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права ООН щодо міжнародно-правового  

регулювання реадмісії осіб 
 

Ілпрзрур одагкіпії мпіб є лмвзк 
як гйя кіелаомглмгм ноава вжагайі, 
рак і гйя ноава Укоаїлз жмкодка, і 
имгм акруайіжауія мбукмвйдла дкпнм-
лдлуіайщлзк жомпралляк пвірмвзт 
кігоауіилзт номудпів, які нмродбу-
ырщ пнійщлзт жупзйщ кіелаомглмгм 
пніврмваозпрва цмгм їт уодгуйывал-
ля. Оглзк іж пуфаплзт ілпрзрурів 
кіелаомглзт віглмпзл гдоеав, цм 
кмед пуррєвм внйзлурз ла номудпз 
лдйдгайщлмї кігоауії, прайа одагкіпія 
мпіб. Вмглмфап омжхзодлля псдо вжа-
єкмвіглмпзл гдоеав прає нодгкдрмк 
кіелаомглм-ноавмвмгм одгуйывалля. 

Діайдкрзка урвмодлля ра омжвзр-
ку ілпрзруру одагкіпії мпіб гдкмл-
проує хзомру нмгйягів ла имгм нм-
лярря, пурліпрщ і жкіпр. Поз ущмку, 
гмвмйі лджлафла кійщкіпрщ вірфзжля-
лзт (Л. Алалкм, О. Біймкмлщ, 
С. Клзх, Я. Кмпрыфдлкм, З. Макаоу-
та, В. Муоавимв ра іл.) і жаоубіелзт 
(А. Абахзгжд, О. Каеаєва, Н. Кмй-
кал, К. Кзпдйщмва ра іл.) гмпйіглзків 
номбйдкз кіелаомглм-ноавмвмгм 
одгуйывалля одагкіпії мпіб лд нозгі-
йзйз увагз омжгйягу номбйдкз     

ілпрзрууіилмгм жабджндфдлля одагкі-
пії. 

Дмнмкмгрз гдоеавак дсдкрзв-
ліхд взкмозпрмвуварз кмейзвіпрщ 
номвдгдлля ужгмгедлмї нмйірзкз у 
кігоауіиліи псдоі нмкйзкалі кіела-
омглі могаліжауії. Вмглмфап, як віг-
кіфаырщ Є. Кзпдйщмва і О. Гмймва-
лмв, ла рдндоіхліи фап лд іплує єгз-
лмї кіелаомглмї могаліжауії, яка б 
мтмнйывайа пвмєы кмкндрдлуієы упі 
нзралля, нмв’яжалі ж кіелаомглмы 
кігоауієы, фз взкмлувайа кммогзлу-
ыфу сулкуіы жа лзкз впіка. І уд 
жомжукійм, мпкійщкз кігоауіилзи нм-
рік є лдмглмоіглзк, цм взкагає оіж-
лзт ілпроукдлрів ра кдталіжків вжає-
кмгії гдоеав у кмелмку кмлкодрлм-
ку взнагку [1, п. 386].  

Евмйыуія кіелаомглзт могаліжа-
уіи вігбзваєрщпя у оіжлзт псдоат 
пупнійщлмгм бурря. Улікайщлд кіпуд 
пдодг лзт жа мбпягмк нмвлмваедлщ і 
капхрабакз гіяйщлмпрі, лагмймхує 
В. Мзузк, нмпігає ООН [2, п. 37]. 

Вігмкзи гмпйіглзк гіяйщлмпрі 
ООН М. Бдороал, у жв’яжку ж узк 
вігжлафає, лаявліпрщ оіжлзт нігтмгів 
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гм омжвзрку кіелаомглзт могаліжа-
уіи. ООН вігігоає улікайщлу омйщ у 
пмуіайщлмку пдкрмоі у жв’яжку ж гу-
каліраолмы гіяйщліпры, мпмбйзвм 
цмгм номбйдк біедлуів ра ноав йы-
гзлз [3, п. 7]. У клзжі Г. Кйаока і 
Л. Смла «Впдпвірліи кзо фдодж пвірм-
вд ноавм» гмпйіглзкз вжагайі мбґоу-
лрмвуырщ лдмбтігліпрщ ндодрвмодлля 
ООН у «пвірмвзи уояг» [4]. 

ООН як улівдопайщла могаліжа-
уія жагайщлмї кмкндрдлуії рмокаєрщпя 
кіелаомглм-ноавмвмгм одгуйывалля 
кігоауії як у гіяйщлмпрі пвмїт гмймв-
лзт могалів, рак і оіжлзт упралмв, 
смлгів, номгоак, цм віглмпярщпя гм 
пзпрдкз ООН. Оогаліжауія є каига-
лфзкмк гйя мбгмвмодлля оіжлмкалір-
лзт апндкрів, іліуіармомк номвдгдлля 
кмлсдодлуіи ра омжомбйдлля кіела-
омглм-ноавмвзт лмок, цм жафінаырщ 
кігоауіы лапдйдлля [1, п. 388]. 

Нд кмела жайзхзрз бдж увагз и 
гіяйщліпрщ гмнмкіелмгм могалу Гдлд-
оайщлмї Апакбйдї ООН – Кмкіпії 
кіелаомглмгм ноава (гайі – КМП 
ООН фз Кмкіпія), нмв’яжалу ж взоі-
хдлляк ндвлзт номбйдк кіелаомглм-
ноавмвмгм одгуйывалля одагкіпії мпіб. 
Як пйухлм вігкіфає Ю. Маофдлкм, 
гйя ыозпра омбмра КМП ООН нодг-
правйяє мпмбйзвзи ілрдодп, мглзк іж 
жавгалщ якмї є, як вігмкм, пнозялля 
номгодпзвлмку омжвзрку кіелаомг-
лмгм ноава ра имгм кмгзсікауії (прар-
ря 13 Сраруру ООН) [5, п. 17]. 

КМП ООН жаикає ваейзву 
омйщ у смокуваллі лмок жвзфаєвмгм 
ноава. Ужагайщлыыфз ноакрзку гдо-
еав і воатмвуыфз нмродбз номгодпз-
влмгм омжвзрку кіелаомглмгм ноава 
Кмкіпія гмрує вігнмвіглі номдкрз 
гмкукдлрів гйя Гдлдоайщлмї Апакб-
йдї. І. Лукахук жауваезв, цм цд гм 
нозилярря узт номдкрів Апакбйдєы 
вмлз омжгйягаырщпя як аврмозрдрлд 
пвігфдлля іплувалля вігнмвіглзт 
лмок, а Міелаомглзи Суг у пвмїт 
оіхдллят хзомкм взкмозпрмвує гм-
кукдлрз Кмкіпії. Піпйя нігрвдогедл-
ля Сугмк псмокуйщмвалзт Кмкіпієы 
лмок вмлз праырщ фапрзлмы нмжзрз-
влмгм кіелаомглмгм ноава жа кмвфа-
жлмї жгмгз їт гдоеавакз [6, п. 108]. 

За вйаплмї іліуіарзвз Кмкіпія 
омбзрщ мгйяг упіт гайужди кіелаомг-
лмгм ноава ж кдрмы взбмоу рдк гйя 
кмгзсікауії кіелаомглмгм ноава, а 
взбоавхз рдку, яку вваеає лдмбтіг-
лмы, нозжлафає пндуіайщлмгм гмнмві-
гафа, кмрози взвфає її, а жгмгмк омж-
омбйяє лзжку номдкрів прарди, цм 
пуномвмгеуырщ нмяплывайщлзкз 
гмнмвігякз [7, п. 182]. 

Позгійдлля увагз КМП ООН 
номбйдкі взпйалля, у р.ф. одагкіпії 
мпіб, і пномба омжомбйдлля прарди ж 
уієї номбйдкз нозжвдйз гм ланоауы-
валля пралгаорлзт нмймедлщ, цм 
жабджндфуырщ лаибійщх нмвлд гм-
розкалля ноав і пвмбмг йыгзлз, гйя 
їт вкйыфдлля у каибурлі угмгз ном 
одагкіпіы мпіб. 

Змкодка 1998 омку ла 
н’яргдпяріи пдпії КМП ООН нозил-
яйа гм увагз гмнмвігщ Гоунз ж нйа-
лувалля, мглд ж нзралщ якмї нозпвя-
фдлд рдкі «Взпйалля ілмждкуів» іж 
нмгайщхзк вкйыфдлляк у гмвгм-
промкмву номгоаку омбмрз Кмкіпії 
(уд буйм жгіиплдлм ла 52-и пдпії). 
Кмкіпієы буйм нозилярд оіхдлля 
цмгм мноауывалля номдкрів прарди 
жа жажлафдлмы рдкмы, цм нмвзллі 
омжкозрз взфдонлзи ноавмвзи од-
езк, жаплмвалзи ла сулгакдлрайщ-
лзт нозлузнат кіелаомглмгм ноава, 
ра урвмоыыфзт ноавмву бажу гйя 
взпйалля ілмждкуів [8]. 

На 52-и пдпії КМП ООН нзрал-
ля одагкіпії ілмждкуів омжгйягаймпя 
у кмлрдкпрі бмомрщбз ж рдомозжкмк і 
лдйдгайщлмї кігоауії. Піг фап омжгйя-
гу ущмгм нзралля фдодж нозжку бм-
омрщбз ж рдомозжкмк буйм вігкіфдлм, 
цм у жв’яжку іж жбійщхдлляк взкмг 
цмгм бмомрщбз ж рдомозжкмк жомпйа 
лдгмвіоа гм ілмждклзт гомкагял ж 
бмку багарщмт гдоеав, які прайз влм-
пзрз нмноавкз у пвмє лауімлайщлд 
жакмлмгавпрвм у псдоі мбкдедлщ, цм 
прмпуырщпя в’їжгу ра ндодбувалля 
ракзт мпіб ла пвмїи рдозрмоії [8]. 

Піг фап омбмрз ла пдпії КМП 
ООН 2000 омку буйм вігкіфдлм, цм 
оіхдлля уоягу ном взпйалля ілмждк-
уів лд взкйзкає бугщ-якзт жм-
бмв’яжалщ ж бмку ілхзт гдоеав цмгм 
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їт нозилярря. Такме буйм нмоухдлм 
нзралля и цмгм роалжзрлзт гдоеав і 
жаномнмлмвалм, цм уі гдоеавз ракме 
лд жмбмв’яжалі жлмву нозикарз вз-
пйалзт ілмждкуів ла пвмы рдозрмоіы 
[8]. 

Уед 2004 омку ніг фап 56-ї пдпії 
КМП ООН утвайзйа оіхдлля цмгм 
вкйыфдлля рдкз «Взпйалля ілмждк-
уів» у пвмы номгоаку омбмрз ра ноз-
жлафзйа Сндуіайщлзк гмнмвігафдк жа 
уієы рдкмы Ммоіпа Какрм (Какдоул) 
[9]. 

Сйіг вігжлафзрз рми сакр, цм 
М. Какрм, ійыпроуыфз жв’яжмк лдйд-
гайщлмї кігоауії ра взпйалля, впралм-
взв, цм угмгз ном одагкіпіы мпіб і 
ном роалжзр є гвмка лмвзкз ноавм-
взкз явзцакз, урвмодлзкз євом-
ндипщкзкз коаїлакз гйя жлзедлля 
оівля кігоауії у уіймку ра бмомрщбз ж 
лдйдгайщлмы кігоауієы [8]. 

Віл ракме вігкірзв, цм угмгз 
ном одагкіпіы є гвмпрмомллікз угм-
гакз, цм првмоыырщ ноавмві оаккз и 
укмвз гйя взпйалля лдйдгайщлзт 
кігоалрів ж коаїлз їт ндодбувалля. 
Ммва игд ном гмгмвіо, укйагдлзи 
кіе нозикаыфмы лдйдгайщлмгм кіг-
оалра гдоеавмы ра гдоеавмы нмтм-
гедлля узт кігоалрів (абм нознуп-
карз як раку), вігнмвіглм гм якмгм 
мпралля жмбмв’яжуєрщпя жгіиплзрз 
нозикалля узт кігоалрів, взявйдлзт 
і ндодкіцдлзт ніг вігнмвігайщліпрщ 
ра жа оатулмк гдоеавз, цм їт взпз-
йає. Така нмйірзка лабуває ндвлмгм 
омжнмвпыгедлля [8]. 

Мдкмоалгукмк Сдкодраоіару Гд-
лдоайщлмї Апакбйдї ООН 10 йзнля 
2006 омку (A/CN.4/565) вігжлафдлм, 
цм кмела гдоеава кає ноавм взпз-
йарз ілмждкуів, мглак ракд ноавм лд є 
абпмйырлзк. Нанозкйаг, вмлм мбкд-
еуєрщпя жабмомлмы жймвезвалля 
ноавмк, нозлузнмк гмбомпмвіплмпрі, 
жабмомлмы пвавіййя ра пралгаоракз, 
цм прмпуырщпя нмвмгедлля ж ілмжд-
куякз [10]. 

На пвмїи хіпргдпяріи ывійдиліи 
пдпії КМП буйм омжгйялурм віпік рдк 
[11, п. 137], мгла ж якзт нозпвяфдла 
фдрвдоріи гмнмвігі Сндуіайщлмгм гм-
нмвігафа цмгм взпйалля ілмждкуів 

(A/CN.4/594). У тмгі мбгмвмодлля 
уієї рдкз Кмкіпієы взоіхдлм урвмоз-
рз омбмфу гоуну, цм омжгйялд нзрал-
ля одагкіпії мпіб, які каырщ нмгвіилд 
фз клмезллд гомкагялпрвм [12]. 

Уед ла хіпргдпяр фдрвдоріи пдпії 
КМП ООН у нмндодгліи одгакуії в 
ндохмку фзраллі буйз птвайдлі рдк-
прз номдкрів прарди ж 1 нм 32, нозп-
вяфдлзт взпйаллы ілмждкуів [13]. 
Звіплм, як пйухлм вігкіфає О. Каеа-
єва, у номдкрі узт прарди лд кіпрзрщ-
пя взжлафдлля одагкіпії, мглак є гві 
гоунз нмймедлщ: мгла мнмпдодгкмва-
лм, а гоуга – бджнмпдодглщм нмв’яжалі 
ж одагкіпієы. Пдоха гоуна нмймедлщ 
взжлафає нігправз взпйалля ілмждк-
уів, жатзпру ноав ілмждклзт гомка-
гял, які нігйягаырщ взпйаллы, рмцм. 
Бджнмпдодглщм одагкіпії нозпвяфдла 
мгла прарря в Помдкрі прарди ж вз-
пйалля (прарря 29) [14, п. 198–199]. 

Так, вкажалзкз прарякз взжла-
фдлм, цм їт нмймедлля прмпуырщпя 
ілмждкуів, які жакмллм фз лджакмллм 
ндодбуваырщ ла рдозрмоії ілмждклмї 
гдоеавз (прарря 1). Поз ущмку, гдо-
еава кмед взпзйарз ілмждкуя рійщкз 
ж нігправ, ндодгбафдлзт жакмлакз, а 
ракме лд нмвзлла взпзйарз ілмждк-
уів ж нігправ, цм игурщ у омжоіж ж 
лмокакз кіелаомглмгм ноава (прар-
ря 5). Такме каырщ кіпуд ілхі жабм-
омлз цмгм взпйалля. Змкодка уд 
прмпуєрщпя лдвзпйалля біедлуів 
(прарря 6), лдгмнупрзкмпрі кмйдкрз-
влмгм взпйалля (прарря 10) ра ж кд-
рмы кмлсіпкауії акрзвів ілмждкуя 
(прарря 12), а ракме взпйалля в мб-
тіг уед іплуыфмї номудгуоз дкпроа-
гзуії (прарря 13). 

Нзжка прарди нозпвяфдлі жатзпру 
ноав ілмждкуів, цм нігйягаырщ вз-
пйаллы. Цд, жмкодка, мбмв’яжмк нмва-
гз ноав йыгзлз ракзт ілмждкуів 
(прарря 14), лдгзпкозкілауії (прарря 
15), жатзпру воажйзвмї кардгмоії гоун 
мпіб (прарря 16) ра ноава ла езрря 
(прарря 17) рмцм. 

Як уед вігкіфаймпщ, праррды, яка 
бджнмпдодглщм нмв’яжала ж гмпйігеу-
валмы лакз номбйдкмы, є номдкр 
праррі 29, цм и кає вігнмвіглу лажву 
«Рдагкіпія гйя гдоеавз взпйалля» 
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(Readmission to the expelling State) 
ра впралмвйыє: 

«1. Ілмждкдущ, якзи жакмллм нд-
одбуває ла рдозрмоії бугщ-якмї гдо-
еавз, ра взпзйаєрщпя уієы гдоеавмы 
кає ноавм бурз одагкіпмвалзт у вз-
пзйаыфз гдоеаву, якцм кмкндрдлр-
лзк могалмк бугд впралмвйдлм, цм 
взпйалля буйм лджакмллзк, жа вз-
кйыфдлляк взнагків, кмйз имгм нм-
вдолдлля лд жагомеує лауімлайщліи 
бджндуі фз пупнійщлмку нмоягку, абм 
кмйз ілмждкдущ у номрзйделмку вз-
нагку бійщхд лд вігнмвігає укмвак 
нозикалля вігнмвіглм гм жакмлмгав-
прва взпзйаыфмї гдоеавз.  

2. У емглмку взнагку оаліхд 
нозилярд лджакмллд оіхдлля ном 
взпйалля лд кмед бурз ндоднмлмы 
цмгм одагкіпії ілмждкуя» [9]. 

Кмкдлраодк гм уієї праррі жажла-
фдлм, цм ілмждкдущ, якзи був взку-
хдлзи нмкзлурз рдозрмоіы гдоеавз 
улапйігмк лджакмллмгм взпйалля, кає 
ноавм ла нмврмолзи в’їжг ла рдозрм-
оіы взпзйаыфмї гдоеавз. Хмфа вз-
жлалля ущмгм ноава кмела нмкірзрз 
у жакмлмгавпрві гдякзт гдоеав і ла 
кіелаомглмку оівлі, ла ноакрзуі 
вігпурліи єгзлзи нігтіг, жавгякз 
якмку кмела буйм б првдогеуварз 
ном лаявліпрщ у нмжзрзвлмку ноаві 
ноавм ла одагкіпіы як ілгзвігуайщ-
лмгм ноава ілмждкуя, якзи був лджа-
кмллм взпйалзи. 

Коік рмгм, у ущмку е кмкдлраоі 
рвдогедлляк Сндуіайщлмгм гмнмві-
гафа ном рд, цм «номдкр праррі 29 
взжлає ноавм ілмждкуя ла одагкіпіы 
ж кдрмы номгодпзвлмгм омжвзрку 
кіелаомглмгм ноава» [9], є ндвлзк 
нігрвдогедлляк оаліхд лавдгдлмї 
лакз рджз цмгм ноімозрдрлмпрі ода-
гкіпії мпіб лаг ілхзкз взгакз вз-
пйалля як бійщх гукаллмгм ра ндоп-
ндкрзвлмгм ілпрзруру кіелаомглмгм 
кігоауіилмгм ноава. 

Помдкрз взцдлавдгдлзт прарди 
вігнмвіглм гм прарди 16–21 Пмйм-
едлля ном КМП ООН буйз лагі-
пйалі фдодж Гдлдоайщлмгм пдкодраоя 
гм нодгправлзурв гдоеав гйя лагал-

ля кмкдлраоів ра жауваедлщ гм 1 піф-
ля 2014 омку. Вед ла 66-ріи пдпії 
(5 роавля – 6 фдовля ра 7 йзнля – 
8 пдонля 2014 омку) Кмкіпія омжгйя-
луйа жауваедлля, мрозкалі віг гдо-
еав, гм жкіпру узт прарди. 

Так, Годуієы буйм жаномнмлмва-
лм «воатуварз у номдкрат прарди 
угмгз ном одагкіпіы мпіб ж мгйягу ла 
їт ваейзву омйщ цмгм взжлафдлля 
коаїлз нозжлафдлля», мглак уя ном-
нмжзуія буйа вігтзйдла ж мгйягу ла 
рд, цм «уд нзралля лд кмед бурз 
нодгкдрмк омжгйягу мкодкмгм номдк-
ру праррі, мпкійщкз нмгіблі угмгз 
віглмпярщпя гм ноякзт (гвмпрмомл-
літ) віглмпзл кіе гдоеавакз». Рдп-
нубйікмы Кмодя вжагайі буйм жаном-
нмлмвалм взкйыфзрз номдкр праррі 
29 фдодж рд, цм «гдоеава вмймгіє 
пувдодллзк ноавмк взоіхуварз фз 
гмжвмйярз взпйалмку ілмждкуы нм-
врмолзи в’їжг ла пвмы рдозрмоіы, 
лавірщ якцм кмкндрдлрлзи могал 
взжлав имгм взпйалля лджакмллзк». 
Така номнмжзуія буйа вігтзйдла ра 
Сндуіайщлзи гмнмвігаф вігкірзв, цм 
у ущмку взнагку кмва игд ном кіе-
лаомглд жмбмв’яжалля гдоеавз, рмку 
гдоеава жмбмв’яжала имгм гмрозку-
варзпя [15]. 

Пігпукмвуыфз, жауваезкм, цм, 
ла гукку О. Каеаєвмї, лагайі КМП 
ООН номгмвезрщ пвмы омбмру ж 
мноауывалля ущмгм ланояку, цм 
ракме нмв’яжалм ж укоаи пкунмы рдм-
одрзфлмы номноаущмваліпры ущмгм 
нзралля, цм ваейзвд гйя ноакрзф-
лмгм жапрмпувалля одагкіпії [14, 
п. 199]. 

Оглак, лаеайщ, ла лаху гукку, 
лаибйзефзк фапмк віг Кмкіпії лд 
ваорм мфікуварз якзтмпщ лмвзт лмок 
і омж’яплдлщ у псдоі одагкіпії мпіб, 
мпкійщкз, як лагмймхдлм у гмнмвігі 
A/CN.4/670, «нзралля цмгм угмг 
ном одагкіпіы лайделзк фзлмк буйм 
вед гмпйігедлд Сндуіайщлзк гмнм-
вігафдк у имгм пщмкіи гмнмвігі ра 
жгагалд у кмкдлраоі гм праррі 29» 
[15]. 
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Ойіилзк С. М. Діяйщліпрщ Кмкіпії кіелаомглмгм ноава ООН цмгм 
кіелаомглм-ноавмвмгм одгуйывалля одагкіпії мпіб 

Алмрауія. У праррі омжгйялурм гіяйщліпрщ гмнмкіелмгм могалу Гдлдоайщлмї Апак-
бйдї ООН – Кмкіпії кіелаомглмгм ноава в фапрзлі жапрмпувалля гдоеавакз ілпрзру-
ру одагкіпії мпіб. Взжлафдлм, цм нозгійдлля увагз Кмкіпії номбйдкі взпйалля, у р.ф. 
одагкіпії мпіб, нозжвдйа гм омжомбйдлля прарди ж уієї номбйдкз ра ланоауывалля 
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пралгаорлзт нмймедлщ, цм жабджндфуырщ лаибійщх нмвлд гмрозкалля ноав і пвмбмг 
йыгзлз, гйя їт вкйыфдлля у каибурлі угмгз ном одагкіпіы мпіб. 

Кйыфмві пймва: одагкіпія мпіб, Кмкіпія кіелаомглмгм ноава ООН, кіелаомгла 
кігоауія. 

 
 
Ойдилзк С. Н. Ддярдйщлмпрщ Кмкзппзз кдегулаомглмгм ноава ООН нм кде-

гулаомглм-ноавмвмку одгуйзомвалзы одагкзппзз йзу 
Аллмраузя. В прарщд оаппкмродла гдярдйщлмпрщ впнмкмгардйщлмгм могала Гдлд-

оайщлми Аппакбйдз ООН – Кмкзппзз кдегулаомглмгм ноава в фапрз нозкдлдлзя 
гмпугаопрвакз злпрзрура одагкзппзз йзу. Онодгдйдлм, фрм влзкалзд, угдйдллмд 
Кмкзппзди номбйдкд вшпшйкз, в р.ф. одагкзппзз йзу, нозвдйм к оажоабмркд праррди 
нм ърми номбйдкд з пралгаорлшт нмймедлзи, мбдпндфзваыцзт пмбйыгдлзд ноав з 
пвмбмг фдймвдка, гйя зт вкйыфдлзя в бугуцзд пмгйахдлзя м одагкзппзз йзу. 

Кйыфдвшд пймва: одагкзппзя йзу, Кмкзппзя кдегулаомглмгм ноава ООН, кде-
гулаомглая кзгоаузя. 

 
 
Oliіnyk S. Activities of the UN International Law Commission regarding the in-

ternational legal regulation of readmission of persons 
Abstract. In the article the activities of the subsidiary body of the General Assembly 

of the United Nations – the Commission of International Law in part of application of 
the institution of readmission of persons by States is considered. It was determined that 
paying attention of the Commission to the problem of expulsion, including readmission of 
individuals, led to drafting articles on this issue and the development of standard provi-
sions that ensure the most complete observance of human rights and freedoms for their 
inclusion in readmission agreements in future. 

Key words: readmission of persons, the UN International Law Commission, interna-
tional migration. 

 

 

 


