2. Наумова О.С. /Окремі аспекти регламентації кримінальної відповідальності
за торгівлю людьми (ст. 149 КК України) / / Публічне право. — 2017. —
№ 2. — С. 155-162. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2017_2_22
3. МручковськаE., Пахом’юкН., Кочерга О. //Протидія торгівлі людьми в
Україні: навчально-методичний посібник до спецкурсу / за заг. ред.
К. Левківського та ін. — К.: ВАІТЕ, 2017. — 88 с.
4. Сайт МОМ. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.iom.int/
jahia/jsp/index.jsp

Ключові слова: протидія, торгівля людьми, експлуатація, правоохо
ронні органи, міжнародний досвід.
Науковий керівник: к.ю.н., доцент Тавлуй О. В.

Собко Олександр Анатолійович,
Феденко Єлизавета Михайлівна
студенти 4-го курсу Інституту кримінальної юстиції
Національного університету «Одеська юридична академія»

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ АГРЕСИВНОЇ ВІЙНИ
У НАЦІОНАЛЬНОМУ
ТА МІЖНАРОДНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ
Проблематика проведення аналізу щодо поняття «агресивна війна»
несе у собі практичний зміст. У Кримінальному кодексі України
законодавець не надав обгрунтування поняттю агресивної війни, тому
виникають труднощі у застосуванні статей 436 та 437 Кримінального
кодексу України. Також це стосується й стрімких змін у міжнародному
кримінальному законодавстві, а саме — у Римському статуті Міжнаро
дного кримінального суду [1].
За Римським статутом, злочин агресії визначається наступним
чином: це планування, підготовка, ініціювання або здійснення особою,
яка в змозі фактично здійснювати керівництво та контроль за
політичними або військовими діями держави, акту агресії, який в силу
свого характеру, серйозності та масштабності є грубим порушенням
Статуту ООН [2].
В Кримінальному кодексі України також є стаття, що присвячена
злочину агресії- стаття 437: планування, підготовка, розв’язування та
ведення агресивної війни. Однак, проблема полягає у відсутності
розкриття поняття агресивної війни, а, отже, легального визначення
для практичного застосування.
Проблематику визначення та сутності міжнародного злочину агресії
досліджували такі зарубіжні вчені як Р. Аго, М.Ш. Бассіоні,
І.П. Бліщенко, Дж. Гінзбургс, Г. Доннедьє де Вабр, А.Г. Кибальник,
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Ф. Малекян, В. Пелла, Ю.А. Рєшетов, І.В. Фісенко та багатоінших
фахівців. У вітчизняній доктрині вказану проблематику досліджували:
В.Ф. Антипенко, В.А. Василенко, Н.А. Зелінська, І.І. Лукашук,
Ю.В. Манійчук.
Поняття агресії в сучасному міжнародному праві є надзвичайно
складним та багатогранним. Його треба розглядати з двох різних
позицій: з точки зору міжнародного права (міжнародного публічного і
міжнародного кримінального права) та національного кримінального
права. Визначення агресії на міжнародному рівні, на відміну від
національного кримінального права сформульовано та закріплено в
міжнародних нормативно-правових актах.
Натомість, доктрина вже розвиває різні погляди на визначення понят
тя агресивної війни та шляхи застосування даного поняття на практиці.
Існують різні точки зору науковців, щодо визначення агресії на націона
льному рівні. Проте переважна більшість вчених зазначає, що визначення
агресії, яке міститься у ст. 1 Резолюції 3314 (ХХІХ) Генеральної Асамблеї
от 14 грудня 1974 р. слід застосовувати для визначення агресії у націона
льному кримінальному праві. Враховуючи те, що між розумінням агресії
за міжнародним правом та національним кримінальним правом є суттєві
розбіжності, поєднуючи міжнародний досвід та точки зору вітчизняних
вчених, на нашу думку, можна дати окреме визначення агресивної війни
за національним кримінальним правом: під агресивною війною розумієть
ся протиправне діяння, що виражається у прямому чи опосередкованому
застосуванні збройної сили проти суверенітету, територіальної цілісності
чи політичної незалежності іншої держави.
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