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"Захист економічних інтересів держави та фізичних осіб
Міжнародним судом"
Розглянуто проблему захисту економічних інтересів держави та
фізичних осіб в Міжнародному суді. Оскільки добросовісне виконання
державами міжнародних договорів з економічних питань безпосередньо
впливає на стан їх економіки, необхідно використовувати міжнародні
механізми захисту інтересів держави, в тому числі й судові. Мета
дослідження полягає у з’ясуванні юридичної природи рішень міжнародних
судів, аналізі можливості захисту економічних інтересів держави і
фізичних осіб Міжнародним судом ООН, вивченні рішень Суду з
відповідної категорії справ. Для дослідження рішень міжнародних судів
стали в нагоді методи формального юридичного й системного аналізу.
Встановлено, що підставою для звернення до Суду ООН за захистом
економічних інтересів держави є наявність відповідної міжнародної
угоди, сторони якої узгодили таку можливість. Коли держава допускає на
свою територію іноземні капіталовкладення чи іноземних громадян, воно
зобов’язується забезпечити їм захист закону. Зроблено висновок, що такі
зобов’язання не мають абсолютного характеру: щоб подати позов у
зв’язку з порушенням цих зобов’язань, держава повинна довести своє
право на це. Держава може висувати претензії, коли мова йде про
капіталовкладення її громадян за кордоном, оскільки таким капіталовкладенням, що є частиною національних економічних ресурсів цієї держави,
завдається збиток у результаті порушення права держави забезпечувати
своїм громадянам визначений правовий режим. Збиток інтересам
акціонерів, завданий у результаті обмеження прав компанії, не є
достатньою підставою для ухвалення рішення за позовом. Якщо виникає
питання про незаконні дії, проти компанії, що представляє іноземний
капітал, то відповідно до загальновизнаних норм міжнародного права
тільки державі, у якій ця компанія зареєстрована, належить право її
дипломатичного захисту з метою висування претензій про відшкодування
завданого їй збитку. На практиці результати статті можуть використовуватися фахівцями для більш ефективного захисту економічних
інтересів держави і фізичних осіб в міжнародних судових інстанціях.
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