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України від 17.05.2001 р. № 5-рп (справа про зміни до закону про бюджет), суб’єкти права законодавчої 

ініціативи можуть подавати до Верховної Ради України законопроекти з будь – якого питання, крім тих 

законопроектів, які згідно з Конституцією України можуть вноситись спеціально визначеними нею 

суб’єктами права законодавчої ініціативи. 

Політиками, державними діячами і науково-експертним середовищем в останні роки серйозно 

обговорюються перспективи розширення системи суб’єктів законодавчої ініціативи. Так, із метою 

забезпечення участі всіх гілок влади у здійсненні права на законодавчу ініціативу, пропонується наділити 

таким правом Верховний Суд України з питань законодавчого забезпечення організації та діяльності судової 

влади. 

Одночасно із цим, до суб’єктів законодавчої ініціативи пропонується віднести  і народ України. 

Зокрема, усталеного характеру ця пропозиція набула в Концепції внесення змін до Конституції України, 

розглянутої 21 червня 2013 року на четвертому засіданні Конституційної Асамблеї. Ця позиція нами 

повністю поділяється та підтримується. Адже, ст. 5 Конституції України визначає, що носієм суверенітету і 

єдиним джерелом влади в Україні є народ, право визначати і змінювати конституційний лад в Україні 

належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами, 

ніхто не може узурпувати державну владу. 

Зміст народної законодавчої ініціативи полягає в тому, що визначена кількість громадян, які мають 

право голосу, може у визначених формах вимагати прийняття парламентом нового чи внесення змін до 

чинного закону і парламент повинен таку вимогу обов'язково розглянути, але він не зобов'язаний її 

реалізувати. На сьогодні законодавча народна ініціатива передбачена в конституціях Бразилії, Еквадорі, 

Киргизстану, Колумбії, Парагваю, Перу та в багатьох країнах Європи. При цьому, у деяких конституціях 

зроблені застереження щодо окремих видів законопроектів, які можуть бути ініційовані громадянами. 

Наприклад, в Албанії, Польщі, Португалії за народною ініціативою можуть бути прийняті лише звичайні 

закони, в Іспанії не можуть бути запропоновані проекти органічних законів, а також законопроекти про 

податки, помилування, ратифікацію міжнародних договорів. 

Отже, можна зробити висновок, що дослідження інституту законодавчої ініціативи, поряд із за 

діянням сучасної методології, вимагає пізнання його як самостійної юридичної категорії. Потребує 

дослідження також генезис цього інституту та знань і уявлень про нього правників як в Україні, так і за 

кордоном, вивчення нормативно-правового забезпечення законодавчої ініціативи, а також дослідження 

організаційних і процедурно-процесуальних аспектів законодавчої ініціативи, включаючи вивчення 

особливостей конституційно-правового статусу суб’єктів законодавчої ініціативи.   
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РОЗСЛІДУВАННЯ СПРАВ МІЖНАРОДНИМ КРИМІНАЛЬНИМ СУДОМ В ГААЗІ 

Притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за вчинення міжнародних злочинів може 

здійснюватися як компетентними внутрішньодержавними органами, так і міжнародними судовими 

органами. Причому характер процедури (міжнародна чи національна) визначається відповідно до суспільної 

небезпечності вчинених злочинів. Як зауважує професор М. Костенко, "чим тяжчий склад вчиненого 

злочину, тим сильніше виникає потреба в тому, щоб судовий розгляд набув міждержавного характеру. 

Стосовно простих воєнних злочинів, то вони можуть розглядатися національними судами, в той же час, 

злочини, які вчинюються головними воєнними особами і особами, які вчинили особливо тяжкі злочини, 

необхідно було б розглядати міжнародними кримінальними судами". 

Міжнародні суди, на відміну від національних, застосовують міжнародні норми безпосередньо, й 

обсяг застосовуваних норм не залежить від того, наскільки добросовісно держава виконала свої міжнародні 

зобов'язання і імплементувала відповідні норми міжнародного права. На користь міжнародних 

кримінальних судів та трибуналів говорить і багатонаціональний склад таких судів, що дає змогу вести мову 

про більшу неупередженість та об'єктивність судового розгляду порівняно з національними судами [1, с. 

317]. 
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Міжнародний кримінальний суд в Гаазі — постійно діючий правовий інститут, в компетенцію якого 

входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, воєнні злочини і злочини проти людяності. 

Заснований на основі Римського статуту, прийнятого в 1998 році. Існує з липня 2002 року. 

На відміну від інших міжнародних і змішаних кримінальних судів, МКС є постійно діючою 

установою. У його компетенцію входять злочини, здійснені після набуття чинності Римського статуту. 

Розташований у місті Гаазі, проте за бажанням Суду засідання можуть проходити у будь-якому місці. 

Міжнародний кримінальний суд не слід плутати з Міжнародним судом ООН, який також засідає в Гаазі, але 

має іншу компетенцію: розв’язання суперечок між державами найчастіше про кордони. МКС не входить в 

офіційні структури Організації Об'єднаних Націй, хоча може порушувати справи за поданням Ради Безпеки 

ООН. 

До складу Міжнародного кримінального суду входять 18 суддів, що обираються на термін в 9 років 

асамблеєю держав учасників суду, причому кожна з вище перелічених груп має бути представлена 

принаймні 2 суддями. В наш час 2 судді представляють Східну Європу, 2 — Азію, 3 — Африку, 4 — 

Латинську Америку, а інші 7 — Західну Європу та інші держави. 

 Після процесу формування, що зайняв приблизно три роки, та комплектації Міжнародного 

кримінального суду, він почав свою роботу. Всього Суд отримав скарги про передбачувані злочини 

принаймні в 139 країнах, проте, в даний час, прокурором суду порушено розслідування тільки стосовно 

восьми ситуацій З них чотири були передані до суду самими державами як зацікавленими сторонами 

(Уганда, Демократична Республіка Конго, Центральноафриканська Республіка та Малі), два були передані 

Радою Безпеки ООН (Дарфур і Лівія), а два були розпочаті за власною ініціативою Прокурором (Кенія та 

Кот-д'Івуар). 

Розгляд Судом конкретних справ розпочався у 2006 році. Зокрема, 17 березня 2006 року був 

заарештований і відданий Міжнародному кримінальному суду громадянин Демократичної Республіки 

Конго Томас Лубангу Дьіло, лідер «Союзу конголезьких патріотів», учасник ітурійского конфлікту. Він 

звинувачувався у заклику на військову службу дітей віком до 15 років і використанні їх у військових діях. 

Початок суду над Лубангою планувалося на січень 2007 року, потім на червень 2008 року, але обидва рази 

відкладалося з процедурних міркувань. Суд розпочався 26 січня 2009 року, а 14 березня 2012 року Лубанга 

був визнаний винним за пред'явленими йому звинуваченнями. Це був перший обвинувальний вердикт МКС. 

 Крім того, прокурор видав ордери на арешт 5 членів збройного формування  армії опору в Уганді, 

обвинувачених у викраденні тисяч дітей, яких вони насильно вербували в свої ряди або використовували в 

якості домашньої прислуги або сексуальних рабів. 

  21 липня 2008 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Судану Омара 

аль-Башира за звинуваченням у геноциді у зв'язку з конфліктом у Дарфурі. Таким чином аль-Башир став 

першим чинним главою держави, проти якого було висунуто звинувачення органом міжнародної юстиції. 

  27 червня 2011 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на 

арешт лівійського лідера Муаммара Каддафі, його сина Саїфа аль-Іслама і глави лівійської розвідки 

Абдулли аль-Сенуссі, звинувативши їх у злочинах проти людяності. Головний прокурор МКС Луїс Морено 

Окампо в травні 2011 року просив видати ордери за «навмисне» вбивство демонстрантів в Лівії після того, 

як Рада безпеки ООН звернувся з даним питанням до суду. У своїй постанові МКС повідомив, що існують 

«достатні підстави», щоб вважати, що Каддафі, його син і аль-Сенуссі вчинили злочини, що потрапляють 

під юрисдикцію суду, і що слід видати ордер на їх арешт. Проведення арештів є складним завданням для 

МКС зважаючи на відсутність власної поліції, що змушує суд покладатися в цій справі на країни-учасниці. 

Саїф аль-Іслам і Абдулла Сенуссі затримані і перебувають під вартою в Лівії, але в Міжнародний 

кримінальний суд досі не передані. 

 У грудні 2012 року Міжнародний кримінальний суд виправдав Метью Нгуджоло Чуі з 

Демократичної Республіки Конго. Він обвинувачувався у скоєнні військових злочинів і злочинів проти 

людяності під час ітурійского конфлікту. Судді у своєму рішенні постановили, що надані обвинуваченням 

докази і свідчення свідків, не дозволяють повною мірою без сумнівів прийти до висновку про те, що Матьє 

Нгуджоло Чуі був командиром бойовиків, які причетні до нападу на село Богор [2]. 

Таким чином, Гаазький суд розслідує певне коло питань, а зокрема і злочини про масові вбивства. 

Всім відомо, яка трагедія спіткала нещодавно Україну, за 3 місяці було вбито більше сотні 

протестувальників. Верховна Рада вважає,  що розглядати звинувачення про убивство на Майдані має 

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Речник суду Фаді Ель Абдалла сказав, що у Гаазі ще не отримували 

українського звернення і не вдавалися до жодних слідчих кроків.    «Зараз суд не має юрисдикції у цій 

справі, тому жодного розслідування ми не починали. Але якщо прокурор Міжнародного кримінального суду 

вирішить відкрити слідство, то зможе використовувати усю інформацію, яку матиме у своєму 

розпорядженні. Прокурор може подавати запит на сприяння до українських органів, або співпрацювати з 

будь-якими органами чи установами, які зможуть допомогти з розслідуванням. Проте, зрештою, про 

надійність доказів і те, чи подавати їх суддям, вирішуватиме сам прокурор», – зазначив Фаді Ель Абдалла.  

Офіційно Україна не ратифікувала установчі документи Міжнародного суду, і в Гаазі не зобов’язані 

брати до уваги українське звернення. 

 Крім того, фахівці вказують, що Міжнародний кримінальний суд створений, щоб судити за 

звинуваченнями, які не можуть – чи не хочуть – розглядати у тих країнах, де злочини були скоєні.  
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   Зараз прокуратура Міжнародного кримінального суду провадить розслідування у вісьмох африканських 

країнах, спустошених конфліктами. До початкового розгляду взяті також справи в Грузії, Афганістані та 

інших країнах. Речник Міжнародного суду наголосив, що рішення стосовно українського звернення 

повністю залежить від прокурора в Гаазі і може бути схвалене лише після того, як Україна офіційно 

передасть суду юрисдикцію у цій справі [3]. 
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МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ ЯК ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ 

  

Тероризм є однією з найгостріших проблем та загроз для світової спільноти початку XXI ст., що 

негативно впливає як на різні сфери суспільного життя всередині держави, так і на різні аспекти 

міжнародних відносин. Як свідчать факти, тероризм глобалізується, має місце тенденція до зростання 

терористичних проявів у всьому світі. Політичні, етнічні, екстремістські угруповання майже щоденно 

здійснюють акти тероризму, про які повідомляють засоби масової інформації. 

 Тероризм, як явище, нині дуже відрізняється від того, яким він був у часи перших кривавих акцій. 

Ті акції спрямовувалися насамперед на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації у певній країні. 

Сьогодні ж тероризм є фактором не тільки внутрішньодержавного значення, а й (переважно) міждержавного 

[1]. 

 Більше двох століть тому англійський громадський діяч і письменник Едмунд Берек назвав 

терористів “собаками пекла”. Але що нам тепер відомо про них? Хто вони, ці “собаки пекла”, звідки 

з’явилися? З якого коріння проросло це зловісне явище?  

 Термін “терор” (у перекладі з латинської – страх, жах), уперше ввели в політичний лексикон 

французькі жирондисти та якобінці. Вони ставили за мету «за допомогою залякування та наведення жаху» 

поставити на коліна кабінет міністрів короля Людовіка XVI. Однак було б не зовсім правильно вважати, що 

саме Франція стала країною, з якої “пси пекла” рушили кривавим маршем на інші терени. Тероризм 

народився значно раніше, ніж його почали так називати і замислюватися, як і чому він виник та якими 

можуть бути наслідки цього явища для світової цивілізації. 

 Першою терористичною групою в історії людства можна вважати секту сікаріїв, котра діяла в 

Палестині ще в 66 – 73 роках нашої ери. Ймення її походить від назви улюбленої зброї бойовиків 

угруповання – короткого меча (сіки). Його легко можна було сховати під одягом. Свої акції сікарії 

проводили головним чином під час масових зібрань. Вони вважали, що саме в неконтрольованому натовпі 

зручно завдавати смертельні удари, адже ніхто не зможе з певністю визначити, хто це зробив. “Темрява 

натовпу” була їхньою стихією. Головним об’єктом нападів сікаріїв ставали представники єгипетської та 

палестинської діаспори, які намагалися налагодити дружні стосунки з Римською імперією. Сікарії були 

затятими релігійними фанатиками. Вони мужньо витримували тортури, бо вірили, що після повалення 

ненависного їм режиму настане ера вищої справедливості [2]. 

 Поняття тероризму та міжнародного тероризму сьогодні слід вважати поняттями синонімічними, 

тотожними. Аналіз останніх подій, пов’язаних з терористичними проявами, свідчить, що терористичні 

угруповання базуються по всьому світу й постійно намагаються розширити сферу своїх інтересів, які 

сягають вже геополітичного рівня. 

 В останні тридцять років міжнародний тероризм став особливо підступним, кривавим та 

безжальним. Вибухи в публічних місцях, поїздах, вокзалах, ресторанах, житлових будинках, захоплення 

літаків і морських лайнерів, Москва, Найробі, Оклахома-сіті, Лондон, Берлін, Мадрид... Майже не лишилося 

країни, де б не злітали в повітря авто, нашпиговані вибухівкою, викрадення та вбивства дипломатів, 

державних діячів, партійних лідерів. Виникають нові, незнані раніше види тероризму: повітряний, ядерний, 

біологічний, екологічний, інформаційний. 

Розвиток сучасного міжнародного тероризму характеризується формуванням таких негативних явищ, 

як багатоплановість руйнівного впливу на різні сфери суспільного життя – політичну, економічну, 

соціальну, духовну, а також на національну безпеку: суспільну, державну, воєнну, інформаційну, тощо. На 

сучасному етапі тероризм із його політично вмотивованою насильницькою ідеологією становить серйозну 

небезпеку для світової спільноти та окремих держав, зокрема й для України [3]. 
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