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АНОТАЦІЯ

Монографія присвячена дослідженню сутності міжнародних 
злочинів, міжнародно-правовому режиму та механізмам реалізації 
відповідальності держави за міжнародні злочини відповідно до 
чинного міжнародного права, дослідженню змісту наукових ідей 
розробників та прихильників концепції кримінальної 
відповідальності держави, аналізу відповідності таких ідей чинному 
міжнародному праву, а також доцільності втілення вказаних ідей у 
сучасному міжнародному праві.

У межах інституту міжнародно-правової відповідальності 
держави за міжнародно-протиправні діяння запропоновано виділити 
інститут кримінальної відповідальності держави (або іншими 
словами -  інститут відповідальності держави за міжнародні 
злочини). Аргументується необхідність формування у позитивному 
міжнародному праві окремо режиму відповідальності держави саме 
за міжнародні злочини -  міжнародно-правової кримінальної 
відповідальності держави (міжнародно-правової відповідальності 
держави за міжнародні злочини).

У межах інституту кримінальної відповідальності держави 
обґрунтовується доцільність створення цілісного міжнародно- 
правового механізму відповідальності держави за міжнародні 
злочини. Такий механізм повинен включати, зокрема, спеціальний 
судовий орган (який мусить відповідати визначеним критеріям), а 
також він передбачає прийняття міжнародного кримінального 
кодексу, відповідно до якого вказаний судовий орган повинен 
виносити рішення. Запропоновано перелік форм і мір
відповідальності держави у межах реалізації кримінальної 
відповідальності держави.

Обґрунтовується підхід, за яким всі форми і міри міжнародно- 
правової кримінальної відповідальності держави пропонується 
розділити на дві великі групи: 1) міжнародна кримінальна 
відповідальність фізичних осіб; 2) форми відповідальності держави, 
що застосовуються до держави в цілому.

Зроблено висновки, що концепція кримінальної відповідальності 
держави концептуально життєздатна та із збереженням сутнісних 
основних ідей може бути пристосованою до реалій сучасного 
міжнародного життя. Формування інституту міжнародно-правової
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кримінальної відповідальності держави у позитивному
міжнародному праві значно підвищило б ефективність
міжнародного права у боротьбі з міжнародними злочинами і їх
превенції та у підтриманні міжнародного миру й безпеки.

Встановлено, що інститут кримінальної відповідальності
держави міг би забезпечити провадження у справах, яке дає змогу 
максимальної персоніфікації відповідальності за міжнародний 
злочин й перенесення її основного (часто невиправданого) тягаря з 
народу у цілому на окремих осіб, а також забезпечити викорінення 
злочинних елементів з системи держави без покладання прямих 
негативних наслідків на народ держави.

Для вчених, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, 
юристів-практиків, представників влади, а також всіх хто цікавиться 
проблематикою міжнародно-правової відповідальності та боротьби з 
міжнародними злочинами.
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SUMMARY

The monograph is devoted to the studying of the essence of 
international crimes, to the international legal regime, and to the 
mechanisms of the realization of State responsibility for international 
crimes according to the current international law. The paper is also 
dedicated to the analysis of content of the scientific ideas of developers 
and supporters of the concept of State criminal responsibility, as well as 
to the analysis of correspondence of these ideas to the current 
international law and of relevance of their implementation in this sphere.

Within the Institute of the international legal responsibility of States 
for internationally wrongful acts, it is proposed to separate out the 
Institute of State criminal responsibility (in other words, the Institute of 
State responsibility for international crimes). The arguments are 
provided to support the necessity of formation in the positive 
international law of the separate regime of State responsibility 
particularly for international crimes, that is of international legal criminal 
responsibility of a State (international legal responsibility of a State for 
international crimes).

Within the Institute of State criminal responsibility, the relevance of 
creating of the holistic international law mechanism of State 
responsibility for international crimes is substantiated. Such a mechanism 
should include in particular the special judicial body (that must 
correspond to the defined criteria) and demands the adoption of the 
International Criminal Code according to which the mentioned judicial 
body must deliver verdicts. The list of forms and measures of State 
responsibility is suggested within realization of the criminal 
responsibility of States.

The approach is substantiated according to which all the forms and 
measures of the international legal criminal responsibility of a State are 
proposed to be divided into two big groups: 1) the international criminal 
responsibility of individuals; 2) forms of responsibility of a State that are 
applied to it as a whole.

The conclusion is made that the concept of State criminal 
responsibility is conceptually viable, and with preserving of the main 
meaningful ideas, it may be adapted to the realities of the current 
international life. The formation of the Institute of the international legal 
criminal responsibility of States in the positive international law may
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significantly increase the effectiveness of international law in its struggle 
with international crimes and in their prevention as well as in maintaining 
international peace and security.

It is defined that the Institute of State criminal responsibility could 
provide the proceedings in cases that ensure maximum personification of 
the responsibility for an international crime as well as shifting this crime's 
main burden, which is more often than not is unjustified, from a nation in 
general to the particular persons. The Institute of State criminal 
responsibility could also assure the eradication of the criminal elements 
from a State's system without causing direct negative consequences to its 
people.

This paper is recommended to scholars, teachers, students of the 
higher educational establishments, legal practitioners, representatives of 
the authorities, and to everyone who is interested in the problems of 
international legal responsibility and in the issues of the struggle with 
international crimes.
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