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бюлетень Мін’юсту україни

Розслідування катастрофи рейсу PS 752: 
міжнародні стандарти та правозастосовна реальність

Ю. О. Волошин, Т. Р. Короткий
Проаналізовано механізм імплементації норм міжнародного права,  

що застосовуються до розслідування авіаційних катастроф та міжнародної 
відповідальності держави, у їхньому застосуванні до катастрофи рейсу PS 752.  

Досліджено положення Статей про відповідальність держав  
за міжнародно-протиправні діяння, Конвенції про міжнародну цивільну авіацію,1944 р., 

Додатка 13 до Чиказької конвенції «Розслідування авіаційних подій та інцидентів»,  
також Керівництва з розслідування авіаційних подій та інцидентів,  

офіційна інформація органів державної влади відповідних держав  
(України, Ісламської Республіки Іран, Канади та інших держав),  

коментарі фахових експертів з міжнародного повітряного права  
щодо катастрофи рейсу PS 752. 

Ключові слова: міжнародне повітряне право, катастрофа рейсу PS 752,  
розслідування авіаційних подій та інцидентів,  

міжнародна відповідальність Ісламської Республіки Іран.
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Flight PS 572 Crash Investigation:
International Standards and Law Enforcement Reality

Yu. O. Voloshyn T. R. Korotkyi 
The article is devoted to the analysis of the implementation mechanism  

of international law provisions applicable both to the investigation of aviation accidents  
and to international responsibility of the state for it in their application to the flight PS 572 crash. 

Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001),  
Convention on International Civil Aviation (1944), Aircraft Accident and Incident Investigation 

(Annex 13 TO the Convention on International Civil Aviation), the ICAO Manual  
of Aircraft Accident Investigation, official information of relevant states public authorities  

(Ukraine, Islamic Republic of Iran, Canada, and other countries), as well as comments  
of international aviation law experts on the flight PS 752 crash are analyzed. 

Keywords: international air law, flight PS 752 crash, 
investigation of aircraft accident investigation, international responsibility 

of the Islamic Republic of Iran.
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