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Крім цього, згідно вимог Регламенту Трибуналу зі спорів 
ООН підписаний оригінал заповненого бланку заяви надається 
разом із додатками до неї. До таких документів належать, зо-
крема, копія оскаржуваного рішення, будь-яка підтверджую-
ча документацію (яка додається і нумерується), за необхіднос-
ті, підписана довіреність юридичного представника. 

Варто зауважити, що істотною умовою забезпечення кон-
фіденційності поданих документів є положення Практичного 
керівництво щодо подачі заяв через eFiling портал, відповідно 
до якого всі заяви, направлені до Трибуналу зі спорів ООН, 
незалежно від способу їх подання, недоступні третім особам, 
крім тих випадків, коли доступ до них  буде надано відповідно 
до наказу Трибуналу після подачі відповідного клопотання (п. 
4) [4]. 
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МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ 

Забезпечення інформаційної безпеки є одним із основопо-
ложних напрямків функціонування Міжнародного криміналь-
ного суду (далі – МКС), діяльність якого безпосередньо 
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пов’язана з процесом збору, обробки та зберігання великого 
масиву інформації щодо стану розгляду справи, особистих да-
них учасників кримінального процесу, отриманих доказів то-
що.  

Процедурно-процесуальними актами МКС передбачено іс-
нування електронної системи, що являє собою інформаційну 
систему, яка здійснює управління документами, матеріалами, 
розпорядженнями і рішеннями та забезпечує доступ до них 
(положення 10 РСС МКС) [1]. 

Так, Суд створює надійну, захищену та ефективну елект-
ронну систему, яка забезпечує підтримку повсякденного уп-
равління судовими та адміністративними справами Суду і 
провадження в Суді. Секретаріат несе відповідальність за фу-
нкціонування системи, враховуючи при цьому конкретні ви-
моги, пов'язані з судовою діяльністю Суду, в тому числі необ-
хідність забезпечити автентичність, точність, 
конфіденційність і збереження судових протоколів та матеріа-
лів (положення 26 РС МКС) [2]. 

У п’ятирічній стратегії Міжнародного кримінального суду 
«Управління інформаційними технологіями та інформацією 
МКС (2017-2021)» зазначено,  що «Суд значно виріс з часу його 
заснування, що в свою чергу вплинуло на існуючі вимоги в 
сфері інформаційно-комунікаційних технологій, а також обсяг 
отриманих даних. Зокрема, вимоги в таких сферах, як збір 
цифрових доказів, інформаційна безпека та управління інфо-
рмацією задовольняються існуючими системами лише частко-
во».  

Варто зазначити, що за період свого існування МКС здійс-
нив низку важливих інвестицій у сфері інформаційних техно-
логій та управління інформацією з метою підтримки його су-
дових, слідчих та адміністративних операцій, серед яких 
зокрема: Ringtail; SAP та TRIM/HP Records Manager; платфор-
ма ECOS. 

Разом із тим, необхідність вирішення існуючих проблем у 
сфері зберігання, використання та розповсюдження інформа-
ції, яка перебуває  у розпорядженні МКС призвела до ство-
рення нової структури – Ради з управління інформацією (далі – 
Рада) (пп.3-4) [3, с. 191]. 

Так, згідно з Адміністративною інструкцією МКС 
ICC/AI/2017/001 (далі – АІ ICC/AI/2017/001) Рада з управлін-
ня інформацією заснована в якості консультативної ради що-
до політики, яка повинна бути прийнята Судом з метою забез-
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печення комплексного підходу до процесу управління інфор-
мацією і оптимізації вкладу Суду в управління інформацією та 
інформаційні технології (положення 2). 

Відповідно до АІ ICC/AI/2017/001 до структури Ради вхо-
дить директор Служби судової підтримки, який виступає од-
ночасно її Головою; один представник від Президії; один пред-
ставник від Палат Суду; один представник від Канцелярії 
Обвинувача, крім того на розсуд Канцелярії Обвинувача і за 
погодженням із Головою Ради може бути призначений один 
додатковий представник Відділу розслідувань, Відділу обвину-
вачення і Секції послуг; один представник із Канцелярії Сек-
ретаря; співробітник з інформаційної безпеки; Директор Від-
ділу управлінського обслуговування.  

У положеннях АІ ICC/AI/2017/001 також визначено коло 
повноважень Ради, серед яких, зокрема: надання рекоменда-
цій Координаційній раді МКС щодо стратегії управління інфо-
рмацією та інформаційних технологій, визначення пріоритет-
ності проектів і розподіл ресурсів, включаючи фінансування, в 
тому випадку, коли це зачіпає декілька органів Суду [4].  

Так, на виконання своїх повноважень Рада, зокрема, мо-
же розглядати і виносити рекомендації щодо політики, стан-
дартних оперативних процедур і керівних принципів, які сто-
суються управління інформацією і розробки систем, які 
створюють і підтримують Інформацію; запрошувати управлін-
ські звіти з питань, які викликають занепокоєність у рамках 
діяльності Суду, включаючи, але не обмежуючись випадками у 
сфері інформаційної безпеки; розглядати питання, що стосу-
ються управління інформацією і надавати пропозиції Коорди-
наційній раді для вирішення будь-яких пов'язаних із цим 
конфліктів; за необхідності, створювати додаткові Форуми з 
питань управління; надавати пропозиції Координаційній раді 
щодо внесення поправок до кола повноважень будь-якого з 
Форумів з питань управління тощо. 

Варто вказати, що під Форумами з питань управління слід 
розуміти міжорганізаційні форуми за участі зацікавлених сто-
рін, створені для діалогу з питань політики в сфері інформа-
ційних технологій та управління інформацією. 

В рамках діяльності МКС передбачено функціонування 
таких Форумів як: Судовий технологічний форум; Адміністра-
тивний технологічний форум; Форум з безпеки та управління 
інформацією. 
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Означені Форуми можуть надавати ініціативні пропозиції, 
які стосуються питань, що входять до їх мандату, відносно 
яких Рада уповноважена надавати відповідні рекомендації у 
встановлених процедурно-процесуальними актами МКС випа-
дках. 

Виходячи з означеного, доходимо висновку, що МКС при-
діляє значну увагу питанню інформаційних технологій та уп-
равління інформацією, забезпечення інформаційної безпеки у 
його діяльності, вдосконалюючи існуючу систему Суду та ви-
робляючи нові напрямки діяльності в цій сфері. 
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