і регулюють питання двостороннього та багатостороннього 

співробітництва, переважно у галузі госпітальної діяльності. 

 

3.3 Участь Суверенного Мальтійського Ордену у міжнародних 

організаціях 

 

Суверенний Мальтійський Орден вступаючи у міжнародні публічні 

(міжвладні) правовідносини реалізує свою міжнародну правоздатність також 

і шляхом участі у роботі міжнародних організацій і міжнародних 

конференцій. Суверенний Мальтійський Орден має постійні спостережні 

представництва (permanent observer missions) в Організації Об’єднаних Націй 

(ООН) у Нью-Йорку і Відділеннях ООН у Женеві та Відні, деяких 

спеціалізованих установах ООН та інших міжурядових установах, пов’язаних 

з ООН, а також деяких органах і програмах Генеральної Асамблеї (ГА) та 

комісіях Економічної і Соціальної Ради (ЕКОСОР) ООН.  

Подаємо повний перелік інституцій ООН, в роботі яких бере участь 

Суверенний Мальтійський Орден як постійний спостерігач: 

– ООН – Організація Об’єднаних Націй (Нью-Йорк) – (UNO – United 

Nations Organization, New York); 

– Відділення ООН у Женеві – (United Nations Office at Geneva); 

– Відділення ООН у Відні – (United Nations Office at Vienna); 

– ФАО – Продовольча та сільськогосподарська організація 

Об’єднаних Націй (Рим) – (FAO – Food and Agricultural Organization of the 

United Nations) – (Rome); 

– МФСР – Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку 

(Рим) – (IFAD – International Fund for Agricultural Development) – (Rome); 

– ЮНЕСКО – Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та 

культури (Париж) – (UNESCO – United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization) – (Paris); 
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– ЮНІДО – Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку 

(Відень) – (UNIDO – United Nations Industrial Development Organization) – 

(Vienna); 

– ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я (Женева) – (WHO – 

World Health Organization) – (Geneva); 

– МАГАТЕ – Міжнародне агентство з атомної енергії (Відень) – 

(IAEA – International Atomic Energy Agency) – (Vienna); 

– Управління Верховного комісара ООН у справах біженців 

(Женева) – (UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees) – 

(Geneva); 

– Управління Верховного комісара ООН з прав людини (Женева) – 

(UNHCHR – United Nations High Commissioner for Human Rights) – (Geneva); 

– Офіс ООН з питань наркотиків і злочинів (Відень) – (UNODC – 

United Nations Office for Drugs and Crime) – (Vienna); 

– Офіс ООН з питань космічного простору (Відень) – (UNOOSA – 

United Nations Office for Outer Space Affairs) – (Vienna); 

– Світова продовольча програма ООН (Рим) – (WFP – World Food 

Programme of the United Nations) – (Rome); 

– Програма ООН з питань навколишнього середовища (Найробі) – 

(UNEP – United Nations Environment Programme ) – (Nairobi); 

– ЕСКАТО – Економічна і соціальна комісія для Азії і Тихого океану 

(Бангкок) – (ESCAP – United Nations Economic and Social Commission for Asia 

and the Pacific) – (Bangkok) [99, с.2]. 

Отже, Суверенний Мальтійський Орден як постійний спостерігач бере 

участь у роботі ООН і її відділеннях у Женеві та Відні, п’яти спеціалізованих 

установах ООН (FAO, IFAD, UNESCO, UNIDO, WHO), одній міжурядовій 

установі, пов’язаній з ООН (IAEA), чотирьох органах Генеральної Асамблеї 

(ГА) ООН (UNHCR, UNHCHR, UNODC, UNOOSA) і двох програмах ГА 

ООН (WFP, UNEP), а також в одній комісії ЕКОСОР ООН (ESCAP). 
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Крім того, делегації чи представництва Суверенного Мальтійського 

Ордену беруть участь у роботі таких міжнародних організацій: 

– АС – Африканський Союз (Аддис Абеба) – (AU – African Union) – 

(Addis Ababa); 

– ОКПМ – Об’єднання країн португальської мови (Лісабон) – (CPLP – 

Community of Portuguese Language Countries) – (Lisbon); 

– Підготовча комісія Організації з Договору про повну заборону 

випробувань ядерної зброї (Відень) – (CTBTO – Preparatory Commission for 

the comprehensive nuclear-test-ban Treaty Organization) – (Vienna); 

– Міжнародний центр з вивчення питань щодо збереження і 

відновлення культурних цінностей (Рим) – (ICCROM – International Centre for 

the study of the preservation and restoration of cultural property) – (Rome); 

– МКВМ – Міжнародний комітет військової медицини (Брюссель) – 

(ICMM – International Committee of Military Medicine) – (Brussels); 

– МКЧХ – Міжнародний комітет Червоного Хреста (Женева) – 

(ICRC – International Committee of the Red Cross) – (Geneva); 

– МАБР – Міжамериканський банк розвитку (Вашингтон) – (IDB – 

Inter-American Development Bank) – (Washington D.C.); 

– МІГП – Міжнародний інститут гуманітарного права (Сан-Ремо, 

Женева) – (IIHL – International Institute of Humanitarian Law) – (Sanremo, 

Geneva); 

– МФЧХЧП – Міжнародна федерація Червоного Хреста та Червоного 

Півмісяця (Женева) – (IFRC – International Federation of Red Cross and Red 

Crescent Societies) – (Geneva); 

– МОМ – Міжнародна організація з міграції (Женева) – (IOM – 

International Organization for Migration) – (Geneva); 

– МОФ – Міжнародна організація шанувальників французької мови і 

культури (Париж) – (OIF – International Organization of La Francophonie) – 

(Paris); 
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– ПАСК – Парламентська Асамблея середземноморських країн 

(Мальта) – (PAM – Parliamentary Assembly of the Mediterranean) – (Malta); 

– ЦАІС – Центрально-американська інтеграційна система (Сан-

Сальвадор) – (SICA – Central American Integration System) – (San Salvador); 

– МІУПП – Міжнародний інститут уніфікації приватного права 

(Рим) – (UNIDROIT – International Institute for the Unification of Private Law) – 

(Rome); 

– ЛС – Латинський союз (Санто-Домінго, Париж) – (UNILAT – Latin 

Union) – (Santo Domingo, Paris); 

– РЄ – Рада Європи (Страсбург) – (Council of Europe) – 

(Strasbourg) [84, с. 3]. 

Таким чином, Суверенний Мальтійський Орден як постійний 

спостерігач бере участь у роботі 30 вищеназваних універсальних і 

регіональних міжнародних організацій і органів. Крім того, Мальтійський 

Орден має відносини на рівні послів з Європейським Союзом (ЄС).  

Багатосторонні відносини з ООН, ЄС і провідними міжнародними 

організаціями дозволяють Суверенному Мальтійському Ордену 

використовувати свої спеціальні пізнання у царині госпітальної і 

гуманітарної діяльності, набуті орденськими структурами на місцях своєї 

безпосередньої діяльності, під час консультацій з міжнародними 

інституціями. Завдяки своїм послам і дипломатичним представникам на 

міжнародній арені представлена точка зору Мальтійського Ордену на 

проблемні питання, що становлять суть його зобов’язань і стосуються прав 

людини, охорони здоров’я та продовольчої безпеки. Суверенний 

Мальтійський Орден робить свій внесок у проведення консультацій 

глобального характеру, а також сприяє завдяки своїй компетентності 

визначенню можливих напрямків співпраці Ордену з міжнародними 

організаціями у галузі охорони здоров’я, соціальної допомоги, сприяння у 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій тощо [84, с. 1]. 
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Суверенний Мальтійський Орден в контексті розширення своєї 

дипломатичної присутності вже давно виявляв інтерес до співпраці з ООН як 

найбільш авторитетною універсальною міжнародною організацією, якій 

належить важливе місце у сучасній системі міжнародних відносин, і яка є, по 

суті, першим в історії механізмом широкої багатогранної взаємодії різних 

держав та інших суб’єктів міжнародного права з метою підтримання 

міжнародного миру та безпеки, сприяння економічному та соціальному 

прогресу всіх народів [97, с. 6]. Зусилля Суверенного Мальтійського Ордену 

на цьому напрямку увінчалися успіхом: у 1994 році він отримав статус 

постійного спостерігача при ООН. Тоді ж керівництво Мальтійського Ордену 

запропонувало ООН свою допомогу у проведенні миротворчих 

операцій [237, с. 2]. Щоправда, статус спостерігача в ООН Суверенний 

Мальтійський Орден (як католицький орден і одночасно нетиповий суб’єкт 

міжнародного права, що не являється державою, однак здійснює суверенні 

функції) отримав по категорії міжнародних неурядових організацій як 

«Суверенний Мальтійський Орден Госпітальєрів» [38, с. 23–24], а цей статус 

суттєво відрізняється від статусу постійного спостерігача, який мають деякі 

держави та Святий Престол при ООН.  

Оскільки Суверенний Мальтійський Орден представлений при ООН 

постійним спостерігачем по категорії міжнародних неурядових організацій, 

то виникає питання, чи є достатні причини для обмеження Орденського 

представництва в ООН таким статусом? Відповідь на це питання залежить 

від того, чи має Суверенний Мальтійський Орден, подібно державам, право 

на членство в ООН і чи хоче він скористатися цим правом, якщо таке існує.  

З формальної точки зору Суверенний Мальтійський Орден звичайно ж 

не має права бути членом ООН, оскільки відповідно до ст. 4 Статуту ООН, 

вступ відкритий лише для «держав» [128, с. 14–15]. Суверенний 

Мальтійський Орден не являється державою, оскільки він не має ні своєї 

території, ні свого населення. З іншого боку, немає жодних причин проти 

встановлення повноправних відносин між Суверенним Мальтійським 
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Орденом і ООН, оскільки і Мальтійський Орден, і ООН, являються 

суб’єктами міжнародного права і користуються правом посольства. При 

цьому, беручи до уваги ту обставину, що суб’єктами Мальтійського Ордену є 

громадяни відповідних держав-членів ООН, то сфера спільних інтересів була 

б дуже широкою. Крім того, питання надання Орденом госпітальної та іншої 

допомоги жертвам стихійного лиха і війн, а також хворим, нужденним і 

біженцям без різниці релігії, раси, походження та віку стосуються як ООН, 

так і її окремих держав-членів, тому вони могли б краще вирішуватися на 

користь усіх заінтересованих сторін, якби між Суверенним Мальтійським 

Орденом і ООН були офіційні відносини на найвищому рівні.  

Суверенний Мальтійський Орден являється нетиповим суб’єктом 

міжнародного публічного права і тому не можна його судити за тими ж 

стандартами, що застосовуються до держав. Проте Орден знаходиться і 

функціонує на тому ж рівні. Держави, ООН та інші суб’єкти міжнародного 

права ведуть справи з Суверенним Мальтійським Орденом таким же чином, 

як вони ведуть справи з національними державами, і так як вони не можуть 

вести справи з будь-якими іншими недержавними утвореннями.  

Отже, з точки зору вимог Статуту ООН Суверенний Мальтійський 

Орден, який не є державою, в даний час не може мати повноправного 

членства в ООН або навіть мати статус постійного спостерігача, аналогічний 

статусу постійного спостерігача держави в ООН. Проте не слід забувати, що 

у грудні 1998 року Суверенний Мальтійський Орден отримав у володіння на 

99 років свою давню резиденцію – замок Святого Ангела на Мальті. Не 

виключено, що в недалекому майбутньому Суверенний Мальтійський Орден 

матиме на острові Мальта свою власну територію (в межах названого замку і 

прилеглої зони), населення і маючи всі інші формальні ознаки державного 

утворення поставить питання про зміну свого статусу постійного 

спостерігача по категорії міжнародної неурядової організації в ООН на 

статус держави-члена ООН або постійного спостерігача суверенної держави 

при ООН. Така позиція Ордену повністю буде узгоджуватися з вимогами 
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міжнародного права, адже відповідно до принципу рівності держав будь-яка 

держава має право стати членом ООН, якщо вона відповідає вимогам ст. 4 

Статуту, де достатньо вичерпно викладені умови прийняття держав в ООН. 

Одним з найважливіших атрибутів суверенітету незалежної держави 

являється право брати участь в прийнятті рішень міжнародними 

організаціями, у тому числі і в ООН, головним завданням якої є підтримання 

і зміцнення міжнародного миру та безпеки. 

Водночас головною умовою прийняття Суверенного Мальтійського 

Ордену як повноправного члена в ООН стане згода великих держав. Члени-

засновники організації, які не підтримують дипломатичних відносин з 

Мальтійським Орденом, вірогідно, будуть проти його членства. Тут доречно 

буде нагадати, що Суверенний Мальтійський Орден підтримує дипломатичні 

відносини з 106 державами, однак це, переважно, так звані країни третього 

світу. З держав, які є постійними членами Ради Безпеки, лише Росія має 

дипломатичні відносини з Орденом. Все це може свідчити лише про те, що 

питання міжнародної правосуб’єктності Мальтійського Ордену залишається 

актуальним і донині, особливо якщо зважити на ту обставину, що Рада 

Безпеки розглядає заявку кожної країни-кандидата на членство в ООН і 

вносить рекомендацію з цього приводу Генеральній Асамблеї.  

Оскільки ООН заснована на принципах універсальності і суверенної 

рівності всіх її членів, то лише з дотриманням цих принципів можлива плідна 

міжнародна співпраця в галузі забезпечення загального миру. З огляду на це, 

ООН повинна бути відкрита для участі в її роботі в якості повноправних 

членів для всіх держав незалежно від їх розмірів за умови, що держави, які 

приймаються в члени ООН, відповідають вимогам п. 1 ст. 4 Статуту ООН, а 

саме: а) являються миролюбними; б) приймають на себе зобов’язання за 

Статутом; в) у змозі виконувати ці зобов’язання; г) бажають їх виконувати. 

Рада Безпеки і Генеральна Асамблея мають право в кожному окремому 

випадку вирішувати, чи відповідає та чи інша мала держава передбаченим у 
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п. 1 ст. 4 Статуту ООН вимогам, у тому числі визначати здатність малої 

держави виконувати зобов’язання за Статутом ООН [192, с. 491–509].  

Практика останніх десятиліть діяльності ООН показує, що в результаті 

кардинальних геополітичних змін, що відбулися у світі, зменшилося певною 

мірою протистояння великих держав у Раді Безпеки з питання вступу до 

Організації нових членів, і це дало можливість практично всім малим 

державам, незалежно від їх розмірів, які виявили бажання отримати членство 

або статус постійного спостерігача в ООН, стати членами цієї Організації чи 

мати при ній свого постійного спостерігача. Очевидно, не виникне в 

майбутньому питань і при прийнятті в члени ООН Суверенного 

Мальтійського Ордену, якщо він висловить таке бажання після набуття ним 

статусу держави на Мальті. Розглядаючи в індивідуальному порядку питання 

про прийняття Ордену в члени ООН, Рада Безпеки і Генеральна Асамблея 

повинні будуть дотримуватися вимог Статуту ООН, що стосуються 

прийняття нових членів і враховувати зафіксовані в ст. 4 юридичні критерії. 

У більшості випадків навряд чи можна буде поставити під сумнів 

здатність Суверенного Мальтійського Ордену виконувати такі передбачені в 

Статуті ООН зобов’язання, як: вирішувати спори мирним шляхом, не 

піддаючи загрозі міжнародний мир (п. 3 ст. 2, ст. 33, п. 2 ст. 52); 

утримуватися від погрози силою або її застосування (п. 4 ст. 2); надавати 

допомогу ООН у всіх діях, які вживаються нею відповідно до Статуту (п. 5 

ст. 2); утримуватися від надання допомоги державам, проти яких ООН 

вживає заходи превентивного або примусового характеру (п. 5 ст. 2); 

підпорядковуватися рішенням Ради Безпеки і виконувати їх (ст. 25, п. 2 

ст. 48, ст. 49); повідомляти Раді Безпеки про заходи, вжиті при здійсненні 

права на самооборону (ст. 51); вживати заходи для досягнення цілей щодо 

економічного і соціального співробітництва (ст. 56); виконувати рішення 

Міжнародного суду у справах, в яких така держава є стороною (п. 1 ст. 94); 

поважати міжнародний характер обов’язків Генерального секретаря і 

персоналу Секретаріату ООН (п. 2 ст. 100); визнавати за ООН право 
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користуватися на його території відповідною правоздатністю, привілеями та 

імунітетами (ст. 104, п. 1 ст. 105) [128, с. 11–89]. Зрозуміла річ, що в разі 

прийняття в члени ООН, Суверенний Мальтійський Орден нарівні з іншими 

членами ООН зобов’язаний буде нести певну частину витрат Організації, 

передбачених п. 2 ст. 17 Статуту ООН [128, с. 24]. 

Проте більш імовірно, що Суверенний Мальтійський Орден 

обмежиться статусом постійного спостерігача, як це зробив свого часу його 

покровитель (з релігійних питань) Святий Престол [95, с. 110]. Членство 

втягувало б Суверенний Мальтійський Орден безпосередньо у політичні, 

економічні та торговельні суперечки, що виникають між державами. Як 

наслідок, йому довелося б виконувати певні зобов’язання, що суперечать 

його власним принципам і місії, закріплених в Конституції Мальтійського 

Ордену, та надавати моральну, юридичну та політичну підтримку, а отже, 

ставати стороною міжнародних примусових дій, які згідно зі Статутом ООН 

можуть застосовуватися проти держави-члена, визнаної винною у порушенні 

міжнародного миру та безпеки. Цілі, які переслідує Суверенний 

Мальтійський Орден в ООН та інших міжнародних організаціях, найкращим 

чином можуть забезпечуватися завдяки збереженню статусу спостерігача. 

У такій якості Суверенний Мальтійський Орден міг би брати участь в усіх 

акціях ООН, маючи право на виступ в усіх випадках, коли вважатиме це за 

доцільне, і на відміну від повноправних членів ООН, Орден не мав би лише 

права голосу. Водночас, статус спостерігача найбільш відповідає 

призначенню Суверенного Мальтійського Ордена, який здійснює свою 

госпітальну та іншу, пов’язану з нею, діяльність без відмінностей щодо 

релігії, раси, походження та віку. Такий статус не змушував би Суверенний 

Мальтійський Орден робити політичний вибір на користь тих чи інших 

держав і політичних угрупувань при голосуванні з актуальних питань 

порядку денного ООН, що могло б зашкодити іміджу Мальтійського Ордену, 

який позиціонує себе в якості неупередженого та неполітичного суб’єкта, 

здатного ефективно виконувати роль посередника у міждержавних 
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відносинах. Враховуючи усі згадані вище обставини, можна передбачити, що 

Суверенний Мальтійський Орден, щоб забезпечити собі свободу дій, 

утримується від повноправного членства в ООН та її спеціалізованих 

установах, що пов’язані з ООН спеціальними угодами про співробітництво та 

координацію і взаємодіють з Організацією та одна з одною через 

посередництво координуючого апарату Економічної і Соціальної Ради [81, 

с. 88–89], і обмежиться статусом постійного спостерігача.  

Дипломатія Суверенного Мальтійського Ордену, у контексті 

міжнародної політики свого духовного патрона – Святого Престолу [142, 

с. 1–6], останнім часом приділяє особливу увагу проблемам реформи ООН, 

покликаної, на їхню думку, стати моральним авторитетом і форумом, де у 

вільній дискусії вибудовуються орієнтири цінностей міжнародного життя. 

Мальтійський Орден зацікавлений у розгляді питань можливих структурних 

змін Організації, яка має виступати гарантом і рушійною силою дотримання 

міжнародного права і забезпечення мирного співіснування та добробуту 

народів світу. Орденська дипломатія виступає за підвищення ролі ООН у 

розв’язанні міжнародних проблем, підтримує ініціативи та практичні дії 

щодо зміцнення миру і стабільності, забезпечення прав і свобод людини, 

включаючи право на свободу думки, совісті та релігії, обґрунтованих 

принципами природного права, подолання бідності, боротьби з тероризмом 

тощо.  

Як в ООН, так і на рівні її спеціалізованих установ Суверенний 

Мальтійський Орден нині представлений постійними спостерігачами. 

Ступінь участі Суверенного Мальтійського Ордену в міжнародних 

міжурядових організаціях залежить від його оцінки важливості тієї чи іншої 

організації в конкретний історичний момент та від необхідності забезпечити 

Ордену більшу свободу та ефективність. Постійний спостерігач від 

Суверенного Мальтійського Ордену при ООН діє як посередник між 

Великим Магістром Суверенного Мальтійського Ордену і Генеральним 

секретарем ООН з усіх питань, які становлять інтерес для Мальтійського 
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Ордену в діяльності цієї Організації. Орденські представники надають 

інформацію та роз’яснення з тих питань, з якими звертаються із запитами до 

Суверенного Мальтійського Ордену Секретаріат ООН та делегації іноземних 

держав. Постійні спостерігачі від Суверенного Мальтійського Ордену при 

ООН та інших міжнародних організаціях передають Великому Магістру 

Суверенного Мальтійського Ордену інформацію та документи різноманітних 

зустрічей, що відбуваються в рамках згаданих організацій. 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.  

Однак, ще задовго до призначення постійних спостерігачів 

Суверенного Мальтійського Ордену при Організації Об’єднаних Націй у 

Нью-Йорку та при Відділенні ООН у Женеві та Відні у 1994 році, 

Суверенний Мальтійський Орден визнав важливість багатьох 

спеціалізованих міжнародних організацій та установ. Кількість таких 

організацій та установ постійно збільшувалася.  

Суверенний Мальтійський Орден має з 1948 року свого постійного 

спостерігача при Продовольчій та сільськогосподарській організації (ФАО). 

У такому ж статусі він представлений і при Міжнародному фонді 

сільськогосподарського розвитку (МФСР) та Світовій продовольчій програмі 

ООН. Місцем перебування названих інституцій є Рим. Цим, мабуть, і 

пояснюється та обставина, що ФАО була першою в системі ООН, в якій 

Суверенний Мальтійський Орден отримав такий статус. Пояснити 

заінтересованість Мальтійського Ордену у співробітництві з названими 

організацією, фондом і програмою можна тим, що будь-яка діяльність в 

галузі техніки, економіки та сільського господарства має моральну сторону, 
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до якої причетна і Церква, складовою частиною якої є Мальтійський Орден 

як католицький релігійний орден. Окрім того, тісна співпраця з ними 

дозволяє Суверенному Мальтійському Ордену у взаємодії з Святим 

Престолом проводити через соціальні програми ФАО більш активну 

діяльність у країнах, що розвиваються.  

З 1951 року Суверенний Мальтійський Орден був регулярно 

представлений на сесіях Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 

яка являється міжнародною міжурядовою організацією, спеціалізованою 

установою ООН [140, с. 130]. Оскільки головними напрямками діяльності 

ВООЗ є боротьба з інфекційними хворобами, розроблення карантинних і 

санітарних правил тощо [55, с. 60], то Суверенний Мальтійський Орден як 

Орден госпітальєрів, що має власні лікарні та поліклініки і надає госпітальну 

та медико-санітарну допомогу, особливо зацікавлений у співпраці з цією 

організацією, у тому числі і в галузі досліджень, що стосується охорони 

здоров’я. У цій царині Суверенний Мальтійський Орден також тісно 

співпрацює з Міжнародним комітетом Червоного Хреста і Міжнародною 

федерацією Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, при штаб-квартирах 

яких у Женеві Орден має з 1962 року свого спостерігача. Там же, в Женеві, 

Мальтійський Орден має свого постійного спостерігача 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. 

У 1962 році Суверенний Мальтійський Орден отримав статус 

постійного спостерігача при Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, 

науки і культури (ЮНЕСКО). Заінтересованість Мальтійського Ордену у 

тісному співробітництві з ЮНЕСКО та участі в її програмах пояснюється 

тим, що сфера діяльності цієї Організації тісно пов’язана з релігійною і 

госпітальною місією Ордену, який через неї може реалізувати свої ініціативи. 

У зміцненні взаєморозуміння Суверенний Мальтійський Орден надає 

великого значення саме культурі, яка разом з християнськими цінностями 
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служить духовною основою не тільки для екуменічного діалогу, а й для 

«лікування» конфліктів та пом’якшення соціальної напруги в суспільстві [87, 

с. 141].  

Суверенний Мальтійський Орден також є спостерігачем у 

Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) і Організації 

Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) та інших міжнародних 

міжурядових організаціях, у тому числі регіональних, зокрема Раді Європи 

(РЄ), де він як спостерігач з 1988 року бере участь у проектах, що стосуються 

госпітальної діяльності і питань культури та освіти, а також в 

Африканському Союзі (АС), Центрально-американській інтеграційній 

системі (ЦАІС) тощо, де функції його представників аналогічні тим, які 

представники Ордену здійснюють в спеціалізованих установах ООН.  

Останньою міжнародною організацією, з якою Суверенний 

Мальтійський Орден встановив офіційні відносини, стала Парламентська 

Асамблея середземноморських країн (ПАСК), штаб-квартира якої 

знаходиться на Мальті. Суверенний Мальтійський Орден отримав членство у 

цій організації зі статусом асоційованої держави під час 9-ої пленарної сесії 

ПАСК, що проходила у Князівстві Монако з 02 по 04 лютого 2015 року. 

ПАСК як регіональна міжнародна організація, що має статус спостерігача в 

ГА ООН і принциповим завданням якої є сприяння стабільності та 

підтримання миру в середземноморських країнах, дає відповідні 

рекомендації національним парламентам і урядам країн басейну 

Середземного моря, а також іншим регіональним організаціям і міжнародним 

інституціям. Заінтересованість Суверенного Мальтійського Ордену у 

співпраці з цією організацією пояснюється тим, що гуманітарна дипломатія 

перетинається з парламентською дипломатією у питанні об’єднання зусиль з 

надання допомоги цивільним особам за надзвичайних обставин і в зонах 

конфліктів [138, с. 1–2]. 

Особлива заінтересованість Суверенного Мальтійського Ордену в ООН 

та її спеціалізованих установах ґрунтується на поєднанні їхніх спільних 
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цілей, зокрема таких як – підтримання міжнародного миру та безпеки, 

розвиток дружніх відносин між націями та сприяння міжнародній 

гуманітарній та культурній співпраці [32, с. 15]. Не викликає сумніву той 

факт, що Суверенний Мальтійський Орден врешті-решт зобов’язаний своєму 

зв’язку з ООН та її спеціалізованими установами Святому Престолу [153, 

с. 273] як вищому керівному органу Католицької Церкви, до складу якої він 

входить як релігійний католицький орден. Діяльність Мальтійського Ордену 

в ООН та її спеціалізованих установ і органах торкається різноманітних 

питань морального, гуманітарного, культурного характеру тощо.  

Ще однією формою міжнародної активності, яку здійснює Суверенний 

Мальтійський Орден, є участь у міжнародних конференціях, які 

організовуються ООН, його спеціалізованими установами та іншими 

міжнародними міжурядовими організаціями. Суверенний Мальтійський 

Орден направляє місії, що складаються з спостерігачів, на різного роду 

міжнародні конференції та засідання з тематики, що становить для нього 

особливий інтерес, переважно гуманітарної спрямованості, але також і з 

іншої проблематики, включаючи питання прав людини [38, с. 22]. Однією з 

перших таких міжнародних конференцій, в якій взяв участь як спостерігач 

Суверенний Мальтійський Орден, була дипломатична конференція 1974 року 

з питань застосування міжнародних пактів з прав людини [38, с. 22]. З того 

часу і до нині Суверенний Мальтійський Орден постійно направляє своїх 

спостерігачів на різного роду міжнародні конференції; його представники 

будуть присутні і на Всесвітньому гуманітарному саміті 2016 року. 

Крім того, Суверенний Мальтійський Орден і за власною ініціативою 

проводить під егідою міжнародних міжурядових організацій міжнародні 

зустрічі та симпозіуми. Так, наприклад, в рамках своєї участі у Всесвітньому 

гуманітарному саміті, що проходитиме за ініціативою Генерального 

секретаря ООН Бан Кі-Муна у 2016 році у Стамбулі, Суверенний 

Мальтійський Орден за допомогою своєї постійної дипломатичної місії при 

Відділенні ООН у Женеві організував у 2015 році у штаб-квартирі Відділення 
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ООН симпозіум «Релігії спільно за гуманітарну діяльність» («Religions 

Together for Humanitarian Action») [96, с. 1–2]. У роботі проведеного 

27 травня 2015 року симпозіуму, який відкрив генеральний директор 

Відділення ООН у Женеві Міхаель Моллєр, взяли участь представники 

чотирьох релігій – християнства, мусульманства, іудаїзму та індуїзму, а 

також експерти та дипломатичні представники, керівники світських і 

релігійних гуманітарних організацій. На симпозіумі були також присутні і 

деякі члени уряду Суверенного Мальтійського Ордену; зі вступним словом 

до присутніх звернувся Великий Канцлер, а з заключною промовою виступив 

Великий Госпітальєр. Мета одноденної зустрічі полягала в обговоренні 

чутливих питань, пов’язаних з майбутнім гуманітарним самітом 2016 року, 

зокрема тих, що стосуються ролі релігій і внеску релігійних організацій у 

справу примирення і відновлення миру. За результатами симпозіуму було 

прийнято документ з рекомендаціями, який буде подано на розгляд 

Всесвітнього гуманітарного саміту у Стамбулі 2016 року [114, с. 1–3]. 

Викладене вище дозволяє зробити висновок, що Суверенний 

Мальтійський Орден як нетиповий суб’єкт міжнародного права бере 

посильну участь у роботі ООН та її спеціалізованих установ, а також інших 

міжнародних організацій, у тому числі й регіональних, при яких він має 

спостерігача без права голосу, і постійно направляє місії у якості 

спостерігачів на міжнародні конференції та засідання з питань, що 

становлять для нього певний інтерес, обумовлений функціональним 

суверенітетом Ордену, а також ініціює проведення міжнародних зустрічей і 

симпозіумів під егідою міжнародних міжурядових організацій. 
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3.4 Госпітальна діяльність Суверенного Мальтійського Ордену 

 

Сучасний Суверенний Мальтійський Орден бере свій початок від 

госпітальєрів будинку для прочан святого Іоанна Єрусалимського, діяльність 

яких була зосереджена на допомозі хворим, бідним і прочанам. Внаслідок 

реорганізації цього братства госпітальєрів у другій половині ХІ ст. виник 

Орден іоаннітів, офіційно затверджений Папою Римським Пасхалієм ІІ у 

1113 році, який зробив єрусалимський госпіталь головним орденським 

закладом [218, с. 154–162] з прийому прочан і бідняків [198, с. 6–7]. Пізніше 

госпіталі та монастирі Ордену іоаннітів були засновані також у Маргаті 

(Сирія) та в Акрі (Єрусалимське королівство) [27, с. 223]. Під час Хрестових 

походів і воєнних дій Орден госпітальєрів повинен був також надавати 

медичну допомогу і догляд за пораненими на війні [236, с. 127–128]. Крім 

госпітальної діяльності, Орден іоаннітів надавав прочанам на дорогах Святої 

Землі фізичне покровительство [211, с. 75] і забезпечував їх безоплатним 

харчуванням в разі потреби [212, с. 85]. Ордену іоаннітів доручалося і 

керівництво багатьма госпіталями та будинками для прочан на Заході [231, 

с. 231–242], де госпітальєри мали також будинки для догляду за хворими на 

проказу (лепру).  

Під час перебування на Кіпрі та Родосі, що слугували проміжними 

зупинками для прочан, які направлялись до Єрусалиму; брати-іоанніти як і 

раніше надавали їм притулок, здійснюючи госпітальну та милосердну 

діяльність [157, с. 1095]. За зразком свого госпітального комплексу в 

Єрусалимі [201, с. 94–96] іоанніти побудували на Родосі великий 

госпіталь [180, с. 221–225], де доглядали за пораненими [211, с. 21]. До 

милосердної діяльності Ордену госпітальєрів у цей період відноситься й 

діяльність зі звільнення полонених християн, у першу чергу, звичайно, своїх 

братів-іоаннітів, а також піклування про своїх орденських братів, які досягли 

похилого віку або стали інвалідами внаслідок поранень і тому були 

непридатні до військової служби; їх переправляли до західноєвропейських 
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командорств. Таким чином, деякі будинки госпітальєрів на Заході 

спеціалізувалися на цій ролі будинків для догляду за особами похилого віку, 

в сучасному розумінні – будинків для інвалідів і пенсіонерів. 

Іоанніти продовжували виконувати госпітальну та милосердну функції 

і на Мальті у XVI–XVIII ст., де вони відновили орденські структури та 

побудували госпіталь на 300 місць, пізніше названий Святою лікарнею. 

З часом іоанніти організували тут школи хірургії та фармакології.  

Іоанніти зі своїх госпіталів як на Сході, так і на Заході [152, с. 257], що 

були відкриті для усіх хворих [233, с. 332], зробили установи загального 

профілю, які були одночасно притулком, або постоялим двором, і лікарнею у 

сучасному смислі слова [167, с. 33]. Госпіталі іоаннітів були об’єктом 

усілякого піклування і викликали захоплення у відвідувачів [196, с. 131], які 

були задоволені його роботою [238, с. 104]. Для служби у госпіталях 

призначалися рицарі і брати-слуги [198, с. 10]; серед допоміжного персоналу 

були також і раби [211, с. 72–80]. Госпітальєри запровадили західні звичаї 

лікування на Сході [241, с. 448–488], практикувались також молитви для 

хворих [206, с. 325–338]. Водночас на їхню медичну практику певною мірою 

вплинули контакти з арабською медициною – на Сході або у Південній 

Італії, – яка була в той час достатньо розвиненою. Статути Ордену 

госпітальєрів, що з’явилися після 1206 року, докладно описують питання 

надання хворим відповідного медичного догляду [200, с. 114].  

Слідуючи своїй, більше ніж 900-літній, історичній місії Суверенний 

Мальтійський Орден залишається вірним своїм принципам, вираженим у 

девізі «Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum» («Захист віри і допомога 

бідним»), що означає підтримку, захист і утвердження віри та служіння 

нуждам незаможних і хворих. Цей девіз втілюється в життя через 

волонтерську роботу кавалерів і дам Мальтійського Ордену в різних 

орденських структурах, що надають гуманітарну, медичну та соціальну 

допомогу більше ніж у 120 країнах світу. Програми Мальтійського Ордену 

включають медичну допомогу та соціальну підтримку, допомогу при 
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катастрофах, у випадках збройних конфліктів і природних катаклізмів, 

швидку та першу медичну допомогу, допомогу людям похилого віку, 

інвалідам і дітям, які опинилися у скрутному становищі, а також навчальні 

програми з основ надання першої медичної допомоги, підтримку біженцям і 

знехтуваним суспільством людям незалежно від раси, походження та 

віросповідання. Діяльність Суверенного Мальтійського Ордену на цих 

напрямках підтримують 13 500 його членів і близько 80 000 навчених 

волонтерів і 25 000 працівників, більшість з яких медики. Організації 

Мальтійського Ордену по всьому світові (великі пріорати, субпріорати, 

національні асоціації, служби порятунку і фонди допомоги) відповідальні за 

втілення усіх програм як у постійно-діючих установах, таких як госпіталі, 

амбулаторії та будинки для перестарілих, так і через свої соціально-медичні 

та гуманітарні програми [86, с. 1]. 

Що стосується госпітальної діяльності Суверенного Мальтійського 

Ордену, який нині включає в себе шість великих пріоратів, три субпріорати і 

50 національних асоціацій, то Орден виконує госпітальну функцію і в наш 

час. Госпітальна діяльність Суверенного Мальтійського Ордену здійснюється 

на п’яти континентах (у 120 країнах світу) через його територіальні 

структури – великі пріорати і субпріорати, але насамперед, через національні 

організації Ордену – національні асоціації. Більша частина госпіталів 

Суверенного Мальтійського Ордену зосереджена в Європі, зокрема у 

Німеччині, Франції, Великій Британії та Італії; переважно, це госпіталі 

загального профілю. Госпіталь Мальтійського Ордену в Римі спеціалізується 

на неврологічному лікуванні та реабілітації. Госпіталь Ордену в Англії та 

деякі його лікарні в Німеччині мають спеціальні відділення для догляду за 

невиліковно хворими пацієнтами з відповідними паліативними фахівцями. 

Такі ж спеціальні відділення працюють в Аргентині, Австралії, Італії, 

Південній Африці і США. Останніми роками догляд за невиліковно хворими 

пацієнтами у спеціальних відділеннях лікарень, хоспісах і вдома став одним з 

ключових проектів діяльності Суверенного Мальтійського Ордену. Робота 
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спеціально навчених волонтерів Мальтійського Ордену з цілодобового 

догляду за невиліковно хворими пацієнтами будується на принципах 

католицької етики і становить важливу частину медичного напрямку 

сучасної діяльності Ордену [11, с. 1].  

Спільним проектом в рамках Суверенного Мальтійського Ордену і під 

керівництвом Французької асоціації Мальтійського Ордену є госпіталь 

Святого Сімейства у Віфлеємі (Палестина), який надає населенню Віфлеєма 

та його околиць життєво необхідні послуги, даючи жінкам регіону єдину 

можливість народжувати в належних медичних умовах, що відповідають 

європейським стандартам. Головним завданням госпіталю (який 

фінансується переважно Французькою асоціацією Мальтійського Ордену і за 

допомогою національних асоціацій Німеччини, США, Ірландії та Швейцарії 

та за участі Європейського Союзу) було і залишається надання 

висококваліфікованого догляду усім жінкам, незалежно від раси, релігії, 

культури та соціальної приналежності. З часу відкриття цього госпіталю у 

1990 році у ньому були народжені більше 65 000 дітей. Загальний бюджет 

госпіталю у 2014 році становив 3 781 000 доларів США [19, с. 1]. Окрім 

госпіталю Святого Сімейства у Віфлеємі та госпіталів у Франції, Французька 

асоціація Суверенного Мальтійського Ордену керує роботою медичних 

центрів і благодійних медичних пунктів у Беніні, Буркіна-Фасо, Камеруні, на 

Мадагаскарі і в Того [11, с. 1].  

Суверенний Мальтійський Орден керує роботою 11-ти медичних 

центрів у Лівані, три з яких були серйозно зруйновані під час недавніх 

конфліктів, але на даний час усі вони відновлені і працюють у звичайному 

режимі. Згадані медичні центри піклуються про місцеве населення усіх 4-х 

головних релігійних конфесій. Охорона здоров’я цілих регіонів залежить від 

цих центрів, які щорічно надають 250 000 медичних послуг. Нині ці центри, 

що були створені Мальтійським Орденом під час громадянської війни у 

Лівані, являються важливою частиною національної системи охорони 

здоров’я країни. У Сенегалі та Камбоджі Мальтійський Орден курує роботу 
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спеціальних лепрозоріїв. Протягом тривалого часу допомога хворим на лепру 

була одним з головних напрямків діяльності Ордену в країнах третього світу. 

Суверенний Мальтійський Орден керує також багатьма медичними центрами 

по всьому світові. В Італії, наприклад, існують спеціалізовані установи по 

роботі з хворими на діабет. Подібний центр створено також у Празі (Чеська 

Республіка) для дітей. Також є медичні центри Мальтійського Ордену у 

Польщі, Угорщині, США, Бразилії, Перу і в Південній Африці. У країнах, що 

розвиваються, багато госпіталів, медичних центрів і благодійних медичних 

пунктів підтримуються, а іноді і керуються Мальтійським Орденом. Так, 

наприклад, у Демократичній Республіці Конго широкомасштабна медична 

допомога Ордену, яку забезпечує Malteser International, включає підтримку 

більше ніж 350 центрів здоров’я, а також забезпечення медичною і 

психологічною допомогою жінок – жертв насильства, допомогу 

травматологічним хворим і реконструкцію багатьох об’єктів медичних 

установ і державної інфраструктури. У процесі реалізації Мальтійським 

Орденом знаходяться програми по боротьбі зі СНІД в Африці та Центральній 

Америці [11, с. 1–2]. 

Що стосується організацій Мальтійського Ордену, які надають першу 

медичну допомогу, допомогу при катастрофах і послуги соціального 

забезпечення, то вони функціонують більше ніж у 30-ти країнах. Ці 

організації також проводять всебічну роботу з молодим поколінням і щороку 

навчають тисячі волонтерів основам першої медичної допомоги. Як приклад 

можна назвати Австралійську асоціацію Мальтійського Ордену, яка спільно з 

Посольством Суверенного Мальтійського Ордену в Тімур-Лесте реалізує 

проект з підвищення якості роботи служби швидкої допомоги в цій острівній 

державі і, починаючи з жовтня 2009 року, щорічно організовує курси для 

35 осіб середнього медичного персоналу та водіїв швидкої допомоги [53, 

с. 1]. 

Все більш важливою стає діяльність Суверенного Мальтійського 

Ордену з допомоги перестарілим людям. Орден керує роботою чисельних 
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спеціалізованих центрів для перестарілих в Англії, Німеччині, Іспанії, 

Австрії, США, Чилі та Мексиці. В деяких країнах надається низка послуг, які 

допомагають перестарілим людям зробити своє життя вдома легшим. Це 

включає доставку гарячого харчування в їхні помешкання, транспортні 

послуги, послуги доглядальниці, допомогу з покупками тощо. У Франції 

Суверенний Мальтійський Орден підтримує дев’ять спеціалізованих 

медичних центрів для інвалідів. Подібні центри також існують у Польщі, 

Угорщині, Лівані, Еквадорі та США. В Ірландії Мальтійський Орден 

забезпечує широкий спектр послуг для людей з фізичною та інтелектуальною 

непрацездатністю, включаючи цілеспрямовану реабілітацію та тренувальні 

пристрої, комп’ютерні курси, а також туристичні подорожі з навчальними 

програмами. Крім того, національні асоціації Мальтійського Ордену 

проводять багато заходів для інвалідів, включаючи організацію щорічних 

подорожей прочан в Лурд (Франція) та інші місця богомілля. Протягом 

останніх 28 років Мальтійський Орден щорічно організовує почергово в 

одній з європейських країн міжнародний літній табір для молодих людей з 

обмеженими здібностями [129, с. 1]. 

Ще одним напрямком діяльності Суверенного Мальтійського Ордену, 

який реалізується за допомогою Всесвітнього фонду допомоги забутим 

людям національними асоціаціями і корпусами порятунку Ордену по всьому 

світові, є підтримка довготермінових проектів з надання допомоги тим 

категоріям населення, якими нехтує суспільство (діти з вродженими вадами, 

безпритульні, засуджені тощо) [246, с. 1]. 

Одним з традиційних завдань для Мальтійського Ордену є гуманітарна 

допомога жертвам природних катаклізмів і збройних конфліктів. Заснована в 

середині ХІХ ст. допомога здійснювалася протягом Першої і Другої світових 

війн. У другій половині ХХ ст. обсяг роботи на даному напрямку збільшився.  

За останні 50 років найбільшими гуманітарними акціями Суверенного 

Мальтійського Ордену були: 

– допомога біженцям під час Угорської кризи у 1956 році; 
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– організація роботи та управління польовим госпіталем під час війни 

у В’єтнамі; 

– служби допомоги в Таїланді протягом багатьох років; 

– медична допомога під час громадянських війн у Лівані і Сальвадорі; 

– допомога біженцям під час Курдської кризи; 

– допомога біженцям району Великих Озер в Африці; 

– різні заходи в ході Балканської кризи (1999 р.); 

– допомога постраждалим від землетрусів в Італії наприкінці 1970-х 

років та у 1997 і 2009 роках; 

– неодноразова допомога постраждалим від повеней та ураганів в 

Угорщині, Румунії, Гондурасі та Польщі [24, с. 1]; 

– допомога медичними препаратами постраждалим після катастрофи 

на Чорнобильській АЕС у 1986 році та організація обстеження, лікування і 

відпочинку щомісячно протягом двох років по 50–60 дітей з України і 

Білорусі (із зони радіаційного забруднення) в Італії; 

– медична і гуманітарна допомога жертвам землетрусу у Вірменії у 

1988 році [38, с. 28]. 

З початку цього тисячоліття Суверенний Мальтійський Орден надавав 

допомогу: 

– біженцям в Афганістані (2001–2007 рр.) та Демократичній Республіці  

 Конго (2003 р.); 

– постраждалим від землетрусу у місті Бам, Іран (2004 р.); 

– біженцям в Дарфурі, Судан (2004 р.); 

– в організації рятувальних робіт при цунамі у Південній і Південно-

Східній Азії (2005 р.); 

– голодуючому населенню Нігера і Малі (2005 р.); 

– постраждалим від урагану в Новому Орлеані, США (2005 р.); 

– постраждалим від землетрусу у Пакистані (2005 р.); 

– медичну допомогу жертвам землетрусу на о. Ява, Індонезія 

(2006 р.); 
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– постраждалим від землетрусу у Перу (2007 р.); 

– швидку медичну допомогу після повені у мексиканському штаті 

Табаско (2007 р.); 

– гуманітарну допомогу після тропічного урагану в Мьянмі (2008 р.); 

– брав участь у рятувальних роботах після землетрусів на Гаїті і в 

Чилі (2010 р.) [24, с. 1–2]; 

– медичну допомогу 45 000 постраждалих і переміщених осіб у 

північному Іраку у двох створених Орденом медичних центрах (з 2014 р. і по 

цей час) [195, с. 1–2]; 

– медичну допомогу для близько 15 000 сирійських біженців і 

переміщених осіб у польових госпіталях, центрах здоров’я та мобільних 

клініках, а також гуманітарну допомогу для 110 000 постраждалих протягом 

чотирьох років громадянської війни у Сирії, що триває й донині [177, с. 1–2]. 

У 1994 році була заснована ECOM (Emergency Corps of the Order of 

Malta) – (Служба порятунку Мальтійського Ордену), що становила собою 

об’єднання пріорств і національних асоціацій Ордену, а також їх служб 

допомоги з метою здійснення спільного надання допомоги жертвам 

катастроф міжнародного масштабу, а також з метою надання швидкої, 

професійної та ефективної допомоги у випадках стихійного лиха тощо. 

Створення ECOM зробило свого часу найбільш суттєвий внесок у справу 

зміцнення міжнародного співробітництва в рамках Ордену і стандартизації 

дій. Завдяки ECOM Суверенний Мальтійський Орден відновив свою участь у 

піклуванні про жертв усіх видів лиха, таких як війни, землетруси, повені, 

голод тощо. Групи головної допомоги ECOM готові були до відправлення в 

район катастрофи протягом 48 годин і мали можливість у короткі терміни 

розгорнути центральні табори допомоги, розраховані на 1000 осіб кожний, з 

усім необхідним медичним обладнанням, польовими госпіталями, кухнями, 

спеціальними наметами, установками для очищення води та центральним 

зв’язком. Ці групи були повністю оснащені для автономного існування 

протягом 4-х тижнів, потім організовувалася подальша доставка усього 



 170 

необхідного. Перші великі акції ECOM відбулися у зв’язку з кризою і 

військовими діями в Руанді і на території колишньої Югославії [175, с. 351–

352]. 

Проте з метою подальшого удосконалення міжнародного 

співробітництва в рамках Ордену, починаючи з 2005 року, ECOM була 

замінена іншою структурою – Malteser International – міжнародною 

організацією Суверенного Мальтійського Ордену, сферою діяльності якої є 

медична і гуманітарна допомога жертвам природних катаклізмів і 

громадянських конфліктів. Операції цієї міжнародної організації 

Мальтійського Ордену, що проводяться по всьому світові, включають як 

надзвичайні медичні роботи, так і довготермінові проекти з реконструкції та 

розвитку. Нині в організацію Malteser International, що має більше ніж 50-

літній досвід роботи, входять 26 національних асоціацій Мальтійського 

Ордену, які на поточний момент проводять роботу по 100 проектах у 

27 країнах Африки, Азії та Південної Америки [80, с. 1]. Часто ці роботи 

проводяться спільно з спеціалізованими установами ООН, міжнародними 

організаціями та державною владою постраждалих регіонів. У багатьох 

випадках Суверенний Мальтійський Орден за допомогою Malteser 

International брав на себе медичну сторону допомоги у миротворчих місіях 

ООН (у Центральній Америці, Кувейті, Східному Тиморі, на Балканах, в 

Афганістані). Нейтралітет Мальтійського Ордену і його неупереджена та 

аполітична сутність дозволяють надавати допомогу в ситуаціях, де доступ 

іншим організаціям утруднений. Цінну підтримку при цьому надають 

дипломатичні представники Суверенного Мальтійського Ордену у країнах 

своєї акредитації [24, с. 2]. 

Окрім Malteser International, штаб-квартира якого знаходиться у Кельні 

(ФРН), під егідою Суверенного Мальтійського Ордену діють Міжнародний 

Комітет Госпітальєрів Мальтійського Ордену, Міжнародний Комітет 

Мальтійського Ордену (CIOMAL) та Міжнародна Асоціація Католицьких 

Біоетиків (IACB). Так, Міжнародний Комітет Госпітальєрів Мальтійського 
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Ордену координує міжнародну діяльність національних асоціацій і 

організацій Ордену. Його місія полягає у підтриманні діяльності Ордену і 

тотожності його структур, що працюють на міжнародному рівні. Контроль 

над цим Комітетом здійснює Великий Госпітальєр Суверенного 

Мальтійського Ордену, штаб-квартира якого розташована у Магістерському 

Палаці у Римі. 

Іншою міжнародною структурою Ордену являється Міжнародний 

Комітет Мальтійського Ордену (CIOMAL), який був створений у 1958 році і 

донині бореться з лепрою, допомагаючи тим, хто був ізольований від 

суспільства через наявність цієї хвороби. На сьогодні CIOMAL втілює в 

життя два головних проекти в Південно-Східній Азії та Південній Америці. 

CIOMAL фінансує і керує центрами допомоги, які у співпраці з урядами 

країн свого перебування організовують роботи щодо запобігання 

захворюваності, а також надають медичну допомогу, займаються соціальною 

реабілітацією і проводяться тренінги для медичного персоналу. Сьогодні, 

завдяки наявності нових методик лікування, були досягнуті вражаючі 

результати у боротьбі з цим захворюванням: 17 000 хворих на лепру були 

виліковані. CIOMAL продовжує і надалі надавати медичну допомогу 

постраждалим у країнах підвищеного ризику. CIOMAL знаходиться у 

Женеві, перебуває у тісному зв’язку з Міжнародною Федерацією Анти-

Лепрозних Асоціацій і співпрацює з ВООЗ. Програми CIOMAL по боротьбі з 

лепрою розробляються на основі директив ВООЗ. 

Нові проблеми, породжені спірними питаннями в біоетиці, спонукали 

представників різних національних асоціацій Суверенного Мальтійського 

Ордену до створення у 2003 році у Торонто (Канада) Міжнародної Асоціації 

Католицьких Біоетиків (IACB), місія якої полягає у просуванні та 

стимулюванні спільної роботи між католицькими біоетиками. Створенням 

мережі для міжнародного співробітництва, IACB прагне збільшувати 

кількість католицьких біоетиків, які беруть участь у публічних обговореннях, 

і запроваджувати етичні принципи в охорону здоров’я. Біоетики, об’єднані в 



 172 

Міжнародну Асоціацію Католицьких Біоетиків, як однодумці отримують 

необхідну їм інформацію і беруть участь у спонсованих IACB заходах і 

проектах, таких як міжнародні конференції, що проходять кожні два роки, 

національні та регіональні конференції, співробітництво з питань навчання, 

досліджень та публікацій. У 2004 році в Торонто за підтримки декількох 

національних асоціацій Суверенного Мальтійського Ордену було утворено 

секретаріат Асоціації. З того часу міжнародні конференції католицьких 

білетиків проводилися вже шість разів у різних країнах, остання з них 

відбулася у Канаді у липні 2015 року [80, с. 1–2]. 

Враховуючи, що Мальтійський Орден здійснює госпітальну діяльність, 

включаючи санітарну допомогу, а також допомогу жертвам стихійного лиха і 

війн, він представлений постійними делегаціями при штаб-квартирах таких 

міжнародних організацій як Міжнародний комітет Червоного Хреста, 

Всесвітня організація охорони здоров’я та деяких інших. 

Що стосується національних громадських доброчинних і благодійних 

організацій – Мальтійських служб допомоги у відповідних країнах чи містах, 

то вони реєструються відповідно до законодавства своєї країни, як правило, в 

органах юстиції, а їх статут затверджується Великим Госпітальєром 

Суверенного Мальтійського Ордену. Так, наприклад, Російська служба 

допомоги Суверенного Мальтійського Ордену (Російська Мальтійська 

допомога), утворена у 1996 році, подібно до інших національних служб 

такого роду, являється офіційним інститутом Суверенного Мальтійського 

Ордену і має свої відділення у багатьох регіонах Росії [36, с. 171]. Подібної 

мальтійської служби допомоги в Україні в загальнодержавних рамках, 

наскільки нам відомо, не існує, однак функціонують Мальтійські служби 

допомоги у Львові [71, с. 1–2], в Івано-Франківську [70, с. 1–2] і в 

Берегові [69, с. 1–2]. На сайті мережі Мальтійської служби допомоги в 

Україні [72, с. 1] зазначається і Мальтійська служба допомоги у Києві, однак 

не вказується її електронна та юридична адреса і чим вона займається 

достеменно не відомо. У Львові свою роботу Мальтійська служба допомоги 



 173 

розпочала офіційно з 23 лютого 1993 року, коли з ініціативи Суверенного 

Мальтійського Ордену та Німецької Мальтійської служби допомоги була 

зареєстрована Благодійна організація «Мальтійська служба допомоги у 

Львові». Зазначені Мальтійські служби допомоги у Львові, Івано-

Франківську і Берегові займаються благодійними проектами на території 

Львівської, Івано-Франківської і Закарпатської областей і розміщують на 

своїх вищезазначених сайтах звіт про свою роботу, тому ми не будемо 

докладно зупинятися на аналізі їх діяльності. 

Суверенний Мальтійський Орден і його служби надають допомогу 

потребуючим незалежно від їх політичної, етнічної чи релігійної 

приналежності, кольору шкіри чи статі. Допомога направляється виключно 

туди, де в ній є потреба. При цьому виявляється необхідна повага до 

культури, гідності та традиції тих, хто потребує такої допомоги. Найбільшу 

допомогу Мальтійський Орден надає країнам Африки, Латинської Америки, 

Азії та Близького Сходу, що пояснюється важким соціально-економічним 

станом відповідних країн та географією дипломатичних відносин Ордену. 

Орден має власні лікарні, поліклініки, амбулаторії, будинки для 

перестарілих та інвалідів, Міжнародний банк крові (на острові Мальта), 

лепрозорії у країнах Африки та Південної Америки, центри зі збору і 

розподілення медикаментів, центри лікування і реабілітації діабету, дитячі 

будинки, школи медсестер та інші різного роду добродійні заклади. 

Стаціонарні добродійні центри існують в Австрії, Німеччині, Іспанії, Італії, 

Франції, а також в Ірландії, Канаді, Лівані, Люксембурзі, Парагваї та 

Швейцарії. Медичні установи Ордену діють згідно з міжнародними 

конвенціями і в межах законодавства відповідних держав. З деякими 

державами Орден уклав двосторонні міжнародні договори у галузі медицини. 

На сьогодні Суверенний Мальтійський Орден має у різних країнах світу такі 

стаціонарні медичні установи та заклади гуманітарного напрямку: 

17 лікарень, 33 клініки, 21 диспансер, сім будинків для прочан, один центр 

реабілітації наркоманів, два дитячі будинки, 10 будинків для інвалідів, 
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15 будинків для перестарілих, вісім дитячих дошкільних закладів, 

600 центрів першої допомоги і соціальної реабілітації, шість установ 

допомоги біженцям і особам, які шукають притулку тощо [175, с. 350]. 

Підсумовуючи вищевикладене, слід зауважити, що на сьогодні 

головною місією Суверенного Мальтійського Ордену як особливого суб’єкта 

міжнародного права є госпітальна діяльність – допомога хворим, жертвам 

воєнних дій, стихійного лиха та техногенних катастроф. До цього варто 

додати, що у XIX і XX ст. Суверенний Військовий Мальтійський Орден, 

незважаючи на те, що у його назві присутнє слово «військовий», вже ніколи 

не виступав як військова сила. З втратою Мальти і зникненням російських 

пріоратів Орден назавжди позбувся своєї військової складової. Участь 

рицарів Мальтійського Ордену у Першій і Другій світових війнах і наступних 

чисельних локальних конфліктах ХХ ст. та сьогодення обмежується 

виключно медичною та гуманітарною допомогою.  

 

Висновки до Розділу 3 

 

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 
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католицький релігійний орден, однак є незалежним як суверенний суб’єкт 

міжнародного права. Представником Папи Римського при Мальтійському 

Ордені являється один з кардиналів, який носить титул кардинала-

покровителя (cardinalis patronus), а при Святому Престолі акредитований 

посол Суверенного Мальтійського Ордену. У 2008 році були встановлені 

дипломатичні відносини між Суверенним Військовим Орденом Госпітальєрів 

святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти та Україною на рівні місій, 

очолюваних надзвичайними і повноважними послами. Переважна більшість 

країн, з якими Суверенний Мальтійський Орден підтримує дипломатичні 

відносини, знаходиться в Африці, Латинській Америці та Азії. З держав, 

постійних членів Ради Безпеки ООН, лише Російська Федерація має 

дипломатичні відносини з Орденом, які були відновлені у 1992 році. 

Суверенний Мальтійський Орден має також офіційні представництва, які не 

являються дипломатичними, в Бельгії, Німеччині, Франції, Люксембурзі, 

Монако і Швейцарії.  

У діяльності Суверенного Мальтійського Ордену як специфічного 

суб’єкта міжнародного права, на відміну від типових 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 міжнарод ної діяльності та його організації, 

оскільки завдання Ордену не обмежені державними кордонами, а це, у свою 

чергу, також накладає відбиток на дипломатичні відносини Мальтійського 

Ордену з державами світу. Іншими словами, суверенітет і міжнародно-

правова дієздатність і правоздатність Ордену, згадані в Орденській 

Конституції 1961 року та Кодексі Законів 1966 року, існують лише в 

залежності від цілей, які Орден переслідує з часу свого заснування. 

Діяльність орденської дипломатії є виявом політики Мальтійського 

Ордену як суверенного утворення, а не як католицького ордену. З огляду на 



 176 

свій функціональний суверенітет Орден бере участь як постійний спостерігач 

у діяльності 30 міжнародних організацій і органів, у тому числі деяких 

спеціалізованих установ ООН, і розвиває двосторонні відносини з іншими 

державами світу та укладає з ними відповідні міжнародні угоди, що 

стосуються, головним чином, політико-дипломатичної, 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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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», 

«рицарями-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 
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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 

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.  

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 
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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 

суверенітету 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 

становить 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 
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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 
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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 типових 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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