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У сучасній міжнародній практиці найбільш поширеним
визнанням іноземної держави стало визнання де–юре, або повне
дипломатичне визнання. Воно передбачає встановлення
дипломатичних відносин, відкриття за взаємною домовленістю
дипломатичних представництв, розвиток взаємовигідних торгівельних,
економічних, культурних та інших зв’язків.

Встановленню дипломатичних зв’язків та обміну
дипломатичними представництвами передують переговори між
представниками зацікавлених країн або обмін вербальними нотами.
Документальне оформлення, як правило, проходить в рамках МЗС, яке
на підставі відповідного розпорядження глави держави підписує
спільне комюніке.

Віденська Конвенція 1961 р. підрозділяє глав дипломатичних
представництв на три класи:

1. Клас послів та нунціїв, які акредитуються при главах держав,
та інших глав представництв еквівалентного рангу (наприклад, країни
Співтовариства обмінюються між собою Верховними Комісарами –
High Commissioners, які еквівалентні класу послів);



2. Клас посланників та інтернунціїв, які акредитуються при
главах держав;

3. Клас повірених у справах, які акредитуються при міністрах
закордонних справ – Charge d’Affaires en pied (скорочено Charge
d’Affaires e.p.) або Charge d”Affaires avec letters (фр.). Цей клас глав
дипломатичних представництв не слід плутати з тимчасово
повіреними у справах – старшими співробітниками представництв, які
заміщають його главу на час відсутності (Charge d’Affaires ad interim –
скоросчено Charge d’Affaires a.i.) [1].

Віденська Конвенція встановлює принцип рівності глав
дипломатичних представництв, в цьому документі чітко вказується,
що «не повинно проводитися ніякого розрізнення між главами
представництв внаслідок належності до того чи іншого класу» [2].
Це положення відповідає принципу рівності держав, і той чи інший
клас дипломатичного представника може слугувати лише
показником ступеню розвиненості відносин між державами.

У наш час держави, як правило, призначають глав своїх
дипломатичних представництв у рангах послів, хоча це не є
абсолютним явищем (так,  наприклад,  із 55 глав дипломатичних
представництв, акредитованих у Сінгапурі 8 є тимчасово
повіреними у справах).

Інколи, у першу чергу у тих випадках, коли дипломатичні
відносини розвинуті слабо, сторони домовляються про акредитацію
дипломатичних представників за сумісництвом. Віденська
Конвенція допускає акредитування дипломатичного представника
за сумісництвом навіть у кількох країнах [3]

(наприклад, посол Данії у Сінгапурі є також послом
за сумісництвом у 8 країнах регіону). В таких випадках глава
представництва буває в країні акредитування наїздами, за
необхідності. В цих країнах можуть створюватися апарати
представництва, які очолюють тимчасово повірені у справах.

Допускається, щоб дві або кілька держав акредитували одну і
ту саму особу у якості свого представника в іншій країні. Більш
того, Віденська Конвенція передбачає можливість сумісництва
главою представництва або будь-яким із його співробітників –
членом дипломатичного персоналу – своєї посади з посадою
представника акредитуючої держави при будь - якій міжнародній
організації [4].

У міжнародній протокольній практиці відомі випадки, коли
держави з різних причин розривають, переривають або
призупиняють дипломатичні відносини. Розрив дипломатичних



відносин супроводжується повним припиненням контактів між
державами, відкликанням дипломатичних представників та
закриттям дипломатичних та інших представництв.

Поновлення дипломатичних відносин відбувається, як
правило, так само, як і їх встановлення, тобто шляхом переговорів
та обміну відповідними документами.  Так,  уряд Колумбії 3 травня
1948 р. заявив про те, що відносини Колумбії з СРСР розриваються.
У 1968 р. відносини були відновлені після процедури переговорів
між постійними представниками СРСР та Колумбії при ООН [5].

Порядок призначення глави дипломатичного
представництва. Вступ на посаду.

Порядок призначення глави диппредставництва має свої
особливості. Віденська Конвенція 1961 р. передбачає, що акредитуюча
держава повинна переконатись у тому, що країна перебування дала
агреман (згоду) на ту особу, яку воно передбачає акредитувати як
главу представництва в цій країні [6]. Агреман у різних випадках
запрошується по-різному. Якщо глава дипломатичного представництва
призначається вперше після встановлення між державами
дипломатичних відносин, то запит на агреман може бути зроблений у
третій країні через дипломатичні представництва обох сторін. У разі
заміни одного глави дипломатичного представництва іншим запит на
агреман може бути зроблений його попередником перед від’їздом або
тимчасово повіреним у справах після від’їзду попереднього посла. При
цьому повідомляються короткі відомості про кандидатуру: вік, освіта,
сімейний стан, посади, які він обіймав раніше.

Після отримання агремана кандидат на посаду глави
дипломатичного представництва стає «персона грата», тобто бажаною
особою. Зазначимо, що статус «персона грата» мають усі дипломатичні
співробітники представництва.

Уряд країни призначення може не дати агреман. Повідомляючи
про відмову, воно не повинно викладати свої мотиви. На запит на
агреман не прийнято давати негативну відповідь у формі офіційної
відмови. Сама занадто довга затримка відповіді на запит може
розглядатися як відмова надати агреман. (Інколи затримка в агремані
буває проявом свого роду відповіді (реторсією) на таку ж затримку на
запит на агреман з боку держави акредитування у минулому. В
принципі ж Віденська Конвенція не визначає час для відповіді на запит
на агреман.) Нагадувати про запит на агреман не прийнято.

У разі відмови в агремані запропонована кандидатура знімається
та робиться запит на агреман на іншу особу. Якщо відповідь на запит
занадто довго затримується і тому розцінюється як небажання уряду



країни акредитування приймати конкретну особу у якості посла,
уряд акредитуючої країни у порядку реторсії може залишити на
тривалий строк посаду посла вакантною, і у цьому випадку посольство
очолює тимчасово повірений у справах, що сприймається як зниження
рівня відносин між державами.

Враховуючи делікатний характер агремана, уряд, до якого
звернулися із запитом, зазвичай прагне не затримувати відповіді.
Береться до уваги і принцип взаємності , тобто за який строк цей уряд
отримав від іншої сторони агреман на свого посла.

Офіційним підтвердженням повноважень дипломатичного
представника є вірча грамота, підписана главою держави. Грамота
слугує підтвердженням довіри, яку має посол з боку властей
акредитуючої держави, і вірності усього того, що він буде говорити від
їхнього імені. Адресуються та вручаються вірчі грамоти главі держави
країни призначення. (Повноваження постійного повіреного в справах
видаються міністром закордонних справ акредитуючої держави та
вручаються міністру закордонних справ країни акредитування).

Зазвичай разом з вірчими грамотами знов призначений посол
вручає і відкличні грамоти свого попередника. У них повідомляється
про рішення властей акредитуючої держави відкликати попереднього
посла, у загальній формі вказується причина відкликання,
висловлюється сподівання що він своєю діяльністю сприяв розвитку
добрих відносин з країною перебування. Інколи відкличні грамоти
посол, що від’їжджає, вручає сам перед своїм від’їздом.

У деяких країнах існує порядок направлення відпускних грамот,
які за формою мало чим відрізняються від відкличних. В них міститься
прохання «відпустити» дипломатичного представника. Відпускні
грамоти пересилаються дипломатичним каналом і не вимагають
відповіді [7].

Приїзд іноземного посла в країну акредитування є примітною
подією. У минулі часи він супроводжувався складним ритуалом, при
чому у різних країнах він мав свої особливості. Загальним же було
прагнення проявити знаки поваги до посла, які відповідали б
значущості ролі у міжнародних справах глави держави (монарха),
якого посол представляв.

У наш час загальна практика зустрічі нового посла стала значно
простішою. В аеропорту (на вокзалі) посла зустрічають начальник
Департаменту протоколу МЗС, співробітники посольства на чолі з
тимчасово повіреним у справах. У деяких країнах збереглась традиція,
коли у зустрічі беруть участь також посли, акредитовані у даній країні.
Біля трапу літака (вагону) тимчасово повірений у справах представляє



посла начальнику Департаменту протоколу, який вітає посла та
проводить його до зали для почесних гостей. Тимчасово повірений у
справах знайомить посла зі співробітниками посольства, а також (у
відповідній ситуації) з іншими послами, які прибули на зустріч.

Якщо посол прибуває автомашиною, офіційна зустріч не
організовується. Посольство підтверджує Департаменту протоколу
факт приїзду посла і домовляється про його перший візит. У деяких
країнах існує практика, що у таких випадках першим новоприбулому
послу у його резиденції наносить візит керівник Департаменту
протоколу МЗС країни акредитування.

Існує різна практика визначення часу, коли Надзвичайний та
Повноважний Посол почав виконувати свої обов’язки. Це залежить від
місцевих протокольних правил країни акредитування глави
представництва. За Віденською Конвенцією 1961 р. час вступу
дипломатичного представника на посаду повинен визначатися або з
моменту вручення послом своїх вірчих грамот, або з моменту
повідомлення про своє прибуття та представлення завірених копій
вірчих грамот міністерству закордонних справ держави перебування
або іншому міністерству, по відношенню до якого існує домовленість
[8]. Черговість вручення вірчих грамот або представлення їх завірених
копій визначається датою або ж навіть часом прибуття посла.

Процедура акредитування в кожній країні проводиться у
відповідності до її звичаїв. Але незалежно від цього, вона повинна
застосовуватися по відношенню до всіх глав дипломатичних
представництв одного і того ж класу однаково, без дискримінації.

Протокол вручення вірчих грамот зазвичай характеризується
особливою урочистістю: шикування почесної варти; виконання
державних гімнів; спеціальна форма одягу. Церемонія вручення вірчих
грамот главами дипломатичних представництв – це єдиний випадок,
коли їм надаються військові почесті [9]. Протокольна практика
вручення вірчих грамот кожної країни характеризується певними
особливостями, так у Канаді на церемонії присутні усі співробітники
посольства, а також представники діаспори – вихідці з країни, що
представляє новий посол [10]. А подібна церемонія у Сінгапурі
відзначається надзвичайно ретельною організацією та значною
попередньою підготовкою посла: він дивиться відео матеріали –
церемонія вручення вірчих грамот його попередниками, вивчає план
розміщення та розсадки при зустрічі з
главою держави [11].

У деяких країнах Департамент протоколу проводить спеціальні
офіційні прийоми для послів, які останнім часом (за останні



3-4 місяці ) прибули у країну перебування та
вручили свої вірчі грамоти.

Завершення місії дипломатичного представника.
Завершення місії посла та його від’їзд з країни пов’язані з

проведенням певних протокольних заходів. Посол призначає дату
свого від’їзду з країни та повідомляє про це МЗС країни перебування
та дуаєна дипломатичного корпусу. Таке повідомлення посол
направляє після того, як йому стає відомо про надання агремана його
наступнику.

В деяких країнах існує правило наносити прощальні візити
встановленому колу осіб: главі держави, уряду, міністру закордонних
справ, іншим офіційним особам. Є країни, де посол, який від’їжджає,
сам визначає список осіб, яким би він хотів нанести прощальний візит.
При складанні такого списку враховується обсяг та характер зв’язків,
які підтримував посол під час свого перебування з представниками
державних, урядових органів та суспільних організацій. Цей список
посол направляє в Департамент протоколу МЗС країни перебування
разом з проханням сприяти організації його візитів.

Існує практика, за якою у зв’язку з остаточним від’їздом посла
міністр закордонних справ або його заступник дає сніданок або ланч.
Від імені міністра закордонних справ послу вручається пам’ятний
подарунок. Дипломатичний корпус у свою чергу організовує прийом
на честь посла,  який від’їжджає, йому також вручають пам’ятний
подарунок.

Перед від’їздом з країни посол, як правило, влаштовує
прощальний прийом, на який запрошуються офіційні представники
країни перебування, члени дипкорпусу, представники ділових,
культурних кіл країни перебування, з якими глава диппредставництва
встановив особливо плідні та тісні контакти.  У день від’їзду посол
направляє на ім’я міністра закордонних справ особисту ноту (або
вербальну ноту до МЗС),  у якій повідомляє про свій від’їзд та
призначення тимчасово повіреного у справах. В аеропорту (на вокзалі)
посла проводжають керівник Департаменту протоколу МЗС,
співробітники посольства. Інколи в проводах беруть участь і іноземні
посли.

Якщо посол від’їжджає з країни машиною, то начальник
Департаменту протоколу МЗС може заїхати до його резиденції та
попрощатися. Одначе ця норма не є обов’язковою.

Посли за сумісництвом. «Роз’їзні посли».
У міжнародній дипломатичній практиці нерідкими є випадки

призначення одного посла одночасно у кількох державах. При цьому



держава відкриває посольство лише в країні, де дипломатичний
представник перебуває постійно. В країнах, де посол акредитований за
сумісництвом, інколи відкриваються невеликі за штатом
представництва на чолі з тимчасово повіреним у справах, але, як
правило, взагалі не створюється яких-то не було представництв. Час
від часу посол приїжджає до країн свого акредитування (за
сумісництвом), бере участь у заходах, які організовуються для
дипломатичного корпусу, проводить робочі зустрічі з офіційними
особами, представниками ділових кіл країни тощо.

З метою економії коштів у деяких країнах (наприклад, у
Сінгапурі) введена категорія так званого «роз’їзного посла». Такий
посол постійно знаходиться у своїй країні, а в державу, в якій він
акредитований, виїжджає періодично з короткостроковими візитами.
Введення практики «роз’їзних послів», як показує практика, дає
можливість державам розширювати свої зовнішні зв’язки, у тому числі
з тими країнами, в яких у зв’язку з обмеженістю інтересів утримувати
постійні дипломатичні представництва не видається можливим та
доцільним.

Література

1. Дипломатическая служба. – М.: РОССПЭН, 2002. – С. 110-111.
2. Гуменюк. Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби. –

Київ.: Либідь, 1998. – С. 148.
3. Там же. – С. 146.
4. Там же. – С. 146.
5. Борунков А.Ф. Дипломатический протокол в России. – М.:

Международные отношения, 1999. – С. 40.
6. Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби. – К.:

Либідь, 1998. – С. 146.
7. Борунков А.Ф. Дипломатический протокол в России. – М.:

Международные отношения, 1999. – С. 46.
8. Джон Вуд, Жан Серре. Дипломатический церемониал и протокол. –

М.: Прогресс, 1976. – С. 64.
9. Там же. – С. 113.
10. Тимошенко Н.Л. На найвищому рівні і в повсякденному житті.

Деякі особливості офіційного дипломатичного протоколу Канади //
Політика і час. – 2001. – № 2. – С. 76-80.

11. Тимошенко Н.Л. Відповідно до культурних традицій Азії.
Сінгапур зблизька: особливості ділової культури та дипломатичного



протоколу // Політика і час. – 2003. – №9. – С. 87-96.

Статья посвящена рассмотрению норм дипломатического
протокола, связанных с процедурой вступления дипломатического
представителя в должность, а также прекращения его полномочий. В
работе рассматривается процесс получения агремана
дипломатическим представителем. Дается характеристика
дипломатических документов. Описывается практика назначения
послов по совместительству и так называемых «разъездных послов».
Уделено внимание протоколу встречи нового посла в стране
пребывания, а также проводам посла, который покидает страну в
связи с завершением его полномочий.

Ключевые слова: дипломатические отношения, дипломатический
протокол, дипломатическое представительство, посол, посланник,
поверенный в делах, аккредитация, агреман, верительные грамоты,
отзывные грамоты, отпускные грамоты.

The article is devoted consideration of norms of diplomatic protocol,
related to procedure of entry of diplomatic representative in position, and
also stopping of his plenary powers. The process of agreman receipt by
diplomatic representative is examined in work. Description of diplomatic
documents is given. The article deals with practice of setting of
ambassadors holding two jobs and so-called «departure ambassadors».
Attention protocol of meeting of new ambassador is spared in the country
of stay, and also to the send-offs of ambassador which abandons a country
in connection with completion of his plenary powers.

Key words: diplomatic relations, diplomatic protocol, diplomatic
representative office, ambassador, envoy, attorney in businesses,
accreditation, agreman, credentials, letters of recall, vacation deeds.


