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Тематичний огляд 

у сфері МГП № 4 

 

Міжнародна група GRC 

розпочала роботу 

над Проектом з гармонізації 

національного законодавства 

України у сфері 

міжнародного гуманітарного 

права з міжнародними 

стандартами та відносин 

України з МКС 

8 вересня 2015 року в Києві 

і завершить попередній етап 

проекту в березні 2016 року. 

 

 

 

 

Міжнародна група GRC готує 

регулярні Тематичні огляди 

у сфері МГП, щоб сприяти 

вирішенню ключових питань, 

які постають перед Україною 

на міжнародно-правовому 

рівні. 

Міжнародна група  

Global Rights Compliance 

вул. Рейтарська, 11 

Офіс 1 

Київ, Україна, 01030 

 

info@globalrightscompliance.co.uk 

www.globalrightscompliance.co.uk 

 

ЗАПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ СТВОРЕННЯМ 

МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ТРИБУНАЛУ ЩОДО 

РЕЙСУ MH17 

В нашому останньому 

Тематичному огляді у сфері МГП 

ми підняли питання 

прийнятності та, зокрема, 

принцип "комплементарності". В 

цьому Тематичному огляді у 

сфері МГП розглядаються 

питання стосовно можливого 

створення міжнародного 

трибуналу у справі літака рейсу 

МH17, які задаються найчастіше. 

 

17 липня 2014 року Боїнг 777 

Малайзійських авіаліній 

здійснював рейс MH17 за 

маршрутом Амстердам-Куала-

Лумпур. Коли він пролітав над 

східною Україною, то зник з 

радару, при цьому з борту літака 

не надходило жодних сигналів 

тривоги. Всі 298 пасажирів та 

членів екіпажу, які перебували на 

борту літака, загинули. 

 

Національна юрисдикція 

Монреальська конвенція 1971 

року зобов'язує уряди Малайзії та 

України вживати заходи щодо 

встановлення юрисдикції 

відносно злочинів, зв'язаних з 

підривом літака рейсу MH17  

 

20 жовтня 2015 року 

оскільки літак було зареєстровано 

в Малайзії, а подія сталася в небі 

над територією України 

відповідно. 

 

Тi самі принципи 

застосовувалися у справі про 

підрив літака над містом Локербі 

у 2000 році, коли Об'єднане 

Королівство вимагало 

встановлення своєї юрисдикції, 

оскільки вибуховий пристрій 

спрацював в повітряному 

просторі Великобританії, а США 

вимагали встановлення своєї 

юрисдикції, тому що літак було 

зареєстровано в Америці.  

 
Малайзія також має юрисдикцію 

на підставі принципу "пасивної 

правосуб'єктності", оскільки 

жертвами катастрофи є 

громадяни Малайзії. Таким же 

чином, будь-які держави, 

громадяни якої знаходилися на 

борту рейса MH17, такі як 

Австралія та Великобританія, 

можуть встановити свою 

юрисдикція з метою судового 

переслідування осіб, винних у 

підриві літака. 
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 ЗАПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ СТВОРЕННЯМ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО 

ТРИБУНАЛУ ЩОДО РЕЙСУ MH17 

 

 

Проблема України, яка намагається розглянути 

цю справу в національних судах, полягає у 

тому, що можуть лунати заяви про 

упередженість або, принаймні, про таку 

підозру через політичні умови, в яких може 

проходити судове розслідування.  

 

Не дивлячись на хитке перемир'я, напруга між 

урядами України та Російської Федерації 

залишається значною, обидві сторони вказують 

на те, що іншу сторону можна звинуватити в 

цій трагедії. Доки Україна не зможе довести 

міжнародній спільноті, що будь-який судовий 

розгляд буде цілком справедливим та 

неупередженим, її судові рішення не можуть 

вважатися неупередженими та незалежними. 

 

Міжнародний кримінальний суд 

 

10 вересня 2015 року JusticeHub повідомило про 

те, що прокурор МКС підтвердила, що 

обставини падіння літака рейсу МН17 "скоріше 

за все" повинні розглядатися під час 

попереднього вивчення; саме на цьому етапі 

участь МКС скоріше за все закінчиться. 

 

В цих обставинах скоріше за все прокурор 

вирішить, що цю справу не можна прийняти до 

розгляду, оскільки це поза межами її 

повноважень. Тому що міжнародне слідство 

обставин падіння літака рейсу МН17 досі 

триває, і поки не має припущень вважати, що 

слідчі дії є упередженими через небажання або 

неспроможність встановити істинні факти, то 

навряд чи МКС втрутиться. 

 

 

 

Створення Міжнародного трибуналу 

Радою Безпеки ООН 

 

Першим місцем, куди звернулися Україна, 

Малайзія та інші зацікавлені держави, була 

Рада Безпеки ООН ("РБ ООН"). На жаль, 

оскільки політичні інтереси мають звичку 

ставати на шляху правосуддя, то на проект 

резолюції, у тому числі проект статуту щодо 

створення трибуналу у справі літака рейсу 

MH17, Росія наклала вето. Складається 

враження, що всі наступні резолюції РБ ООН 

стосовно трибуналу очікує така сама доля.  

 

Проект статуту, запропонований РБ ООН, 

поширюється на злочини, передбачені 

міжнародним гуманітарним правом, 

кримінальним законодавством України або 

розділом 9 Закону Малайзії про злочини в 

області авіації від 1984 року.  

 

Якби він був прийнятий, то проект статуту 

наділяв би Трибунал широкою юрисдикцією 

стосовно "осіб, відповідальних за злочини, 

пов'язані з падінням літака Малайзійських 

авіаліній рейсу MH17 17 липня 2014 року", 

незалежно від їхнього громадянства.  

 

Важливо зауважити, що проект статуту 

також передбачав, що судді не 

призначатимуться заздалегідь, а лише з 

урахуванням потреб Трибуналу щодо 

застосування міжнародного права і 

внутрішнього законодавства Малайзії та 

України. Передбачається, що не можна 

призначати двох суддів, які мають однакове 

громадянство, що зменшувало можливості 

будь-якої упередженості або суб'єктивності. 
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Створення Міжнародного трибуналу без 

участі ООН 

 

Не дивлячись на це, реальність полягає в 

тому, що жодна держава не потребує 

схвалення ООН. З одного боку, між ООН та 

зацікавленими державами може бути 

укладено угоду щодо створення трибуналу у 

спосіб, яким було створено Надзвичайні 

палати в судах Камбоджі та Спеціальний суд 

по Сьєрра-Леоне. Обидві ці угоди були 

погоджені Генеральним секретарем ООН та 

схвалені Генеральною Асамблеєю ООН ("ГА 

ООН") 

 

З іншого боку, угода між зацікавленими 

державами без участі ООН може бути 

укладена в силу того, що кожна держава вже 

має юрисдикцію стосовно цієї справи. 

Фактично, це могло би бути об'єднанням 

юрисдикцій всіх зацікавлених держав з 

метою розгляду цієї справи в результаті 

укладання багатосторонньої угоди для 

спільного використання наявних ресурсів та 

досвіду. Хоча такий варіант не передбачає 

безпосередньої участі ООН, проте все одне 

існує можливість отримання міцної 

підтримки з боку ГА ООН. 

 

Останній варіант, як вже зазначалося, 

передбачає, що зацікавлені держави такі, як 

Україна та Нідерланди, виступають проти 

об'єднання своїх юрисдикцій та вирішили 

окремо розглядати цю справу в 

національному суді.  

 

Практичні міркування 

 

А якщо виникне необхідність в екстрадиції 

російських або українських сепаратистів, які 

живуть в Росії? 

 

Росія підписала Монреальську конвенція 

1971 року, і таким чином, зобов'язана 

дотримуватися її положень. 

 

Конвенція передбачає, що в ситуації, коли на 

території держави, такої як Росія, 

перебувають будь-які особи, звинувачені у 

скоєнні за кордоном такого злочину, як 

підрив літака рейсу MH17, держава повинна 

або видати таку особу державі, яка надіслала 

відповідний запит, або передати справу на 

розгляд у власні компетентні органи для 

здійснення процесуальних дій.  

 

Як наслідок, в цій ситуації російська сторона 

змушена буде або видати підозрюваного, або 

самостійно проводити по відношенню до 

нього слідчі дії. 

 

Нідерланди, Україна та Малайзія, як і Росія, 

підписали цю Конвенцію. 

 

У випадку прийняття такого рішення існує 

одне застереження, яке полягає в тому, що, 

хоча під час розгляду справи в 

Міжнародному кримінальному суді 

Монреальська конвенція може 

застосовуватися в обов'язковому порядку, 

прийняті судові рішення в подальшому 

повинні бути санкціоновані Радою Безпеки 

ООН. Якби це трапилося, то Російська 

Федерація скоріше за все наклала б вето на 

виконання такого судового рішення, що 

перешкоджало би відправленню правосуддя 

по відношенню до жертв цієї трагедії. 

 

А якщо Росія або будь-яка інша держава-

підписант Монреальської конвенції відмовилась 

видавати підозрюваного? 

 

В такому випадку трибунал може прийняти 

рішення про проведення заочного розгляду 

судової справи. Відповідно до цього правила 

будь-який російський командир міг би бути 

заочно визнаним відповідальним за злочини, 

пов'язані з його службовими обов'язками. 

Судове переслідування може мати успіх або 

зазнати невдачі в залежності від того (i) чи 

займав він відповідальну посаду в органах 

оперативного управління; та (ii) чи командир 

знав або повинен був знати, що його дії 

порушують міжнародне гуманітарне право. 

 


