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Есдкрзвла гіяйщліпрщ кіелаомг-
лмгм пніврмваозпрва у псдоі номрзгії 
кіелаомглмї жймфзллмпрі нмродбує 
ґоулрмвлмгм гмпйігедлля ілпрзрууіи-
лм-ноавмвмї пзпрдкз кіелаомглмгм 
козкілайщлмгм ноавмпуггя, ваейзвзк 
дйдкдлрмк якмї взпрунає Міелаомг-
лзи козкілайщлзи пуг (гайі ракме – 
Суг фз МКС), якзи лабоав фзллмпрі 
ж 1 йзнля 2002 омку ніпйя имгм оа-
рзсікауії бійщх ліе хіпргдпярщка 
гдоеавакз.  

Заплувалля ра гіяйщліпрщ 
Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу 
як лджайделмгм ра гіыфмгм ла 
нмпріиліи мплмві кіелаомглмгм пугм-
вмгм могалу прайм пуррєвзк нмхрмв-
тмк гйя омжвзрку кіелаомглмгм коз-
кілайщлмгм ноава, мпрармфлмгм смо-
кувалля пзпрдкз кіелаомглмгм коз-
кілайщлмгм ноавмпуггя, яка нмкйзка-
ла жабджндфуварз кіелаомглзи ноа-
вмнмоягмк ра жгіиплыварз дсдкрзвлу 
бмомрщбу іж кіелаомглмы жймфзл-
ліпры.  

Як вігмкм, жаплувалля Міелаомг-
лмгм козкілайщлмгм пугу вігбуймпя 

вігнмвіглм гм багармпрмомллщмгм 
кіелаомглмгм гмгмвмоу - Рзкпщкмгм 
праруру Міелаомглмгм козкілайщлмгм 
пугу (алгй. Rome Statute of the 
International Criminal Court), якзи 
буйм нозилярм 17 йзнля 1998 омку ла 
Дзнймкарзфліи кмлсдодлуії нмвлм-
ваелзт нодгправлзків гдоеав-
уфаплзущ ніг дгігмы Оогаліжауії 
Об’єглалзт Науіи. Ддоеавз-уфаплзкз 
ущмгм Сраруру нмгмгзйзпщ ла жа-
плувалля Сугу ж кдрмы ―номрзгії лаи-
ряефзк жймфзлак, які жагомеуырщ 
кзоу, бджндуі і бйагмнмйуффы‖ ра ж 
кдрмы првмодлля лдмбтіглзт гаоалріи 
гйя ―жгіиплдлля кіелаомглмгм ноавм-
пуггя‖. На улівдопайщлзи таоакрдо 
Рзкпщкмгм праруру МКС вкажуырщ 
прарзпрзфлі галі – пралмк ла емврдлщ 
2019 омку имгм нігнзпалм 155 ра оа-
рзсікмвалм 122 гдоеавакз. Укоаїла 
нігнзпайа Срарур у 2000 омуі, айд гм 
ущмгм фапу имгм лд оарзсікувайа, тмфа 
ущмгм взкагає Угмга ном апмуіауіы ж 
Євомндипщкзк Смыжмк. І гйя кмейз-
вмпрі ракмї оарзсікауії, як вігмкм, 
првмодлі впі лдмбтіглі укмвз, які нм-
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йягаырщ у рмку, цм буйз влдпдлі 
вігнмвіглі жкілз гм Кмлпрзрууії 
Укоаїлз ра які лабуйз фзллмпрі ж 30 
фдовля 2019 омку. Помрд, лаха гдоеа-
ва нозиляйа оіхдлля пкмозпрарзпщ 
мпмбйзвзк кіелаомглм-ноавмвзк кд-
таліжкмк нмфарку номвагедлля у Сугі 
цмгм гдоеавз, яка лд є уфаплзкмк 
Рзкпщкмгм праруру (нулкр 3 праррі 12 
Сраруру), а пакд – Вдотмвла Рага 
Укоаїлз нозиляйа ра ланоавзйа гм 
Сугу гві Заявз ном взжлалля ыозп-
гзкуії МКС цмгм кмлкодрлзт пзру-
ауіи. Пдоха рака Заява Укоаїлз ном 
взжлалля ыозпгзкуії Міелаомглмгм 
козкілайщлмгм пугу прмпувайапя цмгм 
кмейзвмгм вфзлдлля жймфзлів номрз 
йыгялмпрі ніг фап кзолзт акуіи    
номрдпрів у ндоімг ж 21 йзпрмнага 
2013 омку нм 22 йырмгм 2014 омку. 
Доуга Заява Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз 
нмйягайа у взжлаллі ыозпгзкуії 
Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу 
цмгм кмейзвмгм вфзлдлля жймфзлів 
номрз йыгялмпрі ра вмєллзт жймфзлів 
ла впіи рдозрмоії Укоаїлз ж 20 йырмгм 
2014 омку нм рдндоіхліи фап. 

Хаоакрдолмы мпмбйзвіпры урвм-
одлля Міелаомглмгм козкілайщлмгм 
пугу прайм рд, цм жаплувалля Сугу 
гдоеавакз-уфаплзуякз вігбуймпя жа 
іліуіарзвмы ра жа акрзвлмї уфапрі 
ООН. Змкодка, ж пакмгм нмфарку ак-
рзвлм іліуіывайа жаплувалля нмпріилм 
гіыфмгм кіелаомглмгм пугу Гдлдоайщ-
ла апакбйдя ООН; пакд вігнмвіглм гм 
оягу її оджмйыуіи Кмкіпієы 
кіелаомглмгм ноава ООН буйм ом-
жомбйдлм номдкр кіелаомглмгм гмгм-
вмоу у смокі Сраруру ущмгм Сугу. 
Сакд Гдлдоайщла апакбйдя ООН 
пкйзкайа Дзнймкарзфлу кмлсдодлуіы 
в Рзкі у 1998 омуі ж кдрмы урвмодлля 
Сугу. Ваейзвзк нмймедлляк Рзкпщ-
кмгм Сраруру є рд, цм Суг нмв'яжалзи 
ж пзпрдкмы Оогаліжауії Об’єглалзт 
Науіи, рмбрм взжлафдлм, цм віл є вае-
йзвзк дйдкдлрмк вігнмвіглмї пзпрдкз 
ООН. Хмфа ракме і жажлафаєрщпя, цм 
Суг, явйяыфзпщ лджайделзк пугмвзк 
могалмк, бугує вжаєкмвіглмпзлз ж 
ООН ла гмгмвіолзт жапагат ра жа ак-
рзвлмї уфапрі Апакбйдї гдоеав-
уфаплзущ ра Гмймвз Сугу. Златмг-

едлля Сугу в пзпрдкі ООН мбукмв-
йдлм ракме і рзк, цм мглієы ж нігправ 
жгіиплдлля лзк ыозпгзкуії віглмплм 
жймфзлів, взжлафдлзт у праррі 5 
Рзкпщкмгм праруру, є оіхдлля Рагз 
Бджндкз ООН, яка гіє вігнмвіглм гм 
нмймедлщ гйавз VII Сраруру ООН 
(нулкр ―в‖ праррі 13 Рзкпщкмгм прару-
ру) [1]. 

Маыфз ыозпгзкуіы віглмплм па-
кзт пдоимжлзт жймфзлів, цм взкйз-
каырщ пруобмваліпрщ упієї кіелаомглмї 
пнійщлмрз, а пакд – жймфзлу гдлмузгу, 
жймфзлів номрз йыгялмпрі, вмєллзт 
жймфзлів ра жймфзлу агодпії, Міелаом-
глзи козкілайщлзи пуг кмед жгіип-
лыварз пвмї сулкуії і нмвлмваедлля 
ла рдозрмоії бугщ-якмї гдоеавз-
уфаплзуі, а ракме, вігнмвіглм гм пнд-
уіайщлмї угмгз, ла рдозрмоії бугщ-якмї 
ілхмї гдоеавз, яка лд є уфаплзуды 
Рзкпщкмгм праруру. Алайіж нмймедлщ 
праррі 13 Рзкпщкмгм праруру жапвігфує, 
цм уя прарря лд рійщкз взжлафає мб-
правзлз, жа якзт Міелаомглзи коз-
кілайщлзи пуг омжнмфзлає гіяйщліпрщ 
нм жгіиплдллы ноавмпуггя, айд і взмк-
одкйыє пзруауіы, ноз якіи кмейзвд 
жапрмпувалля ыозпгзкуії Сугу як 
віглмплм гдоеав-уфаплзущ, рак і віг-
лмплм гдоеав, які цд лд прайз уфап-
лзкакз Сраруру. Поз ущмку, коік 
ндодгафі Міелаомглмку козкілайщ-
лмку пугу вігнмвіглмї пзруауії Рагмы 
Бджндкз ООН, у Сугу вігпурля улі-
вдопайщла ыозпгзкуія віглмплм кіе-
лаомглзт жймфзлів, цм лд мжлафає, ла 
лахд ндодкмлалля, мрозкалля жа ндв-
лзт укмв ракмї ыозпгзкуії в каибур-
лщмку. 

З уоатувалляк лавдгдлмгм, нз-
ралля кіелаомглм-ноавмвмгм прарупу 
Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу 
каырщ ваейзвд жлафдлля гйя нмгайщ-
хмгм омжвзрку гмкрозлз кіелаомглм-
гм ноава, мпкійщкз Суг кає мпмбйзвм-
прі як ж рмфкз жмоу кдталіжку имгм 
жаплувалля ра прарупу лджайделмї ра 
гіыфмї ла нмпріиліи мплмві кіелаомг-
лмї пугмвмї упралмвз, яка ла мплмві 
нозлузну кмкнйікдлраолмпрі гмнмв-
лыє лауімлайщлі могалз козкілайщлмї 
ыпрзуії, рак і имгм кіелаомглм-
ноавмвмї ноавмпуб’єкрлмпрі.  
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Пзралля кіелаомглм-ноавмвмї 
ноавмпуб’єкрлмпрі лабуйз ноакрзфлмгм 
жлафдлля ж нмфарку гіяйщлмпрі Сугу, 
мпкійщкз, як жажлафаймпя взцд, ж 1 
йзнля 2002 омку лабув фзллмпрі Рзк-
пщкзи прарур Міелаомглмгм козкіла-
йщлмгм пугу ра буйм омжнмфарм номуд-
пуайщлу гіяйщліпрщ нозлузнмвм лмвмї 
кіелаомглмї пугмвмї упралмвз, алайм-
гів якмї у пвірі лд іплувайм. 

Опмбйзвмпрі Міелаомглмгм коз-
кілайщлмгм пугу як пуб’єкра 
кіелаомглмгм ноава (як і ілхзт 
пуб’єкрів кіелаомглмгм ноава) взжла-
фаєрщпя лмокакз кіелаомглмгм ноава, 
цм впралмвйыырщ имгм урвмодлля, 
ыозгзфлу нозомгу ра мбпяг имгм ноа-
вмпуб’єкрлмпрі. Пзралля кіелаомглмї 
ноавмпуб’єкрлмпрі Сугу взжлафдлм у 
жаплмвлзущкмку акрі цмгм имгм урвм-
одлля - Рзкпщкмку прарурі Міела-
омглмгм козкілайщлмгм пугу, а ракме, 
жмкодка, кмеурщ гмгаркмвм бурз 
взоіхдлі у вігнмвіглзт кіелаомглзт 
угмгат ж ООН ра пндуіайщлзт угмгат ж 
бугщ-якмы гдоеавмы, яка лд є 
уфаплзуды Рзкпщкмгм праруру ра ла 
рдозрмоії якмї ніпйя укйагдлля ракмї 
пндуіайщлмї угмгз МКС кмед 
жгіиплыварз пвмы гіяйщліпрщ. 

У Рзкпщкмку прарурі Міелаомг-
лмгм козкілайщлмгм пугу номгмйм-
хуєрщпя, цм ―Суг вмймгіє кіелаомг-
лмы ноавмпуб’єкрліпры. Віл ракме 
вмймгіє ракмы ноавмжгарліпры, кмроа 
кмед бурз лдмбтіглмы гйя жгіиплдл-
ля имгм сулкуіи‖ (нулкр 1 праррі 4 
Сраруру) [1]. Такме взжлафдлля 
кіелаомглмї ноавмпуб’єкрлмпрі Сугу 
взжлафдлм у кіелаомглмку гмгмвмоі, 
якзи є фапрзлмы лауімлайщлмгм жакм-
лмгавпрва Укоаїлз, а пакд в Угмгі 
ном нозвійдї ра ікулірдрз Міелаомг-
лмгм козкілайщлмгм пугу віг 10 вд-
одпля 2002 омку, гм якмї Укоаїла 
нозєглайапщ вігнмвіглм гм Закмлу 
Укоаїлз № 254-V віг 18 емврля 2006 
омку, ра яка лабоайа фзллмпрі гйя 
Укоаїлз 19 йзпрмнага 2006 омку. У 
праррі 2 ―Поавмпуб’єкрліпрщ і ноавм-
взи праруп Сугу‖ уієї Угмгз жажла-
фаєрщпя, цм ―Суг кає кіелаомглу 
ноавмпуб’єкрліпрщ і раку ноавм-
жгарліпрщ, яка кмед бурз лдмбтіглмы 

гйя жгіиплдлля имгм сулкуіи ра гм-
пяглдлля имгм уійди‖ [2]. 

Опкійщкз як у Рзкпщкмку прарурі 
МКС, рак і в 1Угмгі ном нозвійдї ра 
ікулірдрз Міелаомглмгм козкілайщ-
лмгм пугу, лд взжлафдлм смокз 
кіелаомглмї ноавмпуб’єкрлмпрі Сугу, 
взлзкаырщ нзралля цмгм ракмї смо-
кз, цм, в пвмы фдогу, првмоыє ндод-
гукмвз гйя лаукмвмї гзпкупії ж мкод-
кзт нзралщ ноавмвмгм прарупу МКС. 
Змкодка, омжгйягаыфз нзралля ноа-
вмпуб’єкрлмпрі МКС взлзкає нзрал-
ля, фз явйяєрщпя рака имгм ноавм-
пуб’єкрліпрщ, яка жакоінйдла в Рзкпщ-
кмку прарурі, ноавмпуб’єкрліпры 
кіелаомглмї могаліжауії абм е уд 
ндвла лмва гйя кіелаомглмгм ноава 
смока ноавмпуб’єкрлмпрі. 

Алайіж лаукмвмї йірдоаруоз жа-
пвігфує, цм в рдмоії кіелаомглмгм 
ноава пдодг гмпйіглзків лд іплує 
єглмпрі у ущмку нзраллі. Змкодка, 
мглі гмпйіглзкз вваеаырщ, цм 
Міелаомглзи козкілайщлзи пуг є 
кіелаомглмы могаліжауієы [3].  

Ілхі вфдлі-кіелаомглзкз жандод-
фуырщ нозлайделіпрщ МКС гм 
кіелаомглзт могаліжауіи. Обґоулрм-
вуыфз пвмы нмжзуіы, вмлз вкажуырщ 
ла мпмбйзвмпрі нмбугмвз ілпрзру-
уіилмї кмгдйі Міелаомглмгм коз-
кілайщлмгм пугу, жмкодка, жвдораырщ 
увагу ла мпмбйзвмпрі ноавмвмгм пра-
рупу Апакбйдї гдоеав-уфаплзущ 
Рзкпщкмгм праруру [4]. Ндмбтіглм 
вігкірзрз ракме і мпмбйзву нмжзуіы 
мкодкзт вфдлзт, які вваеаырщ, цм 
Міелаомглзи козкілайщлзи пуг є 
кіелаомглмы могаліжауієы жі жкіха-
лмы нозомгмы [5].  

Вваеаєкм, цм кмедл ж жажлафд-
лзт лаукмвзт нмгйягів жапйугмвує ла 
увагу. Айд, ноз ущмку, пйіг лагмймпз-
рз ла рмку, цм кіелаомгла ноавм-
пубєкліпрщ – уд вйапрзвіпрщ пубєкра 
кіелаомглмгм ноава, яка взжлала і 
взжлафдла лмокакз кіелаомглмгм 
ноава, цм пкйагаєрщпя ж ракзт її дйд-
кдлрів, як кіелаомгла ноавм-
жгарліпрщ, кіелаомгла гієжгарліпрщ ра 
кіелаомгла гдйікрмжгарліпрщ.  

Поавмпуб’єкрліпрщ кіелаомглмї 
могаліжауії кає гмгмвіолу мплмву ра 
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мбкдедла гмгмвіолзкз оаккакз. У 
Помдкрі прарди ном вігнмвігайщліпрщ 
кіелаомглзт могаліжауіи, омжомбйд-
лзт кмкіпієы кіелаомглмгм ноава, ніг 
кіелаомглмы могаліжауієы омжукіырщ 
могаліжауіы, првмодлу ла мплмві 
кіелаомглмгм гмгмвмоу, уфаплзкакз 
якмгм є гдоеавз [6]. Поз ущмку, 
кіелаомглі могаліжауії кмеурщ карз 
ндвлі вігкіллмпрі ра мпмбйзвмпрі. У 
Кмлпуйщрарзвлмку взплмвку Міе-
лаомглмгм Сугу ООН віг 11 квірля 
1949 омку ―Пом вігхкмгувалля жбзр-
ку, нмлдпдлмгм ла пйуебі ООН‖ ж ущм-
гм нозвмгу жажлафаймпя, цм ―пуб’єкрз 
ноава рієї фз ілхмї ноавмвмї пзпрдкз 
лд є мбмв’яжкмвм ігдлрзфлзкз, мпкійщ-
кз игдрщпя ном їтлы нозомгу абм мб-
пяг їтліт ноав‖ [7]. Звзфаилм, цм у 
взнагкат, кмйз кмкндрдлуія 
кіелаомглмї могаліжауії взжлафдла 
лдмглмжлафлм, взлзкаырщ пкйаглмпрі 
ноз впралмвйдллі її ыозпгзкуіилзт 
кде. Дйя взоіхдлля уієї номбйдкз в 
лаукмвзт кмйат іплуырщ нмгйягз цмгм 
взоіхдлля ракмї номбйдкз. Змкодка, в 
ракзт взнагкат мб’єк кмкндрдлуії 
номнмлуєрщпя взжлафарз абм хйятмк 
рйукафдлля мкодкзт нмймедлщ жап-
лмвлзущкзт гмкукдлрів (праруру) 
кіелаомглмї могаліжауії (уд рак жвала 
гагала кмкндрдлуія), абм взтмгяфз іж 
жагайщлзт уійди, жасікпмвалзт в її 
прарурі (рак жвала ікалдлрла кмкнд-
рдлуія). Позбіфлзкз кмлуднуіи іка-
лдлрлмї кмкндрдлуії (ланозкйаг, лмо-
вджщкзи ыозпр Ф. Сдидопрдг) ра гага-
лмї кмкндрдлуії (ланозкйаг, ыозпр іж 
Вдйзкмбозралії Д. Бмудр) взтмгярщ ж 
рмгм, цм бугщ-яка кіелаомгла мо-
галіжауія кмед вфзлярз бугщ-які гії, 
які лдмбтіглі гйя гмпяглдлля її уійди, 
лджайделм віг кмлкодрлзт нмймедлщ 
упралмвфмгм акру абм ілхзт 
кіелаомглзт гмкмвйдлмпрди, абм в 
пзйу ікалдлрлзт, влуроіхлщм таоак-
рдолзт кіелаомгліи могаліжауії вйа-
прзвмпрди, абм ла мплмві гагалмї кмк-
ндрдлуії, кмроа кмед бурз омжуклм 
мрозкала взтмгяфз іж уійди ра жавгалщ 
могаліжауії. Зомжукійм, цм хйятмк 
жаномвагедлля ракзт кмлуднуіи 
кіелаомгла могаліжауія мрозкує 
лдмбтіглу глуфкіпрщ в взоіхдллі пра-

рурлзт уійди ра сулкуіи, лд вгаыфзпщ 
гм номудгуоз влдпдлля жкіл ра гм-
нмвлдлщ гм прарурлзт гмкукдлрів. 
Помрд ракд рйукафдлля нмвзллм 
вігнмвігарз гмгмвіоліи нозомгі пуфап-
лзт кіелаомглзт могаліжауіи. Опкійщ-
кз кіелаомглд козкілайщлд ноавм 
вігоіжляєрщпя фіркмы кмлкодрліпры, лд 
пукіплмы ж омжхзодлзк рйукафдлляк 
ноава, омжхзодлля ыозпгзкуіилзт 
нмвлмваедлщ кіелаомглмї пугмвмї 
ілпрзрууії нмродбує, ла лахд ндодкм-
лалля, влдпдлля жкіл ра гмнмвлдлщ гм 
вігнмвіглзт жаплмвлзущкзт кіела-
омглм-ноавмвзт акрів. 

Алайіж вігнмвіглзт лмок 
кіелаомглмгм ноава жапвігфує, цм 
Міелаомглзи козкілайщлзи пуг кає 
багарм мжлак, які нозракаллі 
кіелаомглзк могаліжауіяк. Так, жа-
жлафаыфз ном нозлайделіпрщ 
Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу гм 
кіелаомглзт могаліжауіи, кз вбафаєкм 
лаявліпрщ у лщмгм мжлак, які нозра-
каллі галзк нмтіглзк пуб’єкрак 
кіелаомглмгм ноава. Змкодка, имгм 
урвмодлля ра гіяйщліпрщ жгіиплдлм 
вігнмвіглм гм лмок кіелаомглмгм 
ноава – в пзйу кіегдоеавлмї угмгз 
(жаплмвлзущкмгм акру) – Рзкпщкмгм 
праруру. Суг є могалмк гдоеав-
уфаплзущ ущмгм Сраруру ра нмкйзка-
лзи гмнмвлыварз іплуыфі лауімлайщлі 
пугмвм-ноавмві пзпрдкз. Дйя Сугу є 
таоакрдолзк лаявліпрщ влуроіхлщмгм 
ноава. Такме МКС жгіиплыє прарурлу 
гіяйщліпрщ ла нмпріиліи мплмві ра 
нозикає уфапрщ у кіелаомглзт віглм-
пзлат віг вйаплмгм ікдлі. Поз ущмку, 
як і ілхі нмтіглі пуб’єкрз кіелаомг-
лмгм ноава, віл жгіиплыє пвмї нмвлм-
ваедлля вігнмвіглм гм кде пвмєї кмк-
ндрдлуії, взжлафдлмї прарурлзкз гм-
кукдлракз. Опкійщкз Міелаомглзи 
козкілайщлзи пуг був жаплмвалзи 
гдоеавакз-уфаплзуякз, имгм ыозп-
гзкуіила кмкндрдлуія мбкдеуєрщпя 
оягмк фзллзків, псмокуйщмвалзт 
гдоеавакз-жаплмвлзуякз галмгм пу-
гмвмгм могалу в нмймедллят Рзкпщкм-
гм праруру [1]. 

Помрд, жапйугмвуырщ ла увагу і 
вігкіллі віг кіелаомглзт могаліжауіи 
озпз Міелаомглмгм козкілайщлмгм 
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пугу. Змкодка, мпмбйзвмпрі ноавмвмгм 
прарупу Апакбйдї гдоеав-уфаплзущ 
Рзкпщкмгм праруру жапвігфуырщ, цм 
жажлафдла Апакбйдя лд є дйдкдлрмк 
влуроіхлщмї проукруоз Сугу, тмфа і 
взкмлує ваейзві сулкуії жакмлм-
гавфмгм могалу, а ракме могалу лагйя-
гу жа агкіліпроарзвлмы гіяйщліпры 
МКС, лд вроуфаыфзпщ в жгіиплдлля 
Сугмк ноавмпуггя. Сакд гм нмвлмва-
едлщ уієї Апакбйдї віглдпдлм нози-
лярря одкмкдлгауіи Піггмрмвфіи 
кмкіпії, в рмку фзпйі жкілз ра гм-
нмвлдлля гм Ейдкдлрів жймфзлів ра 
Поавзй номудгуоз ра гмкажувалля. 
Такі нмвлмваедлля кає ракме Огйя-
гмва Кмлсдодлуія. Дала мбправзла 
вкажує ла вігкіллмпрі могаліжауіилмї 
проукруоз Міелаомглмгм козкілайщ-
лмгм пугу у нмоівляллі ж мо-
галіжауіилмы проукруомы ілхзт 
кіелаомглзт могаліжауіи, гд могалз, 
які жабджндфуырщ нодгправлзурвм впіт 
гдоеав-уфаплзущ, ноавмкмфлі омжгйя-
гарз бугщ-які нзралля гіяйщлмпрі га-
лзт могаліжауіи.  

Оред, Міелаомглзи козкілайщ-
лзи пуг лагійдлзи гвмїпрмы ноавм-
вмы нозомгмы, яка нмйягає в пзлдогії 
дйдкдлрів роагзуіилмї кіелаомглмї 
могаліжауії ра лджайделмї кіелаомг-
лмї пугмвмї ілпрзрууії. Поавмвзи пра-
руп кіелаомглмї могаліжауії жабджнд-
фує Сугу вігнмвіглу лджайделіпрщ, а 
праруп лджайделмгм кіелаомглмгм 
пугу гмжвмйяє жгіиплыварз ноавмпуг-
гя, кдоуыфзпщ лмокакз ра мплмвлзкз 
нозлузнакз як кіелаомглмгм ноава, 
рак і лауімлайщлмгм козкілайщлмгм 
ноава бійщхмпрі коаїл-уфаплзущ. 
Вваеаєкм, цм рака ілпрзрууіила км-
гдйщ жабджндфує лджайделіпрщ ра 
дсдкрзвліпрщ гіяйщлмпрі МКС ноз 
жгіиплдллі ноавмпуггя, гаоалрувалля 

гмрозкалля жакмллзт номудпуайщлзт 
ноав упіт уфаплзків пугмвмгм ном-
удпу.  

Помрд, у нмгайщхмку, ж кдрмы 
нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі ра якмпрі 
гіяйщлмпрі Сугу у нзраллят номрзгії 
кіелаомглмї жймфзллмпрі іплує лдмб-
тігліпрщ лагійдлля имгм улівдопайщ-
лмы ыозпгзкуієы. Оплмвлзкз взкм-
гакз гйя ущмгм каырщ прарз взжлалля 
ноавмпуб’єкрлмпрі МКС erga omnes 
впіка гдоеавакз-уфаплзуякз, влдпдл-
ля гм Рзкпщкмгм Сраруру вігнмвіглзт 
жкіл ра гмнмвлдлщ, які ндодгбафарз-
курщ улівдопайщлу ыозпгзкуіы 
Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу 
віглмплм кіелаомглзт жймфзлів в 
якмпрі лмокз кіелаомглмгм коз-
кілайщлмгм ноава. 

Міелаомгла ноавмпуб’єкрліпрщ 
МКС гмжвмйяє у взнагку гдйдгувал-
ля имку вігнмвіглзт нмвлмваедлщ 
гдоеавакз-уфаплзуякз Рзкпщкмгм 
праруру ра взкмлалля оягу ілхзт 
укмв пакмпріилм жгіиплыварз вкажалу 
ыозпгзкуіы в нмвлмку мб’єкі.  

Поавмпуб’єкрліпрщ Міелаомглмгм 
козкілайщлмгм пугу є лапйігкмк 
взжлалля имгм пубєкрмк кіелаомглм-
гм ноава в багармпрмомллщмку 
кіелаомглмку гмгмвмоі - Рзкпщкмку 
прарурі Міелаомглмгм козкілайщлмгм 
пугу ра ілхзт кіелаомглм-ноавмвзт 
акрат. 

З мгйягу ла лдмбтігліпрщ угмпкм-
лайдлля кіелаомглм-ноавмвмї мплмвз 
гіяйщлмпрі кіелаомглзт могаліжауіи 
нзралля ноавмпуб’єкрлмпрі 
Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу 
жайзхаырщпя акруайщлзкз в кмл-
рдкпрі имгм ноакрзфлмї гіяйщлмпрі ра 
нмродбуырщ нмгайщхмгм лаукмвмгм 
гмпйігедлля. 
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Бажмв О. В. Пзралля кіелаомглм-ноавмвмгм прарупу Міелаомглмгм козкілайь-
лмгм пугу 

Срарря нозпвяфдла мкодкзк нзралляк кіелаомглм-ноавмвмгм прарупу Міелаом-
глмгм козкілайщлмгм пугу. Помалайіжмвалм гмкрозлу взжлафдлля Міелаомглмгм 
козкілайщлмгм пугу як пуб’єкра кіелаомглмгм ноава. Дмпйігедлм мплмвлі лаукмві 
нмгйягз цмгм кіелаомглм-ноавмвмгм прарупу Сугу. Позгійдлм увагу нзралляк вжає-
кмгії Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу ра лауімлайщлзт пугмвм-ноавмвзт пзпрдк, 
жмкодка Укоаїлз. 

Кйюфмві пймва: кіелаомглд ноавмпуггя, пуб’єкр кіелаомглмгм ноава, кіелаомг-
лзи козкілайщлзи пуг, кіелаомглм-ноавмвзи праруп.  

 
 
Бажмв А. В. Вмномпы кдегулаомглм-ноавмвмгм прарупа Мдегулаомглмгм угм-

ймвлмгм пуга 
Срарщя нмпвяцдла мргдйщлшк вмномпак кдегулаомглм-ноавмвмгм прарупа Мде-

гулаомглмгм угмймвлмгм пуга. Помалайзжзомвалш гмкрозла мнодгдйдлзя Мдегула-
омглмгм угмймвлмгм пуга как пубчдкра кдегулаомглмгм ноава. Иппйдгмвалш мплмв-
лшд лауфлшд вжгйягш мрлмпзрдйщлм кдегулаомглм-ноавмвмгм прарупа Суга. Угдйдлм 
влзкалзд вмномпак вжазкмгдипрвзя Мдегулаомглмгм угмймвлмгм пуга з лаузмлайщ-
лшт пугдблм-ноавмвшт пзпрдк, в фапрлмпрз Укоазлш. 
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Bazov O. Issues of the international legal status of the International Criminal 

Court 
The article is devoted to certain issues of the international legal status of the 

International Criminal Court. Analyzed the doctrine of the definition of the International 
Criminal Court as subject of international law. The basic scientific views on the 
international legal status of the Court are investigated. Attention is paid to the 
interaction of the Court and national judicial systems, Ukraine in particular.  

The International Criminal Court is endowed with a dual legal nature, which lies in 
the synergy of elements of a traditional international organization and an independent 
international judicial institution. The legal status of an international organization 
provides the Court with the necessary independence, and the status of an independent 
international court allows the administration of justice, guided by the rules and 
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fundamental principles of both international law and national criminal law in most of the 
participating countries. Such an institutional model ensures the independence and 
effectiveness of the ICC in the administration of justice, and guarantees that the legal 
process of all participants in the trial is respected. 

However, in order to increase the efficiency and quality of the Court's activities in 
combating international crime, there is a need to give it universal jurisdiction. The basic 
requirements should be the recognition of the legal personality of the ICC erga omnes by 
all States parties, the introduction of appropriate amendments to the Rome Statute, 
which will provide universal jurisdiction of the International Criminal Court for 
international crimes as a rule of international criminal law. 

The international legal personality of the ICC allows, in the event of the delegation 
of the relevant powers to the States Parties to the Rome Statute and the fulfillment of 
several other conditions, to exercise the said jurisdiction in full. 

The legal personality of the International Criminal Court is a consequence of its 
recognition as a subject of international law in a multilateral international treaty - the 
Rome Statute of the International Criminal Court and other international legal acts. 

Because of the need to improve the international legal framework of the activities of 
international organizations, the issues of the legal nature of the International Criminal 
Court remain relevant in the context of its practical activity and require further scientific 
research. 

Key words: international justice, subject of international law, International Criminal 
Court, international legal status. 
 

 
 

 


