АНОТАЦІЯ
дисципліни «Міжнародне правосуддя»
Мета: Розширення участі України в міжнародних відносинах,
насамперед внаслідок інтеграційних європейських та євроатлантичних
напрямків зумовлює необхідність вивчення та впровадження в життя
сучасних міжнародних стандартів через вдосконалення національних
механізмів та створення сприятливих умов для імплементації. Відповідно
метою дисципліни є аналіз та вивчення принципів та норм, які регулюють
відносини між державами, міжнародними організаціями та іншими
суб’єктами
міжнародного
права в сфері міжнародного правосуддя.
Ознайомлення студентів з правовими основами створення та функціонування
міжнародних судових установ; створення у студентів уявлення про роль
міжнародних судових установ у процесі міжнародної правотворчості;
вивчення сучасної практики міжнародних судових установ.
По закінченню вивчення курсу податкового права студенти повинні
Знати:
історію становлення та зміст міжнародного правосуддя як одного з
засобів мирного вирішення міжнародних спорів,
міжнародно-правові акти, які є установчими документами міжнародних
судових органів,
основні положення регламентів міжнародних судових органів.
Уміти:
оцінювати значення рішень міжнародних судових установ для
вивчення тієї чи іншої галузі або інституту міжнародного права;
характеризувати ефективність застосування міжнародного права
міжнародними судовими установами;
оформляти процесуальні документи, необхідні для розгляду справи
Європейським Судом з прав людини.
Зміст дисципліни:
Змістовий модуль 1. Загальнотеоретичні питання роботи міжнародних
судових установ. Міжнародний суд ООН.
Поняття права мирного вирішення міжнародних спорів. Види
міжнародних спорів і види засобів мирного вирішення спорів.
Погоджувальні. Добрі послуги, посередництво, встановлення фактів,
примирення. Переговори. Вирішення спорів міжнародними організаціями.
Судові засоби.
Міжнародний арбітраж та міжнародний судовий розгляд як мирні
засоби розв’язання міжнародних спорів.
Загальний огляд найбільш характерних проблем в роботі сучасних
міжнародних судових установ.

Поняття третейського порядку вирішення спорів. Третейські суди в
сфері вирішення міжнародних комерційних спорів. Види міжнародних
комерційних третєйських судів.
Арбітражна угода. Природа арбітражної угоди. Право, що
застосовується до арбітражної угоди.
Джерела правового регулювання міжнародного комерційного
арбітражу. Порядок розгляду спорів міжнародним комерційним арбітражем.
Стадії арбітражного процесу.
Арбітражне рішення. Скасування арбітражного рішення. Виконання
арбітражних рішень.
Міжнародний Суд ООН.
Змістовий модуль 2. Регіональні та спеціалізовані міжнародні судові
установи.
Судова система об’єднаної Європи. Правові основи створення та
функціонування Європейського Суду. Формування складу Суду.
Компетенція Суду. Види позовів до Суду. Рішення Суду.
Правові основи створення та функціонування Економічного Суду
СНД. Компетенція Суду. Основні правила процедури в Суді. Рішення Суду.
Регіональні суди з прав людини. Європейський суд з прав людини.
Міжамериканський суд з прав людини. Африканський суд з прав людини і
народів.
Принцип колективної відповідальності за дотримання прав людини в
рамках Ради Європи. Компетенція Європейського Суду з прав людини.
Порядок подання скарги до Європейського Суду з прав людини.
Європейський судовий прецедент.
Україна та Європейський суд з прав людини.
Міжнародні кримінальні трибунали. Нюрнберзький та Токійський
трибунали. Міжнародні трибунали по Югославії і Руанді. Створення нових
міжнародних кримінальних трибуналів ad hoc та «змішаних» кримінальних
трибуналів.
Міжнародний кримінальний суд. Створення Міжнародного
кримінального суду. Основні положення Римського статуту Міжнародного
кримінального суду. Ставлення держав до Міжнародного кримінального
суду.
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Основна література:
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
1. Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх
відносин і співробітництва між державами у відповідності з Статутом ООН
(від 24 жовтня 1970).
2. Європейська конвенція про здійснення прав дітей (Рада Європи;
Конвенція, Міжнародний документ від 25.01.1996)

3. Загальний акт про мирне вирішення міжнародних спорів, від 26 вересня
1928 р.
4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (Рада
Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 04.11.1950)
5. Про надання висновку щодо відповідності Конституції України
Римського Статуту Міжнародного кримінального суду : висновок
Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням
Президента України від 11 липня 2001 року №3-в/2001 [Електронний ресурс]
// Закон.— 2007.— Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/.
6. Регламент (Правила процедури) Міжнародного Суду ООН.
7. Резолюція 827 (1993), прийнята Радою Безпеки на її 3217-ому засіданні 25
травня 1993 р. Додаток – Статут Міжнародного трибуналу.
8. Статут Міжнародного Суду.
9. Статут Європейського Суду
10. Статут Міжнародного військового трибуналу для суду та покарання
головних військових злочинців європейських країн.
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