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Аналітична записка 
 
 
На підставі чинних міжнародно-правових актів, наукових праць можна сформулювати 
такі дефініції понять репарації, компенсації та реституції.  
 
Репарація – загальний термін, що використовується для охоплення відшкодування 
шкоди різними засобами, фінансовими чи іншими, що здійснюються суверенною 
державою; часто використовується для позначення компенсаційних вимог, висунутих 
переможцями або жертвами війни проти переможеної держави після припинення 
військових дій. Компенсація та реституція є двома формами репарацій, якщо мова йде 
про відшкодування шкоди внаслідок воєнних дій. 
 
Підкреслимо основні ознаки репарації: загальний термін для позначення відшкодування 
шкоди, здійснюється державами, охоплює собою фінансові та інші засоби 
відшкодування, часто вживається в контексті відшкодування шкоди внаслідок воєнних 
дій. 
 
Компенсація - виплата грошової шкоди тому, чиї права були порушені порушенням 
міжнародного права. 
 
Основні ознаки компенсації: грошова виплата відшкодування, може бути сплачена і 
приватними, і публічними суб’єктами, виплачується приватним та публічним суб’єктам, 
які зазнали порушення свого міжнародного права.  
 
Реституція - засіб правового захисту, доступний позивачеві у розгляді міжнародного 
спору, за якого вилучене майно повертається первісному власнику в натурі. Реституція 
покликана відновити ситуацію, яка б існувала, якби протиправна дія чи бездіяльність не 
відбулися, в тому числі шляхом скасування протиправних актів, повернення незаконно 
відчуженого майна або утримання від подальших протиправних дій.  
 
Головні характеристики реституції: полягає у поверненні майна його первісному 
власнику, може здійснюватись і приватним, і публічним суб’єктом, виплачується 
приватним та публічним суб’єктам, які зазнали порушення свого міжнародного права.  
 
Загальні принципи права передбачають, що будь-яка особа, яка вчиняє протиправну дію 
чи бездіяльність, повинна відшкодувати збитки, завдані цим діянням. Суверенні держави 
не звільняються від обов'язку репарацій. 
 
Майже століття тому Постійний суд міжнародного правосуддя (PCIJ) (попередник 
Міжнародного суду ООН) наголосив на зобов’язанні держав відшкодовувати збитки та 
встановив стандарт такого відшкодування. 
 
Суд постановив, що відшкодування «повинно, наскільки це можливо, знищити всі 
наслідки протиправного діяння та відновити ситуацію, яка, ймовірно, існувала б, якби 
цей акт не був вчинений». 
 
Маючи це на увазі, Суд визнав, що реституція є ідеальним засобом правового захисту 
для відшкодування збитків, завданих в результаті протиправних дій держави. Однак Суд 
зазначив, що реституція іноді може бути неможливою. Таким чином, він постановив, що 
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грошова компенсація може служити альтернативою реституції, коли остання 
неможлива. 
 
Репарації (відшкодування) належать до тем міжнародного права, які є водночас і 
класичними, і дуже сучасними. Сучасний вимір теми стосується права окремих осіб та 
різних недержавних суб’єктів на відшкодування. У той час як кількість індивідуальних 
претензій зростає, міждержавні суперечки на підставі дипломатичного захисту 
зустрічаються рідше. Індивідуалізація та деполітизація міжнародних суперечок загалом 
розглядається як позитивна тенденція, яка має місце переважно в міжнародному праві 
прав людини та міжнародному інвестиційному праві. Створення Міжнародного 
кримінального суду також сприяло цій тенденції. Зміни у сфері міжнародного 
гуманітарного права є менш визначеними, оскільки більшість держав демонструють 
небажання надавати відшкодування особам, які постраждали внаслідок дій їхніх 
збройних сил у збройних конфліктах.  
 
Ще  наприкінці XVIII століття звичаєве міжнародне право передбачало права на 
компенсацію приватним особам під час війни проти ворожої держави. До Другої світової 
війни комісії з позовів присуджували компенсацію тим, хто залишився в живих серед 
цивільних, загиблих під час війни, і за знищене майно. Міжнародний кримінальний 
трибунал по колишній Югославії передбачає, що після винесення обвинувальних рішень 
Судова палата може провести спеціальне слухання для визначення реституції майна, а 
рішення Трибуналу щодо кримінальної відповідальності засуджених вважаються 
остаточними та обов’язковими щодо позовів про компенсацію, поданих жертвами до 
національних судів чи інших органів. Іншими прикладами сплати таких відшкодувань є  
німецькі репарації окремим жертвам Голокосту. 
 
Офіс Верховного комісара з прав людини при ООН займає позицію, згідно із якою, 
відповідно до внутрішнього законодавства та міжнародного права, а також з 
урахуванням індивідуальних обставин, жертви грубих порушень міжнародного права 
прав людини та серйозних порушень міжнародного гуманітарного права повинні, 
відповідно до міри та пропорційно до тяжкості порушення та обставин кожного випадку 
надається повне та ефективне відшкодування.  
 
Офіс Верховного комісара з прав людини при ООН також вказує, що реституція повинна, 
коли це можливо, повернути жертву до початкової ситуації, яка мала місце до того, як 
відбулися грубі порушення міжнародного права прав людини або серйозні порушення 
міжнародного гуманітарного права. Реституція включає, у відповідних випадках: 
відновлення свободи, користування правами людини, особистістю, сімейним життям і 
громадянством, повернення до місця проживання, поновлення на роботі та повернення 
майна. Компенсація повинна надаватися за будь-який збиток, який підлягає економічній 
оцінці, пропорційно тяжкості порушення та обставинам кожного випадку.  
 
Європейський та Міжамериканський суди з прав людини регулярно присуджують 
компенсації потерпілим окремим жертвам порушень прав людини. 
 
Якщо вести мову детальніше про репарації в частині міждержавних відносин, слід 
наголосити на такому. Держава, яка вчинила  міжнародно-противоправне діяння, 
зобов'язана: а) припинити діяння та відновити ситуацію до попереднього статусу-кво; b) 
застосовувати засоби правового захисту, передбачені внутрішнім законодавством (якщо 
вони існують), виплатити відповідну компенсацію, якщо відновлення попереднього 
статусу неможливе; c) забезпечити гарантії того, що протиправне діяння не повториться.  
Держава, до якої висувається претензія, повинна сумлінно вести переговори для її 
вирішення. Нездатність держави сумлінно відповісти на запит про переговори може 
сама по собі становити порушення міжнародного зобов’язання. 
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Традиційно міжнародне право поширювалося лише на відносини між державами. Таким 
чином, коли держава завдає шкоди приватній особі, яка є громадянином іншої держави  
чи є юридичною особою, зареєстрованою в іншій державі, це може вважатися шкодою 
іноземній державі, громадянином якої є така фізична особа (або де знаходиться 
юридична особа). Коли держава, наприклад, експропріює власність іноземних 
інвесторів, держава, громадянами якої є інвестори, має можливість дипломатично 
підтримати позов іноземця. У такому разі, держава-позивач зберігає контроль над 
заявленим позовом і може фактично відмовитися від нього. Виплата репарацій, у такому 
випадку, здійснюється державі, яка, як правило, передає їх потерпілому громадянину чи 
юридичній особі.  
 
У знаковій справі Chorzow Factory 1928 року, яка стосується експропріації Польщею 
промислової власності, що належала Німеччині, у Польщі, Постійний суд міжнародного 
правосуддя заявив, що відновлення ситуації, що передувала порушенню, може бути 
досягнуто шляхом відшкодування в натурі або, якщо це неможливо, шляхом 
справедливої компенсації, що означає «виплату суми, що відповідає вартості, яку мала 
б реституція в натурі», і «виплата, якщо необхідно відшкодувати завдані збитки, які не 
можна було б відшкодувати шляхом виплати в натуральній формі», наприклад упущену 
вигоду. 
 
Національне та міжнародне екологічне право пропонує багате джерело моделей оцінки 
збитків, у яких потерпілою стороною зазвичай є національне чи міжнародне 
співтовариство в цілому, а не приватні особи. Фактично, позивач – це не колишні чи 
існуючі , а майбутні покоління, чиї справедливі інтереси у чистому та здоровому довкіллі 
мають бути захищені зараз.  Виплата компенсації в даний час є одним із способів 
запобігання додаткової шкоди довкіллю.  
 
Сьогодні проєкт правил про відповідальність держав 1996 року ILC передбачає три 
умови, за яких або повна грошова репарація, або реституція в натуральній формі можуть 
бути обмежені: 1) коли відшкодування «призвело б до позбавлення населення держави 
власних засобів існування»; 2) коли реституція в натуральній формі передбачала б 
«тягар, який не пропорційний вигоді, яку держава, яка зазнала шкоди, отримає від 
отримання реституції в натуральній формі замість компенсації»;  3) коли реституція в 
натуральній формі «поставить під серйозну загрозу політичну незалежність або 
економічну стабільність держави, яка вчинила протиправне діяння, тоді як постраждала 
держава не постраждала б так само, якби вона не отримала відшкодування в 
натуральній формі». У своєму офіційному коментарі до цих положень ILC визнала, що 
вони є суперечливими, стосуються, за загальним визнанням, екстремальних випадків і 
були відхилені деякими членами ILC.  
 
Що стосується законодавства України,  нещодавно, а саме 24.03.2022 року на сайті 
Верховної Ради України було опубліковано проект Закону України «Про компенсацію за 
пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок 
бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської 
федерації» № 7198.  
 
Вказаний проєкт закону визначає правові та організаційні засади надання 
компенсації  за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна 
внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією 
російської федерації з дня набрання чинності Указом Президента України від 24 лютого 
2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні”. 
 
Важливо розуміти, що українське законодавство не містить закріпленого поняття 
«репарацій», а терміни реституція та компенсація вживаються і тлумачаться 
здебільшого в цивільно-правовому розумінні, далекому від вимог воєнного часу. А тому, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022
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законодавче закріплення цих термінів є питанням нагальним. Даний проект закону 
вводить в обіг чи не єдину законодавчу дефініцію поняття «компенсація» через призму 
воєнних дій. Поняття «реституція» та «репарація» в ньому не згадуються. Тобто, дана 
правова прогалина продовжує існувати.  
 
Наявність таких законодавчих дефініцій є важливою і для подальшого розгляду справ 
про відшкодування шкоди завданої довкіллю України.  
 
Оскільки, існує Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. N 947 «Про 
затвердження Порядку надання та визначення розміру грошової допомоги 
постраждалим від надзвичайних ситуацій та розміру грошової компенсації 
постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної 
ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації» та 
Законопроект № 5177 «Про захист права власності та інших речових прав осіб, 
постраждалих внаслідок збройної агресії», дуже важливо, аби дані акти були якісними, 
відповідали вимогам часу та несуперечливими між собою. 
 
Також фундаментальною є відповідність сучасного законодавства України вимогам 
міжнародної спільноти та світовій практиці, адже після перемоги на нас чекає розгляд 
справ про притягнення винних осіб і держав до відповідальності, в тому числі, за збитки, 
завдані довкіллю, стягнення з них відповідних коштів чи то у формі компенсацій, 
репарацій або проведення реституції. В цій частині важливо, аби українське 
законодавство не суперечило і відповідало стандартам держав-партнерів. 
 
У зв’язку з цим, вважаємо, що кінцева версія прийнятого закону має містити дефініції 
понять реституція, репарація, компенсація, які відповідатимуть міжнародним 
законодавчим та науковим тенденціям, а також, будуть гармонізовані із іншими актами 
законодавства України. Крім того, необхідною видається імплементація в українське 
законодавство описаних вище стандартів. Така імплементація слугуватиме вагомим 
фактором на шляху досягнення позитивних результатів у розгляді справ про 
відшкодування шкоди довкіллю.  

 
Висновки 

 
Поняття репарація, реституція, компенсація хоча і є схожими за змістом, не є тотожними. 
Їхнє правильне трактування та тлумачення міжнародних нормативно-правових актів 
уповноваженими особами сприяє належному відшкодуванню шкоди, завданої 
порушенням міжнародних правил та норм водночас і державам, і фізичним чи 
юридичним особам. Законодавчі акти, що приймаються в Україні, мають бути позбавлені 
суперечностей між собою та відповідати міжнародним стандартам.  
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