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міжнародне право

Актуальність тематики дослідження. Представлена на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук дисертація Григорова 

Олександра Миколайовича на тему «Теоретичні та практичні проблеми 

міжнародно-правового регулювання діяльності цивільної авіації» присвячена 

дослідженню актуальних проблем міжнародного повітряного права, 

пов’язаних з бурхливим розвитком у цій сфері міжнародних відносин 

науково-технічного прогресу. Дана проблематика стосується: визначення 

правового статусу та режиму використання повітряного простору цивільної 

авіації; захисту навколишнього середовища від забруднення; діяльності 

цивільної авіації на універсальному, регіональному та двосторонньому 

рівнях; характеристики інституційних механізмів регулювання діяльності 

цивільної авіації; визначенню різноманітних стандартів відповідальності 

авіаперевізників та експлуатантів повітряних суден; захисту цивільної авіації 

від актів незаконного втручання у її діяльність та ін. Дана проблематика 

висвітлюється з позиції системного підходу, зумовлюючи аналіз 

закономірностей розвитку міжнародних правовідносин у сфері діяльності
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цивільної авіації як єдиний правотворчий процес з притаманною йому 

специфікою.

Так, критичному аналізу піддано в дисертації концепції поняття 

«повітряний простір» і зроблено висновки, що деталізують відповідні 

підходи до трактування його статусу (с. 43 та сл.), який до цих пір ще не 

знайшов точного визначення в міжнародному праві. Складність проблеми 

полягає у визначенні відмінності між протяжністю атмосфери з позиції 

природничих наук та протяжністю нормативного повітряного простору. Тому 

звернення дисертанта до цієї проблеми є важливим завданням міжнародно- 

правової науки. Як відомо, ця проблема значно загострилася у зв’язку з 

виникненням міжнародного космічного права, набувши великого 

практичного значення з огляду на необхідність визначення верхнього 

кордону поширення суверенної влади держав, і в дисертації достатньо повно 

на даний час висвітлюється ця проблема і узагальнюються міжнародно- 

правові підходи до її можливого вирішення.

Проблема забезпечення екологічної безпеки в процесі використання 

цивільною авіацією повітряного простору досліджується в дисертації, 

виходячи з концепції, згідно з якою правовідносини у галузі охорони 

атмосферного повітря становлять частину міжнародного екологічного права, 

аргументуючи цей підхід аналізом його конвенційних норм, що 

поширюються на різні сфери міжнародних правовідносин, включаючи 

міжнародне повітряне право. Це дало можливість дисертанту показати 

реальний взаємозв’язок відповідних норм міжнародного екологічного права з 

міжнародним повітряним правом, який розвивається міжнародно-правовою 

практикою. Важливим у цьому плані є аналіз дисертантом Консультативного 

висновку Міжнародного Суду ООН у справі «Правомірність загрози або 

використання ядерної зброї» 1996 р., в якому Суд сказав наступне: 

«Навколишнє середовище не є абстракцією, а являє собою життєвий простір, 

якість життя і саме здоров’я людини, включаючи ненароджені покоління». У 

міжнародному праві дане поняття тлумачиться в широкому значенні,
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включаючи сферу захисту повітряного простору від забруднення, що й 

доводиться в дисертації, а також його розвиток в актах Програми ООН з 

навколишнього середовища (ЮНЕП), Комісії міжнародного права ООН та 

інших. У зв’язку з цим, детально висвітлюється місце і роль стандартів ІКАО 

в системі захисту навколишнього середовища в процесі функціонування 

цивільної авіації (с. 67 та сл.). Показано, що ці стандарти, діючи як додатки 

до норм Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р., мають 

значення основних джерел міжнародного повітряного права (с. 68). 

Висвітлюється й інституційна структура ІКАО, на яку покладається 

розробка зазначених стандартів та рекомендацій (с.73), а також регіональні 

аспекти боротьби із забрудненнями цивільною авіацією навколишнього 

середовища, в тому числі директив Європейського Союзу у цій сфері. 

Визначено також розвиток спеціальних напрямів міжнародного екологічного 

співробітництва держав у авіаційній сфері (с. 79 та сл.), що дало можливість 

дисертанту дати цілісну картину екологічного захисту повітряного простору.

Значною мірою новаційними уявляються положення дисертаційної 

роботи, які стосуються визначення у міжнародному повітряному праві 

поняття безпілотний літальний апарат (БПЛА) цивільного призначення. Це є 

проблемою, яка до цих пір залишається невирішеною. У зв’язку з цим у 

дисертації аналізуються різноманітні визначення БПЛА, що існують в 

документах ІКАО, Європейського Союзу, національному законодавстві 

держав, в тому числі у Повітряному кодексі України 2011 р., доктринальних 

джерелах. Пропонується власна класифікація БПЛА, що характеризує їх види 

за способом управління, тривалістю використання та способом використання 

(с.88) і така класифікація має практичне значення.

Досліджуються положення Чиказької конвенції 1944 р., що стосуються 

умов здійснення БПЛА польотів та розвитком їх в стандартах ІКАО, в тому 

числі з питань безпеки таких польотів, їх ліцензування, поширення на них 

визначення авіаційного прецеденту та ін. Критичному аналізу, з яким в 

цілому можна погодитися, піддається в дисертації законодавство України в
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основному за відсутність у ньому належної регламентації функціонування 

БПЛА (с.96 та сл.).

Велика увага в дисертації зосереджена на міжнародно-правових 

питаннях польотів у повітряному просторі, а саме на відомих свободах 

повітря, які доповнюються новітньою практикою держав, надаючи 

дисертанту можливість більш точно здійснити класифікацію польотів та 

показати тенденції розв’язання суперечностей між суверенітетом держав і 

потребами розвитку цивільної авіації (с. 109 та сл.).

З урахуванням цього в дисертації дається оцінка таких понять, як 

«повітряне сполучення» та «міжнародні перевезення», визначених ІКАО у 

2008 р., а також показано все зростаюче значення міжнародно-правової 

регламентації діяльності аеропортів, які обслуговують міжнародну 

аеронавігацію (с. 112).

Важливими уявляються положення дисертації, в яких представлена 

практика держав, що стосується використання механізму концесій як одного 

з різновидів державно-приватного партнерства (с. 119), а також договірна 

практика держав із забезпечення функціонування повітряних трас разом з 

класифікацією останніх. Зроблено висновок про необхідність підвищення 

рівня універсальності міжнародно-правових стандартів забезпечення 

функціонування повітряних трас (с. 126 та ін.).

В дисертації досліджується також широкий комплекс питань, що 

стосуються моделей міжнародних польотів, які, виражаючи ті або інші 

свободи повітря, забезпечують або державний або комерційний інтерес через 

відповідну практику держав. У зв’язку з цим у дисертації викладено 

детальний аналіз договірної практики держав, що характеризує універсальні 

та регіональні міжнародні повітряні перевезення, а також специфіку 

двосторонньої практики держав у цій сфері (с. 109 та сл.). Необхідно 

підкреслити, що система організації та обслуговування повітряного руху як в 

окремих країнах, так і в усьому світі перебуває в стадії активного розвитку і
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це чітко показано дисертантом, включаючи аналіз ним міжнародно- 

правового регулювання польотів безпілотних апаратів.

Велику увагу дисертант приділив ролі міжнародних авіаційних 

організацій у забезпеченні діяльності цивільної авіації, а саме ролі в цьому 

процесі ІКАО, регіональних авіаційних організацій, створених у всіх регіонах 

світу, а також неурядових міжнародних авіаційних організацій. Важливим 

науковим доробком дисертанта в цьому комплексі питань є аналіз ролі цих 

інституцій, особливо ІКАО, у подоланні перешкод на шляху подальшої 

лібералізації ринку авіаперевезень, що стосується в першу чергу таких змін 

порядку призначення авіапідприємств та видачі їм дозволів, які сприяють їх 

швидкій адаптації до умов ринку, що знайшло втілення в Декларації 

глобальних принципів повітряного простору 2003 р., ухваленій ІКАО. Так 

само це стосується рекомендацій ІКАО з питань авіаційної безпеки та 

безпеки польотів, прийнятих нею у 2013 р. (с. 205 та сл.).

В цілому обґрунтованим уявляється здійснений дисертантом аналіз 

особливостей функціонування інституту відповідальності суб’єктів цивільної 

авіації за порушення міжнародних правил польотів. Дана сфера міжнародних 

правовідносин розглядається в дисертації як еволюційний процес, 

починаючи з Паризької конвенції про повітряну навігацію 1919 р., в якій 

відповідальність держав-учасниць пов’язується з дотриманням власниками 

повітряних суден, а також пілотами та іншими членами екіпажу правил 

міжнародних польотів цивільної авіації, і така відповідальність засновується 

на принципі суверенітету держави над своїм повітряним простором як 

основним принципом міжнародного повітряного права (с. 259 та сл.).

На особливу увагу заслуговує висвітлення в дисертації «варшавської 

системи» відповідальності перевізників 1929 р., яка деталізувала такі 

перевезення, встановивши претензійний порядок відшкодування та звела до 

мінімуму негативні наслідки великих відшкодувань у разі авіаційних подій 

(с. 267 та сл.). Показано, що наступні зміни Варшавської конвенції 1929 р. 

віддзеркалювали назрілу необхідність підвищення обсягу матеріальної
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відповідальності перевізників, пов’язану зі змінами на краще економічного 

становища авіакомпаній, важливістю підвищення рівня безпеки польотів та 

визнанням цінності життя людини як такої і це знайшло вирішення в 

Гаазькому протоколі 1955 р. до Варшавської конвенції, Гватемальському 

протоколі до неї 1971 р. та чотирьох Монреальських протоколах 1975 р. до 

цієї ж Конвенції.

У дисертації показано, що стрімкий розвиток у світі цивільної авіації 

призвів до певних вимог стосовно експлуатації міжнародного повітряного 

транспорту та необхідності у зв’язку з цим встановлення більш чіткої 

регламентації відповідальності перевізника за збереження багажу та 

затримку при його перевезенні, встановивши з цією метою найбільш повне 

відшкодування шкоди потерпілим. Цим вимогам відповідає Монреальська 

конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень 

1999 р., отримавши назву «монреальської системи» відповідальності 

авіаперевізників (с.273 та сл.). В дисертації детально аналізується сукупність 

новаційних змін «монреальської системи», яка відзначається також 

обмеженістю відповідальності перевізника. Доводиться, що ці обмеження не 

є імперативними, і навіть сам перевізник може встановити межі своєї 

відповідальності, якщо доведе відсутність порушення з його боку. 

Відповідно в дисертації дано вичерпний аналіз спеціальних положень, 

встановлених у Монреальській конвенції 1999 р., що стосується звільнення 

чи обмеження відповідальності перевізника.

У цьому плані з ’ясовується також новація «монреальської системи», 

згідно з якою будь-який позов про відповідальність, незалежно від його 

підстав (конвенція та договірні відносини держав), може бути поданий лише 

відповідно до умов та меж відповідальності, встановлених Монреальською 

конвенцією 1999 р. Зроблено висновок, що положення цієї Конвенції щодо 

відповідальності поширюються не тільки на перевізника, але й на інших 

суб’єктів, які мали відношення до заподіяння шкоди, незалежно від підстав 

представлених до цих вимог (с. 276). В дисертації розглядаються й інші
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новації Монреальської конвенції 1999 р., що стосуються страхування лімітів 

відповідальності для перевізників вантажів, арбітражного вирішення спорів, 

встановлення дворічного строку позовної давності та ін.

Крім того, в рамках інституту відповідальності у сфері цивільної авіації 

в дисертації розглянуто таке важливе питання як відшкодування шкоди у 

випадках загальних та спеціальних ризиків, що передбачає пред’явлення 

позовів виключно до суду держав-учасниць відповідних конвенцій, на 

території яких завдано шкоду (с. 281 та сл.).

Цілком логічним для дослідження даної дисертаційної роботи є розгляд 

в ній кримінальної відповідальності осіб за незаконні акти, спрямовані проти 

безпеки цивільної авіації. Як відомо, ця сфера боротьби з такого роду 

незаконними актами базується на досить розвинутій системі конвенційних 

норм міжнародного права, які зобов’язують держави-учасниці вживати таких 

заходів, які необхідні для встановлення своєї юрисдикції над цими 

незаконними актами і покарання осіб, винних в їх скоєнні. В цьому ключі й 

здійснено дисертантом аналіз характерних рис цієї злочинної діяльності осіб 

разом з визначенням прав і обов’язків держави, що стосуються 

переслідування та покарання таких осіб (с.307 та сл.).

Крім того, в дисертації зроблена спроба дослідити вельми дискусійну 

проблему відповідальності держав за незаконне втручання в діяльність 

цивільної авіації. На думку дисертанта, дана проблематика дискутується як в 

теорії, так і на практиці, але й до цих пір залишається невирішеною (с.332 та 

сл.). На мою думку, ця складна проблема має вирішуватися, перш за все, в 

рамках міжнародного кримінального права в таких його аспектах як 

тероризм та піратство.

І, нарешті, значною мірою новаційними є положення дисертації, що 

стосується узагальнення міжнародно-правової практики України у сфері 

цивільної авіації. Розглядається широкий комплекс питань, що 

характеризують співробітництво України з ІКАО, а також договірні 

відносини її з Європейським Союзом та Співдружністю незалежних держав.
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Важлива увага приділяється аналізу двосторонніх угод України з повітряного 

сполучення, а також виконанню Україною своїх міжнародно-правових 

зобов’язань з питань безпеки цивільної авіації, відповідальності 

авіоперевезників та деякі інші (с. 352 та сл .) .

Ступінь обґрунтованості наукових висновків та

рекомендацій. Структура даної дисертаційної роботи відповідає меті та 

предмету дослідження, складаючись зі вступу та п’яти розділів, в яких 

досліджуються різноманітні аспекти теорії та практики міжнародно- 

правового регулювання діяльності цивільної авіації, висновків та списку 

використаних джерел. Її обсяг складає 516 сторінку, з яких 392 сторінки 

становить основний текст. Список використаних джерел включає 980 

найменувань.

У дисертації вперше у вітчизняній науці міжнародного права дана 

багатоаспектна картина специфіки становлення та розвитку міжнародно- 

правового регулювання діяльності цивільної асоціації, що має важливе 

теоретичне і практичне значення, сприяючи більш повному з’ясуванню 

сучасних проблем міжнародного повітряного права.

Основні положення та висновки даного дисертаційного дослідження 

достатньо обґрунтовані та послідовно випливають один з одного, 

демонструючи діалектичний зв’язок між ними. У дисертації показано, що 

розвиток міжнародного повітряного права свідчить про існування 

причинного зв’язку між виникненням нових правових норм, що регулюють 

відносини держав з використання повітряного простору в цілях повітряних 

пересувань, та регулювання в ньому діяльності повітряного транспорту. 

Показано, що цей прогрес зумовлений швидкими темпами розвитку 

авіаційної техніки та методів аеронавігації, що призвело до появи самого 

міжнародного повітряного права, визначивши темпи та основні напрями його

еволюції.
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Отже, все це дає підстави констатувати, що дисертант досяг визначеної 

мети і вирішив поставлені ним завдання і дане дослідження має завершений 

та самостійний характер.

Повнота викладу наукових положень та висновків в опублікованих 

працях. Результати дослідження викладено у 63-х публікаціях, в тому числі: 

в одній одноосібній монографії, 4-х розділах у колективних монографіях, 23- 

х статтях у наукових фахових виданнях України, 6-ти статях у зарубіжних 

наукових фахових виданнях, 25-ти тезах наукових доповідей на 

конференціях, одному розділі підручника та 2-х працях, які додатково 

відображають наукові результати дисертації. Таким чином, публікації 

дисертанта за тематикою дослідження за кількістю і обсягом відповідають 

встановленим вимогам.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

положення і висновки даного дисертаційного дослідження можуть бути 

використані в подальших наукових дослідженнях з міжнародного права та 

права Європейського Союзу. Крім того, отримані результати можуть бути 

використані у законопроектній роботі з питань удосконалення принципів та 

норм повітряного права України, правозастосовчій практиці державних 

органів та навчальному процесі.

Відзначаючи високий науковий рівень даного дисертаційного 

дослідження в ньому, на мій погляд, існують ряд дискусійних питань та деякі 

упущення, що стосуються в основному уточнення окремих її положень:

1. Пояснення потребує висновок дисертанта, згідно з яким положення 

статті 1 Паризької конвенції про повітряну навігацію 1919 р., що є першим 

міжнародно-правовим актом з використання державами повітряного 

простору, кодифікували принцип державного суверенітету над власним 

повітряним простором (с. 53 та сл.). Незрозуміло, однак, яким був тут 

предмет кодифікації, виходячи з того, що до цієї Конвенції в міжнародному 

праві взагалі не існувало жодних норм, які могли б стати предметом такої 

кодифікації. В дисертації говориться лише про res communis римського права
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у стародавній період, розглядаючись в ньому як річ виключно спільного 

користування та наводяться деякі доктринальні думки кінця XIX століття на 

цей предмет. Можливо даний правотворчий процес краще було б віднести до 

прогресивного розвитку міжнародного права.

2. Складається враження, що дисертант, характеризуючи Проект 

керівних положень про захист атмосфери 2018 р., підготовлений Комісією з 

міжнародного права ООН, як складову дослідження ним проблеми 

міжнародно-правової охорони повітряного простору, виходить з двох 

протилежних один одному підходів до визначення в цьому Проекті поняття 

атмосфери як газової оболонки Землі. В одному випадку, він виходить з 

позиції статичності атмосфери, трактуючи суверенітет держави над своїм 

повітряним простором як «повний та винятковий», а в другому випадку з 

позиції її динамізму (с.66). У зв’язку з цим, бажано було б пояснити також 

існування в даному Проекті цих двох нібито протилежних підходів, якщо це 

дійсно так.

3. У дисертації справедливо наведена критика застосування певними 

державами безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для нанесення ударів по 

цілям на території інших держав. Зокрема, така практика застосовувалася у 

воєнних операціях НАТО проти Соціалістичної Федеративної Республіки 

Югославії, СІЛА проти території Ірану, Афганістану, Пакистану, в тому 

числі з метою ліквідації тих або інших фізичних осіб. Однак, висновок 

дисертанта, виходячи з цих явно протиправних дій держав, які грубо 

порушують повітряний суверенітет інших держав, уявляється непослідовним. 

Вся його критика обмежується лише «застарілістю підходів, що 

передбачають абсолютний суверенітет держави над її повітряним 

простором» і замість заборони таких дій як злочинних пропонується відмова 

від абсолютного суверенітету держав над своїм повітряним простором 

внаслідок його застарілості (с. 94-95).

4. Характеризуючи перші моделі відповідальності суб’єктів авіаційної 

діяльності в 20-ті роки XX століття, встановлених у відповідних
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конвенційних нормах міжнародного повітряного права, дисертант 

обмежується аналізом їх формально-юридичного значення, не показуючи 

всієї картини їх дії на практиці (с. 261 та сл.).

5. Аналізуючи Конвенцію для уніфікації деяких правил про 

відшкодування шкоди, заподіяної іноземним повітряним судном третім 

особам на поверхні, 1933 р., дисертант, посилаючись також на Гаспара 

Брауна, вважає, що дана Конвенція запроваджує систему абсолютної 

відповідальності експлуатації повітряних суден, що здійснюють міжнародні 

перельоти за шкоду, заподіяну третім особам (с. 281).

Як відомо, в міжнародному праві абсолютна відповідальність 

пов’язується із завданням шкоди джерелами підвищеної небезпеки, виходячи 

з самого факту її завдання. В той же час, як слідує з аналізу дисертантом 

положень цієї Конвенції, вона обумовлена рядом випадків та умов, що на 

мою думку, свідчить про спірність відношення цього виду відповідальності 

до абсолютної за своїм характером. Тим більше, що в ній містяться випадки, 

коли відповідальність взагалі виключається, зокрема, якщо шкода мала місце 

внаслідок збройного конфлікту (с. 285). На мою думку, в міжнародному 

повітряному праві не існує норм, які б свідчили про існування абсолютної 

відповідальності.

6. Необхідним було б, на мій погляд, конкретизувати в дисертації, в 

чому відомий терористичний акт 11 вересня 2001 р. проти США «став 

каталізатором модернізації положень Римської Конвенції 1952 р.» (с.291). В 

тексті дисертації такий аналіз відсутній.

7. Дисертант критично ставиться до положень Токійської конвенції про 

правопорушення й деякі інші акти, вчинені на борту повітряного судна, 1963 

р., які, за його словами, зокрема, поширюються лише на кримінальні 

злочини, «вчинені на борту судна», і не поширюються, як це мало б бути, на 

кримінальні злочини політичного характеру або на кримінальні злочини, 

засновані на расовій або релігійній дискримінації, що передбачено в статті 2 

цієї Конвенції (с. 309). Бажано було б почути автора, які інші кримінальні
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злочинні діяння слід включити в дану Конвенцію та які його аргументи на 

користь включення до неї кримінальних злочинів, пов’язаних з расовою та 

релігійною дискримінацією.

8. У дисертації без надання будь-яких доказів висуваються 

звинувачення проти Куби, що вона сприяє наданню притулку викрадачам 

повітряних суден з тим, щоб вони змогли уникнути покарання (с. 313). Це 

серйозні звинувачення, які вимагають надання конкретних фактів та 

неупередженого їх аналізу.

9. Не можу погодитися з висновком дисертанта, згідно з яким 

положення статті 10 Конвенції про боротьбу з незаконними актами, 

спрямованими проти безпеки цивільної авіації, 1971 р., характеризуються 

неконкретним змістом, обмежуючись загальним підходом, а саме тим, що 

держави-учасниці «відповідно до міжнародного права та національного 

законодавства прагнутимуть вживати всі практичні заходи з метою 

попередження злочинів у статті 10 цієї Конвенції». Дисертант також вважає, 

що дана Конвенція «не покладає на держави достатньо жорсткі 

зобов’язання» та «в цілому в ній не передбачена відповідальність держав за 

авіаційну безпеку» (с. 316).

Дана Конвенція складається з 15 статей, в яких визначено права і 

обов’язки держав-учасниць відповідно до статті 1. В ній міститься перелік 

дій особи проти безпеки цивільної авіації, що вважаються злочинами і які 

держави-учасниці мають криміналізувати в своєму законодавстві. Відповідно 

порушення державою-учасницею тих або інших положень даної Конвенції 

автоматично тягне її відповідальність незалежно від того, чи така 

відповідальність вказана або не вказана в ній. Це випливає з природи 

принципу відповідальності в міжнародному праві.

10. Аналізуючи Пекінську конвенцію про боротьбу з незаконними 

актами стосовно міжнародної цивільної авіації 2010 р. та Протокол, що 

доповнює Гаазьку конвенцію про боротьбу з незаконним захопленням 

повітряних суден, 1970 р., дисертант, на мій погляд, не зовсім точно
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тлумачить п.2 статті 14 Загальної декларації прав людини 1948 р., який, на 

його думку, ігнорується в зазначених конвенційних актах. На його погляд, 

право особи на притулок, згідно з цим пунктом статті 14 цієї Декларації, не 

поширюється на політичні злочини чи вчинки, що суперечать цілям та 

принципам ООН» (с. 327). Тоді як в цій статті, на мою думку, встановлено 

дещо інше. В ній встановлено, що «кожна людина має право на пошук 

притулку від переслідування в інших країнах та користування цим 

притулком (п.1) і «це право не може бути використано у випадку 

переслідування, в дійсності заснованого злочину, на вчиненні неполітичного 

злочину або діяння, що суперечить цілям та принципам Організації 

Об’єднаних Націй» (п.2). На мій погляд, в цій статті проводиться чітке 

розмежування між особами, які вчинили неполітичні злочини, тобто злочини 

загальнокримінального характеру, і такі особи підлягають видачі, та 

політичними злочинами, вчинення яких не передбачає видачі. І кожна 

держава, яка турбується про свій авторитет у світі, має надавати притулок за 

політичні переслідування в іншій державі. Складається враження, що 

дисертант намагається стерти грані цього розмежування, коли говорить про 

подвійні стандарти в цій сфері практики держав, критикуючи їх за визнання 

повітряних піратів в одних випадках «хорошими», а в інших випадках 

«поганими» (с.327 -  328).

11. Не зовсім точно, на мій погляд, дисертант тлумачить поняття 

міжнародний злочин, яке, на його думку, слід було б включити в Проект про 

відповідальність держав КМП ООН замість поняття «міжнародно-правове 

діяння» та «серйозне порушення зобов’язань, що походять з імперативних 

норм загального міжнародного права», вважаючи, що цим самим КМП ООН 

визнала неможливим на практиці встановити кримінально-правову 

відповідальність держав (с. 339).

Як відомо, визначення поняття міжнародний злочин в доктрині та 

практиці міжнародного права пов’язується з Статутом Нюрнберзького 

трибуналу, в якому міститься перелік цих злочинів та їх склади. Принципи,
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на яких базуються міжнародні злочини, набули імперативного значення та 

розвитку в наступних міжнародно-правових актах, перш за все, в принципах 

міжнародного права, визнаних Статутом Нюрнберзького трибуналу і 

відображених в рішенні Трибуналу (резолюція Генеральної Асамблеї ООН 95 

(І) від 11.12.1946 р.). Відповідно в доктрині склалося два основних підходи 

до визначення предмету міжнародного кримінального права. Один з них 

виходить з визнання його предмету лише як міжнародних злочинів (Герхард 

Верле), а другий -  з міжнародних злочинів та злочинів міжнародного 

характеру або загальнокримінальних злочинів (Бассіоні). І в згаданому 

Проекті КМП, виходячи з поділу в міжнародному праві злочинів на 

міжнародні злочини та загальнокримінальні злочини або злочини 

міжнародного характеру, визначено поняття міжнародний злочин з 

наведених конкретних прикладів (агресія, забезпечення прав народів на 

самовизначення та збереження силою колоніального панування, геноцид, 

апартеїд та ін.). Див. пункти 2 і 3 статті 19 цього Проекту.

Отже, вимагається пояснення, з якої концепції міжнародного 

кримінального права виходить дисертант у своїй критиці Пекінської 

конвенції 2010 р. та інших пов’язаних з нею міжнародно-правових актів.

Висловлені дискусійні питання та деякі упущення жодним чином не 

впливають на загальний зміст даної дисертації та її високу позитивну оцінку 

в цілому. Дана дисертація як в теоретичному, так і в практичному значенні, 

безумовно, є певним доробком розвитку вітчизняної науки міжнародного 

права. Вона присвячена дослідженню важливої з точки зору міжнародного 

повітряного права проблеми, виконана на високому науковому рівні, містить 

обґрунтовані положення.

Автореферат відображає основні положення дисертаційної роботи, а 

наукові публікації свідчать про належний рівень апробації наукових ідей 

дисертанта. Результати дисертаційного дослідження Григорова О.М. 

закладають певну основу для подальших наукових напрацювань у сфері



15

міжнародно-правового регулювання діяльності цивільної авіації, що надає 

змісту дисертаційної роботи перспективного значення.

Дисертаційна робота О.М. Григорова на тему «Теоретичні та практичні 

проблеми міжнародно-правового регулювання діяльності цивільної авіації» є 

цілісним, логічним та завершеним дослідженням, що має наукове та 

практичне значення. За змістом, обсягом, науковою новизною, теоретичним і 

практичним значенням та оформленням дисертаційна робота відповідає 

вимогам п.п. 9, 11 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 (зі 

змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України № 

656 від 19.08.2015 р. № 1159 від 30.12.2015 р., №567 від 27.07.2016 р.), а 

дисертант Григоров Олександр Миколайович заслуговує на присудження 

йому наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 -  

міжнародне право.

Офіційний опонент
доктор юридичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України,
член-кореспондент Національної академії
правових наук України,
завідувач відділу міжнародного права



До спеціалізованої вченої ради Д  26.001.10
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
04119, м. Київ, вул. Ю. Іллєнка, 36/1

ВІДГУК
на дисертацію Григорова Олександра Миколайовича

«Теоретичні та практичні проблеми міжнародно-правового регулювання 
діяльності цивільної авіації», подану на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 — міжнародне право

Актуальність теми дослідження. У сучасному світ різні види 

транспорту, поряд з розвитком інформаційно-комунікаційних та інших 

технологій, полегшують життя людей, сприяють співпраці держав і 

міжнародних організацій, інших суб’єктів міжнародного права. Міжнародне 

повітряне сполучення, як відомо, забезпечує найшвидший і надійний 

транспортний зв’язок з найвіддаленішими куточками планети, є до певної міри 

безпечнішим, аніж морський чи річковий транспорт, до, забезпечує можливість 

подолання відстаней між материками, незалежно від гірських чи інших 

особливостей рельєфу.

Разом з тим, така галузь системи сучасного міжнародного права як 

міжнародне повітряне право, так само, як і повітряне право України у межах 

національної правової системи, зародились і розвиваються відносно недавно, 

на відміну від інших галузей та інститутів. Зокрема, лише на початку XX ст. 

був закріплений правовий статус та режим використання повітряного простору 

цивільною авіацією, що пов’язано з прийняттям Паризької конвенції 1919 р. про 

повітряну навігацію, а згодом і Чиказької конвенції 1944 р. про міжнародну 

цивільну авіацію та ін.

Водночас, розвиток суспільних відносин, поява ризиків і загроз у сфері 

міжнародних повітряних перевезень, поширення актів незаконного втручання в 

діяльність цивільної авіації зумовили потребу належної стандартизації даної 

сфери, створення ефективного інституційного механізму міжнародного 

співробітництва. На наш погляд, необхідним для науки міжнародного права є



ґрунтовне вивчення даних аспектів, зокрема, міжнародної правотворчої і 

правозастосовної діяльності у сфері цивільної авіації, міжнародного авіаційного 

співробітництва на універсальному, регіональному та двосторонньому рівнях, 

правового статусу і пріоритетних напрямів діяльності Міжнародної організації 

цивільної авіації (ІКАО), реалізації міжнародно-правових стандартів 

міжнародних повітряних перевезень в Україні, попередження та усунення 

наслідків техногенного забруднення цивільною авіацією навколишнього 

середовища, регламентації використання безпілотних повітряних літальних 

апаратів тощо.

Таким чином, безумовно, актуальним і давно на часі є здійснення 

всебічного комплексного дослідження теоретичних та практичних питань 

міжнародно-правового регулювання діяльності цивільної авіації, що дозволить 

якісно підвищити міжнародно-правове забезпечення авіаційної діяльності.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків, 

рекомендацій, сформульованих у  дисертації.

Викладені автором положення та висновки відзначаються 

достовірністю. Вивчення тексту дисертації, автореферату і публікацій О.М. 

Григорова дозволяє стверджувати, що підхід дисертанта до аналізу предмета 

дослідження є обґрунтованим. Дисертаційна робота має логічну структуру, 

що дозволяє розкрити визначені завдання та досягти поставленої мети.

Дисертацію виконано на кафедрі міжнародного права Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Дисертаційне дослідження виконано в межах наукових тем 

Інституту міжнародних відносин № 16БФ048-01 «Асоціація як новий формат 

відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний 

та інформаційний аспекти» та № 19БФ048-02 «Стратегія протистояння 

геополітичним викликам і загрозам національній безпеці України в умовах 

становлення нового світового порядку», які є складовими комплексної наукової 

програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка.



Наукова новизна результатів дослідження. Наукова новизна 

одержаних результатів полягає у тому, що дисертація стала першим 

комплексним, міждисциплінарним міжнародно-правовим дослідженням, у 

якому з використанням релевантних методів наукового пізнання, здобутків 

вітчизняної та зарубіжної міжнародно-правової доктрини та практики 

розроблена сучасна концепція міжнародно-правового регулювання діяльності 

цивільної авіації. З-поміж основних результатів дисертаційної роботи, які 

мають наукову новизну і виносяться на захист, конкретизуються у наступних 

основних положеннях, висновках та рекомендаціях, -  визначено основні новації 

у сфері регулятивних функцій держави стосовно використання суверенного 

повітряного простору цивільною авіацією; -  комплексно висвітлено 

становлення та розвиток міжнародно-правових доктрин (концепцій), які є 

основоположними для визначення особливостей правового статусу та режиму 

використання повітряного простору цивільною авіацією. -  обґрунтовано 

необхідність теоретичного та практичного визначення поняття та класифікації 

безпілотних літальних апаратів (БПЛА) цивільного призначення; -  доведено 

необхідність якнайшвидшої розробки на універсальному рівні нових 

міжнародно-правових стандартів, спрямованих на посилення кібербезпеки 

цивільної авіації; -  відзначено, що ІКАО, безумовно, суттєво впливає на 

створення міжнародно-правових норм для забезпечення діяльності цивільної 

авіації, однак залишається проблема правової природи стандартів та 

рекомендованої практики (САРП).

Автором досліджено основні етапи становлення та розвитку інституту 

відповідальності авіаперевізників та експлуатантів повітряних суден та 

особливості запровадження сучасних міжнародно-правових моделей 

відповідальності у сфері повітряних перевезень. Окрім цього визначено 

необхідність розробки нових міжнародно-правових механізмів відповідальності 

авіаперевізників, пов’язаних з наданням авіапослуг для пасажирів з 

обмеженими можливостями; а стан сучасного співробітництва України в 

авіаційній сфері потребує, насамперед, чіткого визначення статусу регіональних



авіаційних угод за участю України в рамках СНД, так само як реальних 

практичних кроків у напрямку лібералізації міжнародних повітряних 

перевезень на двосторонньому рівні тощо.

Цінністю дисертації, безперечно, є її науково-теоретичний рівень та 

практична спрямованість. На схвалення заслуговують більшість положень, 

які виносяться на захист.

Структура дисертації побудована вдало, що свідчить про 

аргументований і виважений підхід для досягнення мети і вирішення завдань 

дослідження. Відзначимо, що текст роботи складається з анотації, переліку 

умовних скорочень, змісту, вступу, п’яти розділів, які містять 15 підрозділів та 

48 пунктів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 

обсяг дисертації становить 521 сторінку, з яких 394 сторінки основного тексту. 

Список використаних джерел налічує 980 найменувань і займає 98 сторінок, 

додатки подано на 8 сторінках.

Робота відзначається системним і послідовним характером, логічним 

викладенням матеріалу, обґрунтованими висновками і критичними власними 

позиціями, чіткістю формулювань. Зміст рукопису характеризується 

належним теоретичним і науково-методологічним рівнем вирішення 

поставлених завдань.

У розділ 1 «Міжнародно-правові особливості використання повітряного 

простору цивільною авіацією: сучасний стан та перспективи» розкрито 

особливості формування та перспективного розвитку теоретичних і практичних 

аспектів правового статусу та режиму використання повітряного простору 

цивільною авіацією. Відзначено основні етапи формування перших 

міжнародно-правових концепцій правового статусу та режиму повітряного 

простору, концептуальні підходи до вирішення питання делімітації повітряного 

і космічного простору та сучасні міжнародно-правові особливості використання 

цивільною авіацією повітряного простору. Автор проаналізував розвиток 

міжнародних екологічних стандартів, спрямованих на захист навколишнього 

середовища від техногенного забруднення внаслідок діяльності цивільної



авіації, а також сучасні проблеми визначення і класифікації безпілотних 

літальних апаратів, особливості міжнародно-правової регламентації польотів 

безпілотних літальних апаратів на універсальному та регіональному рівнях.

Розділ 2 «Міжнародно-правове забезпечення міжнародних повітряних 

перевезень» присвячено вивченню специфіки міжнародно-правової 

регламентації міжнародних повітряних перевезень на універсальному, 

регіональному та двосторонньому рівнях. Тут розглянуто стан сучасного 

міжнародно-правового регулювання міжнародних повітряних перевезень 

включно з міжнародно-правовим забезпеченням функціонування основних 

аеронавігаційних зон, міжнародних та повітряних трас (Чиказька конвенція про 

міжнародну цивільну авіацію, Угода про транзит при міжнародних повітряних 

сполученнях і угода про міжнародні повітряні перевезення.; Угода про цивільну 

авіацію та ін). Підкреслюється роль правової політики ІКАО у координації 

використання аеронавігаційних районів та реалізації глобального 

аеронавігаційного плану ІКАО, спрямованого на посилення ефективності та 

безпеки міжнародних повітряних перевезень.

Автор не оминув увагою сучасні практичні моделі міжнародно-правового 

забезпечення лібералізації міжнародних повітряних перевезень на 

регіональному рівні. Проаналізовано розробку ІКАО типових двосторонніх 

угод про повітряні сполучення («Чиказького типу», «Бермуди І», «Бермуди II», 

«Страсбурзька модель»),значення Типової угоди про повітряне сполучення 

2017 р. для сучасної двосторонньої договірної практики держав-членів ІКАО.

Також визначено особливості двостороннього співробітництва ЄС та 

СІЛА у сфері міжнародних повітряних перевезень (на прикладі Угоди про 

повітряний транспорт 2017 р., Угоди між ЄС та СІЛА 2011 р. про 

співробітництво у сфері регулювання безпеки цивільної авіації.), тенденції 

сучасної двосторонньої практики СІЛА та держав Південної і Центральної 

Америки в авіаційній сфері щодо практичного втілення державами регіону 

сучасних моделей лібералізації міжнародних повітряних перевезень.



У розділі 3 «Міжнародні авіаційні організації та їх роль у правовому 

забезпеченні діяльності цивільної авіації» розкрито особливості

функціонування міжнародного інституційного механізму у авіаційній сфері. 

Йдеться про діяльність ІКАО як сучасної універсальної міжнародної організації 

в авіаційній сфері, її основні напрямки співпраці міжнародними урядовими та 

неурядовими організаціями у міжнародно-правовому забезпеченні діяльності 

цивільної авіації (з Міжнародною морською організацією, Всесвітньою митною 

організацією, Міжнародним союзом електрозв’язку, Всесвітньою 

метеорологічною організацією, Всесвітнім поштовим союзом, Міжнародною 

асоціацією повітряного транспорту). Прикметно, що О.М. Григоров звернув 

увагу на діяльність Африканської комісії цивільної авіації,

Латиноамериканської комісії цивільної авіації (ЛАКЦА), Арабської комісії 

цивільної авіації (АРКЦА), регіональних авіаційних органів євразійського 

регіону, а також міжнародних неурядових авіаційних організацій у розробці 

сучасних правових моделей в авіаційній сфері.

Розділ 4 «Інститут відповідальності у сфері цивільної авіації» присвячено 

аналізу сучасних конвенційних стандартів відповідальності авіаперевізників та 

експлуатантів повітряних суден, дослідженню особливостей відповідальності за 

акти незаконного втручання у діяльність цивільної авіації. Відзначено 

формування та розвиток міжнародно-правових моделей відповідальності 

авіаперевізників в рамках так званої «Варшавської» та «Монреальської» 

системи, розвиток спеціальних видів відповідальності авіаперевізників на 

сучасному етапі. Дисертант підкреслює, що перші правові стандарти 

відповідальності експлуатантів повітряних суден характерні для 30-х рр. XX ст., 

а сучасний розвиток інституту відповідальності експлуатантів повітряних суден 

за шкоду, завдану третім особам, пов’язується з чинною Конвенцією 1952 р. 

про шкоду, заподіяну іноземним повітряним судном на поверхні, яка замінила 

Конвенцію 1933 р., а також з Монреальським протоколом 1978 р., Конвенцією 

2009 р. про відшкодування шкоди, заподіяної повітряними суднами третім 

особам, та Конвенцією про відшкодування шкоди, заподіяної в результаті актів



незаконного втручання з участю повітряних суден. Важливою є справа 

кодифікації міжнародно-правових стандартів у сфері боротьби з актами 

незаконного втручання в діяльність цивільної авіації, водночас наголошено на 

неприпустимості застосування подвійних стандартів у міжнародно-правовій 

оцінці дій осіб, винних у скоєнні актів незаконного втручання.

Нарешті, у розділі 5 «Міжнародно-правове співробітництво України у 

сфері цивільної авіації» автором проаналізовано форми міжнародного 

співробітництва України в авіаційній сфері на універсальному, регіональному 

та двосторонньому рівнях. Зокрема, Україна як член ІКАО з 1992 р. розвиває 

співпрацю у таких напрямках: технічні аспекти авіаційної безпеки, надання 

аеронавігаційної інформації, обслуговування управління повітряним рухом, 

забезпечення міжнародної аеронавігації над Чорним морем, впровадження 

нових технологій в авіаційну сферу та розбудову аеропортової інфраструктури 

в Україні. Дисертант акцентує в роботі і на міжнародному авіаційному 

співробітництві України та ЄС, України та СНД, а також деяких двосторонніх 

угодах України у сфері міжнародних повітряних перевезень, забезпечення 

авіаційної безпеки, аеропортової діяльності, визнання свідоцтв авіаційного 

персоналу.

Завершується робота О.М. Григорова розгорнутими висновками, які 

відображають результати дослідження, відповідають поставленим завданням 

і свідчать, що застосовані автором підходи дали змогу самостійно, критично 

і комплексно проаналізувати міжнародно-правові норми, що діють у сфері 

цивільної авіації на універсальному, регіональному і національному рівнях, а 

також у рамках міжнародних організацій.

Повнота викладу результатів досліджень в опублікованих працях. 

Основні результати роботи знайшли відображення у 63 наукових працях: 

одноосібній та 4 колективних монографіях, ЗО наукових статтях, опублікованих 

у фахових виданнях із юридичних дисциплін, в тому числі проіндексованих у 

міжнародних наукометричних базах даних, зокрема 6 у іноземних виданнях, 

одній статті у фаховому електронному виданні, індексованому у міжнародних



наукометричних базах даних, одному підручнику у співавторстві, двох 

публікаціях, що додатково висвітлюють зміст дослідження, а також у тезах 25 

доповідей на міжнародних і всеукраїнській науково-практичних конференціях. 

Опубліковані наукові праці та автореферат достатньо повно відображають 

результати проведених наукових досліджень. Зміст автореферату ідентичний 

основним положенням дисертації.

Практичне значення результатів дослідження. Практичне значення 

роботи, насамперед, вбачається у тому, що результати дослідження можуть 

бути використані у таких напрямах: -  науково-теоретичному (для поглиблення 

наукових знань та створення необхідної теоретичної бази у сфері міжнародно- 

правового забезпечення діяльності цивільної авіації, а також для формування 

міжнародно-правової позиції України стосовно нагальних питань міжнародного 

повітряного права в рамках різних міжнародних організацій, зокрема ООН, 

ІКАО, СОТ, Євроконтроль); -  практичному (правотворчому) -  при визначенні 

напрямків і практичної реалізації внутрішньої і зовнішньої політики держав, 

здійсненні правових та інституційних реформ в Україні, вдосконаленні 

національного законодавства, спрямованого на забезпечення реалізації цілей 

угоди про асоціацію України з ЄС (2014) і, зокрема, Угоди про спільний 

авіаційний простір між Україною, ЄС та його державами-членами; -  науково- 

освітньому (педагогічному) -  в процесі розробки спеціальних курсів для 

фахівців, яких готують вищі навчальні заклади юридичного профілю, 

спеціалістів у галузі міжнародного права, міжнародного повітряного права, 

міжнародного транспортного права, міжнародного права навколишнього 

середовища, а також при підготовці підручників, навчальних та навчально- 

методичних посібників з курсів «Міжнародне публічне право», «Міжнародне 

повітряне право», «Міжнародне право навколишнього середовища», «Право 

міжнародних організацій», «Право Європейського Союзу». Матеріали 

дисертації використовуються під час викладання лекційних курсів дисциплін 

«Міжнародне публічне право», «Міжнародне повітряне право», «Міжнародне 

право навколишнього середовища», «Право міжнародних організацій», «Право



Європейського Союзу» в Інституті міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.

Звісно, високий є рівень здійсненого дисертантом дослідження, між 

тим у тексті дисертації викладені, як це притаманно теоретично насиченим і 

методологічно складним працям, окремі дискусійні , що

потребують уточнень і роз'яснень, можуть слугувати підґрунтям для дискусії 

під час захисту дисертації.

По-перше, видається до певної міри абстрактною визначена мета 

дисертаційного дослідження: «основною метою дослідження, а саме:

«проведення аналізу міжнародно-правових норм, що діють у сфері цивільної 

авіації на універсальному, регіональному і національному рівнях, а також у 

рамках міжнародних організацій» (стор. 29 дисертації, стор. 2 автореферату).

Здійснення аналізу -  це переважно спосіб або метод досягнення тієї чи 

іншої мети, тому важливо уточнити: можливо автором передбачалось 

здійснення згаданого аналізу задля удосконалення існуючого міжнародно- 

правового регулювання і правозастосовної практики у сфері цивільної авіації, а 

також забезпечення належної імплементації міжнародно-правових стандартів у 

даній сфері на національному рівні в Україні і т.д.?

По-друге, дисертантом серед положень новизни викладено тези про те, 

що «на основі комплексного аналізу регіональних правових механізмів у сфері 

міжнародних повітряних перевезень визначено основні тенденції лібералізації 

міжнародних повітряних перевезень в ЄС, в регіоні Південної та Латинської 

Америки, Південно-Східної Азії та Східної Європи; проаналізовано практику 

використання державами-учасницями ІКАО типових двосторонніх угод про 

повітряне сполучення у сучасній договірній практиці США, ЄС та держав 

Південної і Центральної Америки».

Який, на думку автора, позитивний і негативний зарубіжний досвід 

держав-учасниць ІКАО, інших міжнародних організацій вартий уваги для 

України на сучасному етапі?



По-третє, на стор. 394 дисертації, стор. 19 автореферату зустрічаємо 

висновки про те, що «Чиказька конвенція 1944 р. про міжнародну цивільну 

авіацію, що замінила Паризьку конвенцію 1919 р.. кодифікувала на 

універсальному рівні один із спеціальних принципів сучасного міжнародного 

повітряного права -  принцип повного і виняткового суверенітету держави над її 

повітряним простором. Цей загальновизнаний принцип комплексного 

характеру і на сьогодні залишається універсальним підґрунтям міжнародно- 

правового регулювання діяльності цивільної авіації». Водночас не зайвим було 

б обґрунтувати значення основних принципів міжнародного права для 

міжнародно-правового регулювання діяльності цивільної авіації, становлення 

сучасного міжнародного повітряного права.

По-четверте, чи прослідковується, на думку дисертанта, еволюція 

розвитку і правонаступництво перших міжнародних авіаційних інституцій, 

зокрема Міжнародної комісії з повітряних перевезень, Міжнародного 

юридичного комітету з авіації, Консультативного технічного комітету з 

транспорту, Міжнародного технічного комітету юристів-експертів з 

повітряного права стосовно міжнародних організацій, які є суб’єктами 

міжнародного повітряного права?

По-п’яте, згідно з авторським визначенням «безпілотний літальний 

апарат -  це повітряне судно, яке здійснює політ без пілота на борту і яким 

можна або керувати за допомогою зовнішньої станції управління, або 

запрограмувати для автономного польоту». Видається таке визначення до 

певної міри неповним або обмеженим, оскільки не зрозуміло яким чином 

визначається правовий статус безпілотного літального апарату, підстави і 

порядок встановлення відповідальності за заподіяні збитки у результаті їх 

використання тощо.

По-шосте, слід погодитися з висновком дисертанта щодо необхідності 

якнайшвидшої розробки на універсальному рівні нових міжнародно-правових 

стандартів, спрямованих на посилення кібербезпеки цивільної авіації. У зв’язку 

з цим виникає питання: чия це, на думку автора компетенція? Тут потрібно



зауважити, що ризики і загрози для кібербезпеки мають міжгалузеву 

природу, є складними і динамічними, вимагають координації зусиль різних 

суб’єктів міжнародного права у різних сферах життєдіяльності.

По-сьоме, не можна не згадати про визначену як «вельми неоднозначну 

правову позицію України щодо адаптації сучасних міжнародно-правових 

стандартів відповідальності авіаперевізників та експлуатантів повітряних суден. 

Йдеться, зокрема про положення чинного Повітряного кодексу України, 

Авіаційні правила України «Правила повітряних перевезень та обслуговування

пасажирів і багажу» 2018 р__Також зазначено, що не зовсім чіткою є позиція

України щодо участі у Конвенції 2009 р. про відшкодування шкоди, заподіяної 

повітряним судном третім особам (Конвенція про загальні ризики) та Конвенції 

2009 р. про відшкодування шкоди, заподіяної в результаті актів незаконного 

втручання з участю повітряних суден (Конвенція про спеціальні ризики)».

Слід пояснити, що дисертант мав на увазі, аналізуючи відповідність 

національного законодавства України у даній сфері міжнародно-правовим 

стандартам, які ще проблеми можна виокремити при здійсненні імплементації 

міжнародно-правових норм у сфері безпеки цивільної авіації у законодавство 

України. Доцільним було б запропонувати шляхи вирішення даної ситуації.

З-поміж іншого, відзначимо, що варто було б більше уваги приділити 

двосторонньому авіаційному співробітництву України, а також сучасній 

судовій практиці у даній сфері.

Наведені нами міркування не впливають на високу оцінку дисертації

О. М. Григорова, не знижують її наукової та практичної цінності. Висловлені 

побажання є дискусійними та суб’єктивними, спрямовані на привернення 

уваги дисертанта до ще не досліджених аспектів наукової проблеми.

Наукові положення, висновки та рекомендації дисертації мають 

достатнє теоретичне, методологічне та емпіричне обґрунтування. Це 

обумовлено великою кількістю проаналізованих здобувачем джерел, а також 

апробацією результатів дослідження на науково-практичних заходах.



Подана до захисту дисертаційна робота Григорова О. М. «Теоретичні 

та практичні проблеми міжнародно-правового регулювання діяльності 

цивільної авіації» є завершеною і самостійною науковою працею, яка 

містить раніше не захищені наукові положення, отримані автором нові 

науково обґрунтовані результати для сучасної науки міжнародного права. 

Дисертація та її автореферат за своєю структурою та стилем викладу, 

оформленням відповідають вимогам МОН України. Зміст роботи, мета і 

завдання, висновки відповідають паспорту спеціальності 12.00.11 -

міжнародне право і п. 9, 10, 12 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 

24.07.2013 р. (зі змінами і доповненнями).

На нашу думку, автор дисертаційного дослідження -  Григоров 

Олександр Миколайович заслуговує на присудження наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 -  міжнародне право.

Офіційний опонент -
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В І Д Г У К

офіційного опонента -  доктора юридичних наук, професора,

Заслуженого юриста України Волошина Юрія Олексійовича на 

дисертацію Григорова Олександра Миколайовича «Теоретичні та 

практичні проблеми міжнародно-правового регулювання діяльності 

цивільної авіації», подану на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 — міжнародне право

Актуальність теми дослідження. Епоха повітроплавання та початок 

авіаційної ери -  це унікальні явища в історії людства, які не лише стали 

підтвердженням геніальності та мужності підкорювачів повітряної стихії, але 

й суттєво вплинули на розвиток права загалом і міжнародного повітряного 

права зокрема. Спрямована на регламентацію повітряних польотів 

правотворчість як на державному, так і на міжнародному рівнях вимагала 

відповідного теоретичного підґрунтя. Саме на початку XX от. нове 

трактування отримують пов’язані з правовим статусом повітряного простору 

ідеї таких юристів, як Г. Гроцій, С. Пуфендорф, Ж.Е. Данк та ін. По суті, в 

цей період були сформовані основні концепції щодо правового статусу 

повітряного простору та режиму його використання для повітряних польотів: 

від «повної свободи повітря» до абсолютного державного суверенітету над 

повітряним простором, авторами яких були П. Фошиль, М. Ніс, А. Мериньяк, 

К. Фербер, Хр. Мейрер, Д.-Л. Нієхолт, Дж. Вестлейк та ін.

Відправною точкою становлення міжнародно- правового регулювання 

у сфері цивільної авіації стала, без сумніву, Паризька конвенція 1919 р. про 

повітряну навігацію. Принцип повного та виключного суверенітету держав 

над повітряним простором, розташованим над їх сухопутною та водною 

територією, закріплений у цій конвенції, став принципом міжнародного 

повітряного права, який на багато років уперед визначив основні напрямки
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формування міжнародно-правових стандартів функціонування цивільної 

авіації.

Завершальним етапом формування сучасних універсальних 

міжнародно-правових основ регламентації діяльності цивільної авіації стало 

прийняття у ході Чиказької міжнародної конференції 1944 р. основоположної 

тріади: Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (Чиказька конвенція), 

Угоди про транзит при міжнародних повітряних перевезеннях (Угода про дві 

свободи повітря) та Угоди про міжнародний повітряний транспорт (Угода 

про п’ять свобод повітря).

На сьогодні функціонування цивільної авіації в різних її сегментах, в 

тому числі в міжнародних повітряних перевезеннях, забезпечується також 

міжнародними, регіональними, субрегіональними та двосторонніми угодами 

про повітряне сполучення. Характерною рисою цих угод є положення про 

лібералізацію міжнародних повітряних перевезень, яка розпочалась 

наприкінці минулого століття і у подальшому отримала закріплення в 

Декларації глобальних принципів лібералізації міжнародного повітряного 

транспорту, прийнятій в рамках Всесвітньої авіатранспортної конференції 

2003 р.

Слід зазначити, що в період 20-3 0-х рр. XX ст. почався також процес 

формування міжнародного інституційного механізму у галузі цивільної 

авіації. Досвід функціонування перших міжнародних інституцій в авіаційній 

сфері був повною мірою використаний під час створення Тимчасової 

міжнародної організації цивільної авіації (ПІКАО) (англ.: Provisional

International Civil Aviation Organization), яка в подальшому була 

трансформована в Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) і на 

сьогодні є провідною універсальною міжнародною організацією у галузі 

цивільної авіації.

Прискорення темпів глобалізації на початку нового століття посприяло 

стрімкому зростанню інтенсивності міжнародних повітряних перевезень, але, 

водночас, виникали все нові загрози, які приводили до збоїв у діяльності



повітряного транспорту. Трагічні події 11 вересня 2001 р. стали 

каталізатором безпрецедентної координації зусиль міжнародної спільноти у 

напрямку розробки нових міжнародно-правових моделей правового 

забезпечення діяльності цивільної авіації. Тобто, на базі міжнародно- 

правових норм, сформованих протягом 60-80-х рр. XX ст., була розроблена 

нова система забезпечення безпеки цивільної авіації, закріплена в Конвенції 

2010 р. про боротьбу з незаконними актами по відношенню до міжнародної 

цивільної авіації, у Протоколі 2010 р., який доповнив Конвенцію про 

боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден (Пекінська система) та 

Протоколі 2014 р., який доповнює Конвенцію 1963 р. про злочини та деякі 

інші правопорушення, скоєні на борту повітряних суден.

Таким чином, дисертація О. М. Григорова присвячена актуальній, 

малодослідженій, важливій у сучасних умовах міжнародно-правового 

розвитку теоретичній та практично-прикладній науковій проблемі.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Дослідження ґрунтується на 

правильних методологічних вихідних позиціях, в основу яких покладено 

систему загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, призначених 

для отримання об’єктивних достовірних результатів.

Методологічну основу дисертації становить система методів, 

застосування яких обумовлено поставленою метою і завданнями 

дослідження. Для цього в роботі використано широкий перелік наукових 

методів, які допомогли всебічно дослідити проблематику міжнародно- 

правового регулювання діяльності цивільної авіації. Основу методології 

дисертаційного дослідження становить сукупність методів наукового 

пізнання, використаних автором при написанні дисертації. Поєднання 

загальнонаукових та спеціально-наукових методів дозволило вирішити 

поставлені автором завдання.

Для дослідження еволюції цивільної авіації, становлення та розвитку 

міжнародно-правового регулювання міжнародних повітряних перевезень,



формування інституційних органів у сфері цивільної авіації застосовувались 

діалектичний та історичний методи. Своє застосування знайшов також метод 

системного аналізу, що використовувався для з’ясування внутрішніх зв’язків 

між правовими нормами, які складають міжнародно-правові засади 

діяльності цивільної авіації, перебуваючи при цьому в межах різних галузей 

права, як то міжнародне повітряне право, міжнародне приватне повітряне 

право, міжнародне космічне право, міжнародне морське право, міжнародне 

екологічне право, право ЄС, тощо.

У роботі використано низку спеціальних юридичних методів. Так, 

задля розуміння сутності сучасного міжнародно-правового регулювання 

різних аспектів діяльності цивільної авіації у роботі застосовано формально- 

юридичний метод, який дозволив виявити і проаналізувати чинні правові 

норми, їх зміст та взаємозв’язки. Для з’ясування правової природи стандартів 

та рекомендованих практик, а також особливостей імплементації норм 

міжнародного повітряного права в державах-членах ІКАО було застосовано 

порівняльний метод. Для обґрунтування теоретичних висновків дисертації 

використовувалися загальні положення теорії права, а також теорії та 

практики міжнародного права. З метою визначення закономірностей 

історичного розвитку норм, що регулюють діяльність повітряного 

транспорту, використано історико-правовий та формально-логічний методи. 

Для розробки пропозицій щодо подальшого розвитку правового регулювання 

лібералізації міжнародних перевезень в Україні у світлі спільних проектів з 

ЄС використовувався метод прогнозування. Також у ході дослідження 

використано й інші методи, як то: аналітичний, структурно-функціональний 

та ін.

Комплексність і системність дослідження зазначеної проблематики 

демонструє структура дисертації О. М. Григорова. Вона репрезентує його 

роботу як широке та багатопланове наукове дослідження.

Об’єкт та предмет дослідження сформульовані вдало.



На нашу думку, усі основні завдання дисертаційного дослідження 

О. М. Григорова знайшли реальне розв’язання на належному науковому 

рівні. Відповідні висновки у роботі слід визнати достовірними.

Вважаємо, що є усі підстави для позитивної оцінки О. М. Григорова як 

науковця, оскільки він у своїй дисертації наочно демонструє евристичний 

стиль мислення, здатність робити самостійні висновки, критично оцінювати 

досягнуте в науці, узагальнювати різні підходи до теоретично складних 

питань, що розглядаються в дисертації.

Загальний огляд роботи О. М. Григорова, виконаної на основі 

кропіткого опрацювання чисельних джерел, свідчить про наявність власного 

бачення автором переважної більшості з досліджених проблем, що 

об’єктивно підвищує аксіологічну та інструментально-прикладну цінність 

змісту дисертації.

Наукова новизна основних положень та висновків дисертації.

Наукова новизна цього дослідження полягає, насамперед, у спробі 

комплексного аналізу особливостей становлення та розвитку міжнародно- 

правового регулювання правовідносин у сфері цивільної авіації. У рамках 

такого аналізу висвітлені основні теоретичні та практичні аспекти 

міжнародно-правової регламентації правового статусу повітряного простору 

та режиму його використання для повітряних польотів. При цьому значну 

увагу приділено дослідженню перших правових та міжнародно-правових 

моделей регулювання у сфері авіації, становленню міжнародно-правових 

засад регламентації діяльності цивільної авіації у міжвоєнний період, 

розвитку універсальних, регіональних та двосторонніх міжнародно-правових 

стандартів у галузі повітряного транспорту у другій половині XX та на 

початку XXI ст., правовим особливостям формування та розвитку 

міжнародного інституційного механізму в авіаційній сфері, ролі сучасних 

міжнародних авіаційних організацій в удосконаленні міжнародно-правової 

регламентації діяльності цивільної авіації, а також правовій еволюції 

інституту відповідальності авіаперевізників та експлуатантів повітряних



суден, сучасного стану та перспектив розвитку міжнародного авіаційного 

співробітництва України.

Встановлено, що до сучасної проблематики міжнародно-правового 

регулювання діяльності цивільної авіації також належать правові питання 

техногенного забруднення навколишнього середовища внаслідок діяльності 

цивільної авіації та використання безпілотних літальних апаратів цивільного 

призначення.

Доведено, що міжнародно-правова регламентація діяльності цивільної 

авіації базується на конвенційних стандартах, сформованих в ході Чиказької 

дипломатичної конференції 1944 р. і закріплених у Чиказькій конвенції 

1944 р. про міжнародну цивільну авіацію, Угоді про транзит при 

міжнародних повітряних перевезеннях та угоді про міжнародний повітряний 

транспорт. Водночас принцип лібералізації міжнародних повітряних 

перевезень, закріплений Декларацією глобальних принципів лібералізації 

міжнародного повітряного транспорту, прийнятою в рамках Всесвітньої 

авіатранспортної конференції 2013 р., знаходить практичне втілення в 

регіональних міжнародно-правових угодах, укладених державами- 

учасницями ЄС, державами Південної та Латинської Америки, Південно- 

Східної Азії, тощо. Не менш важливим напрямком лібералізації повітряних 

перевезень є двосторонні угоди про повітряне сполучення, які укладаються 

державами і базуються на положеннях сучасної типової угоди ІКАО про 

повітряні сполучення.

Здійснено комплексний аналіз ролі ІКАО у сфері цивільної авіації. При 

формуванні цієї універсальної міжнародної авіаційної організації повною 

мірою було використано досвід діяльності перших міжнародних авіаційних 

інституцій, таких як Міжнародна комісія з повітряних перевезень, 

Міжнародний юридичний комітет з авіації, Консультативний технічний 

комітет з транспорту, Міжнародний технічний комітет юристів-експертів з 

повітряного права. Не менш важливу роль у розробці сучасних міжнародно- 

правових стандартів відіграють регіональні авіаційні організації Європейська



конференція цивільної авіації (ЄКЦА), Африканська комісія цивільної авіації 

(АКЦА), Латиноамериканська комісія цивільної авіації (ЛАКЦА), Арабська 

комісія цивільної авіації (АРКЦА), а також міжнародні неурядові авіаційні 

організації Міжнародна асоціація повітряного транспорту (I AT А),

Міжнародна рада аеропортів (АСІ), Інститут повітряного транспорту (ІТА), 

Міжнародне представництво авіакомпаній Європи (AIRE), Міжнародна 

асоціація вантажних авіаперевізників (ТІАКА). Однією із гострих проблем у 

рамках правотворчої діяльності ІКАО залишається питання правової природи 

стандартів та рекомендаційної практики ІКАО.

Здійснено комплексний аналіз становлення та розвитку інститут 

відповідальності авіаперевізників та експлуатантів повітряних суден, 

починаючи з 20-30-х рр. минулого століття, та формування сучасних 

конвенційних стандартів відповідальності авіаперевізників та експлуатантів 

повітряних суден на сучасному етапі, які знайшли своє закріплення в 

положеннях Конвенції 2009 р. про відшкодування збитків, завданих 

повітряним судном третім особам (Конвенція про загальні ризики) та 

Конвенції 2009 р. про відшкодування третім особам збитків, завданих у 

результаті актів незаконного втручання з участю повітряних суден 

(Конвенція про особливі ризики).

Встановлено, що кардинальних змін зазнали міжнародно-правові 

стандарти безпеки цивільної авіації, які були розроблені під егідою ІКАО у 

60-70-х рр. XX ст. Вступ в силу Пекінської конвенції 2010 р. про боротьбу з 

незаконними актами по відношенню до міжнародної цивільної авіації та 

Протоколу 2010 р. до Гаазької конвенції 1970 р. про боротьбу з незаконним 

захопленням повітряних суден сформували нову міжнародно-правову базу 

для захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання. Водночас 

розвиток інформаційних технологій створив для діяльності повітряного 

транспорту нові загрози кіберзлочинності та кібертероризму. Саме ці 

негативні явища потребують негайної розробки та прийняття міжнародно-



правових моделей боротьби з новими загрозами стабільному 

функціонуванню цивільної авіації.

- Дисертаційне дослідження О. М. Григорова має суттєве теоретичне 

та практичне значення, оскільки викладені в дисертації висновки та 

пропозиції можуть бути використаними у таких напрямах: науково-

теоретичному -  для поглиблення наукових знань та створення необхідної 

теоретичної бази у сфері міжнародно-правового забезпечення діяльності 

цивільної авіації, а також для формування міжнародно-правової позиції 

України стосовно нагальних питань міжнародного повітряного права в 

рамках різних міжнародних організацій, зокрема ООН, ІКАО, Євроконтроль, 

тощо; практичному (правотворчому) -  при визначенні напрямків і практичної 

реалізації внутрішньої і зовнішньої політики держав, здійсненні правових та 

інституційних реформ в Україні, вдосконаленні національного 

законодавства, спрямованого на забезпечення реалізації цілей угоди про 

асоціацію України з ЄС (2014 р.) і. зокрема, Угоди про спільний авіаційний 

простір між Україною, ЄС та його державами-членами (парафована 2013 р.); 

науково-освітньому (педагогічному) -  в процесі розробки спеціальних курсів 

для фахівців, яких готують вищі навчальні заклади юридичного профілю, 

спеціалістів у галузі міжнародного права, міжнародного повітряного права, 

міжнародного транспортного права, міжнародного права навколишнього 

середовища, а також при підготовці підручників, навчальних та навчально- 

методичних посібників з курсів «Міжнародне публічне право», «Міжнародне 

повітряне право», «Міжнародне право навколишнього середовища», «Право 

міжнародних організацій», «Право Європейського Союзу».

В той же час, в дисертації, як це властиво кожній якісній науковій 

творчій роботі, містяться окремі недоліки, положення, що викликають 

сумніви, дискусійні питання.

1. Дисертант цілком слушно зазначає, що основними спільними 

недоліками Пекінської конвенції та Пекінського протоколу є розмитість 

положень про обов’язок держав карати злочинців, а також надання державам



можливості не видавати злочинців на підставі їхнього переслідування, 

мотивованого політичними переконаннями, створення умов для конкуруючої 

юрисдикції держав, надання державам можливостей виправдовувати дії їхніх 

збройних сил під час внутрішньодержавних конфліктів, які загрожують 

міжнародній цивільній авіації. У цьому зв’язку, як вбачається, більш 

докладно має бути розкрито питання про зміст, форми та подальші 

перспективи розвитку міжнародного кримінального судочинства у контексті 

забезпечення юридичної відповідальності за злочини у сфері цивільної 

авіації.

2. Цікаво було б почути точку зору дисертанта щодо подальших 

перспектив імплементації до українського законодавства міжнародно- 

правових стандартів експлуатації об’єктів цивільної авіації, зокрема в частині 

контролю їх поточного технічного стану.

3. На наш погляд, більш докладно слід було проаналізувати конкретні 

форми та способи впливу правових актів ЄС на удосконалення організації та 

діяльності суб’єктів правових відносин у сфері цивільної авіації в Україні у 

контексті реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

4. Дослідження більше б виграло з позицій наукової якості та повноти, 

якщо б автор більш докладно дослідив практично-прикладні особливості 

забезпечення прав людини і громадянина під час авіаційних перевезень, що є 

досить важливим та цікавим питанням, яке комплексно охоплює норми 

міжнародного публічного права та міжнародного приватного права.

5. Як вбачається, більш комплексно має бути проведений порівняльно- 

правовий (компаративний) аналіз концептуальних особливостей 

забезпечення безпеки у сфері цивільної авіації у державах-членах ЄС та 

інших зарубіжних країнах з точки зору виокремлення позитивного досвіду 

для його запозичення у внутрішньому законодавчому регулюванні 

відповідних суспільних відносин.

Висловлені зауваження жодним чином не впливають на загальну 

позитивну оцінку запропонованого дисертаційного дослідження.



Узагальнюючий висновок; дисертація Григорова О. М. «Теоретичні 

та практичні проблеми міжнародно-правового регулювання діяльності 

цивільної авіації» є оригінальним дослідженням важливої і дуже складної 

проблеми, яке відзначається глибиною аналізу, важливістю теоретичних 

положень і узагальнень, практичних рекомендацій та відповідає вимогам, 

встановленим у Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 

вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого 

Постановою КМУ № 567 від 24.07.2013 р., а її автор -  Григоров Олександр 

Миколайович, заслуговує присудження наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 -  міжнародне право.
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