
ISSN 1995-6134 

4 Forum Prava, 2020. 61(2). 4–5 
(Content) 

ЗМІСТ 

Зозуля О.І. 
Громадянські та політичні права людини в умовах запобігання поширенню COVID-19 
в Україні ........................................................................................................................................................ 6 

Ліллемяе О.Е. 
Особливості застосування правових норм у сфері автоматично допустимої державної 
допомоги ..................................................................................................................................................... 23 

Михайлин А.І., Радутний О.Е. 
Легалізація проституції та сутенерства як юридична та соціальна проблема ..................................... 32 

Остафійчук Л.А. 
Етичні аспекти укладення договору про надання правової допомоги адвокатом ............................... 41 

Саванець Л.М., Cтахира Г.М. 
Концепція договору постачання цифрового контенту в умовах адаптації договірного права 
України до acquis communitare ЄС ........................................................................................................... 56 

Тітко Е.В., Куртинець М.І. 
Польський закон про міжнародне приватне право: історія кодифікації та сучасне регулювання ...... 65 

Марущак Н.В. 
Розуміння держави у творах видатних представників філософської та правової думки 
Нового часу ................................................................................................................................................ 82 

Марущак О.А. 
Щодо сучасного розуміння та  значення ідеології .................................................................................. 92 

Забуга Ю.Ю., Соловйова В.С., Нестеренко І.В. 
Особливості кримінальної відповідальності за умисне вбивство, вчинене в стані сильного 
душевного хвилювання ........................................................................................................................... 102 

Петров С.Г. 
Організаційно-правові основи протидії кіберпосяганням в іноземних державах: актуальні 
приклади для України .............................................................................................................................. 114 

Сліпченко А.С. 
Визначення поняття "майно" у праві ЄС та вітчизняному праві .......................................................... 122 

Старинський М.В. 
Соціокультурні перешкоди ефективному впровадженню децентралізації в Україні ......................... 131 

Chubinidze O.O. 
On the Understanding of Universal Jurisdiction ........................................................................................ 143 

Червякова О.В. 
Відповідальність за воєнні злочини: механізми та процеси відновлення суверенітету та 
безпеки України ....................................................................................................................................... 150 



ISSN 1995-6134 

5 Forum Prava, 2020. 61(2). 4–5 
(Content)

CONTENT 

Zozulia O.I. 
Civil and Political Human Rights in the Conditions of Preventing the Spread of COVID-19 in Ukraine ....... 6 

Lillemiae O.E. 
Features of Application of Legal Rules in the Automatically Compatible State Aid Sphere ....................... 23 

Mykhailyn A.I., Radutnyi O.E. 
Legalization of Prostitution and Publication as a Legal and Social Problem .............................................. 32 

Ostafiichuk L.A. 
Ethical Aspects of Contracting a Lawyer to Provide Legal Assistance ....................................................... 41 

Savanets L.M., Stakhyra H.M. 
Contract for the Supply of Digital Content Concept According to Adaptation of Ukrainian 
Contract Law to EU Acquis Communitare ................................................................................................... 56 

Titko E.V., Kurtynets M.I. 
Polish Act on International Private Law: A History of Codification and Modern Regulation ....................... 65 

Marushchak N.V. 
Understanding of the State in the Works of Outstanding Representatives of Philosophical and 
Legal Thought of Modern Period ................................................................................................................. 82 

Marushchak O.A. 
Concerning the Modern Understanding and Meaning of Ideology.............................................................. 92 

Zabuha YU.YU., Soloviova V.S., Nesterenko I.V. 
Features of Criminal Responsibility for Intentional Murder Committed in a State of Strong 
Emotional Excitement ................................................................................................................................ 102 

Petrov S.G. 
Organizational and Legal Basis for Combating Cyber Attacks in Foreign Countries: Actual Examples 
for Ukraine ..................................................................................................................................................114 

Slipchenko A.S. 
Definition of the Property Concept in EU Law and Domestic Law ..... .......................................................122

Starynskyi M.V. 
Socio-Cultural Obstacles for the Effective Implementation of Decentralization in Ukraine .......................131

Chubinidze O.O.  
On the Understanding of Universal Jurisdiction .........................................................................................143  

Cherviakova О.V. 

Responsibility for War Crimes: Mechanisms and Processes of Recovery of Ukraine's Sovereignty 
and Security ...............................................................................................................................................150  


	Cite as:
	Cite as:
	Cite as:
	Cite as:
	Cite as:
	Законодавчий вісник за 2011 р. № 80 поз. 432 
	Міжнародне приватне право
	Загальні положення
	Фізичні особи
	Юридичні особи та інші організаційні одиниці [організації, які не мають статусу юридичної особи]
	Представництво
	Вчинення правочину та його форма
	Позовна давність вимог та інші інститути, пов’язані з закінченням строку
	Зобов’язання
	Угода про арбітраж [арбітражне застереження]
	Власність та інші речові права. Володіння
	Інтелектуальна власність
	Сімейні відносини
	Відносини між батьками та дітьми
	Усиновлення
	Опіка і піклування
	Аліментні зобов’язання
	Спадкові справи
	Інші правовідносини
	Прикінцеві положення
	Cite as:
	Cite as:
	Cite as:
	Cite as:
	Cite as:
	Cite as:
	Cite as:
	Cite as:
	Cite as:

	12. Посібник за статтею 1 Протоколу №. 1 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. URL: https://protocol.ua/ua/posibnik_za_statteyu_1_protokolu_1_konventsii_pro_zahist_prav_lyudini_ta_osnovopolognih_svobod_1.
	12. Posibnyk za statteyu 1 Protokolu №. 1 Konventsiyi pro zakhyst prav lyudyny ta osnovopolozhnykh svobod [Guide to Article 1 of Protocol №. 1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms]. Retrieved from: https://prot...
	Для України провідне значення має досвід Сирії, який аналізує Ранія Аль Джазайрі (Rania Al Jazairi, 2015), з акцентом на таких складових перехідного правосуддя, як відповідальність, репарації, характер системи управління перехідного періоду, та на важ...
	Тому метою статті є характеристика такої компоненти правосуддя перехідного періоду, як притягнення до кримінальної відповідальності за міжнародні злочини з наголосом на практику притягнення до відповідальні за воєнні злочини в Україні (аналіз сучасног...
	Категорію міжнародно-правових злочинів, чи "злочинів із міжнародного права" (англ. – crimes under international law), складають діяння, що криміналізовані міжнародним правом і потенційно підпадають під міжнародну кримінальну юрисдикцію. Протиправніст...
	Характеристику міжнародних злочинів доцільно надавати через їх матеріальний, ментальний та контекстуальний елементи. Матеріальний та ментальний елементи – те, що у певній мірі співвідноситься з загальнокримінальним злочином. Якщо будемо мати тільки ма...
	Щодо криміналізації міжнародних злочинів, то доцільним є закріплення такої категорії злочинів в КК України, як злочини проти людяності (англ. – crimes against humanity). Наразі відповідне поняття взагалі відсутнє в Кодексі, в той час, коли звіти Офісу...
	Оскільки міжнародні злочини визнані найтяжчими, з точки зору покарання існує істотна різниця у порівняні з усіма іншими видами злочинів. У міжнародних нормах вже визначено, а для законодавства України – повинно бути передбачене, більш суворе покарання...
	1. Воєнний злочини – це криміналізоване на національному та міжнародному рівні серйозне порушення договірної чи звичаєвої норми МГП, що посягає на мир, безпеку людства та міжнародний правопорядок, здійснюється у зв’язку зі збройним конфліктом міжнарод...
	2. Притягнення до відповідальності за воєнні злочини є компонентою перехідного правосуддя, цілісна концепція якого є передумовою відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, забезпечення національної безпеки, реінтеграції тимчасово о...
	3. Всі перераховані компоненти означеної концепції повинні бути реалізовані вже сьогодні, не зважаючи на відсутність єдиного документу програмного характеру з чіткою постановкою завдань з призначенням відповідальних осіб. Для комплексності та системно...
	4. Окремим напрямком діяльності в контексті відновлення суверенітету та безпеки України повинно бути підвищення кваліфікації правоохоронців та суддів, уповноважених на притягнення відповідальності за міжнародні злочини в Україні, взаємодію з МКС з цих...

