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Схема алгоритму кваліфікації та розгляду злочинів, ймовірно 
скоєних під час збройного конфлікту на сході України 
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право **

Міжнародний кримінальний 
суд та спеціально створений 

механизм правосуддя

Національні суди та 
спеціально створений 

механізм правосуддя та/або 
Міжнародний кримінальний 

суд

Міжнародне гуманітарне право, 
міжнародне кримінальне право, 
національне кримінальне право, 

національне кримінально-
процесуальне право

 *Визначення території «окупованою» не є прерогативою окремої держави, особливо сторони збройного конфлікту, 
адже відноситься до сфери відповідальності держави, яка в свою чергу регулюється міжнародним правом.  
**Використання національного кримінального права можливе під час розслідування лише у випадку, якщо воно 
повністю приведене до стандартів міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права, але під час 
судового розгляду залишаються юрисдикційні обмеження як у сторони збройного конфлікту. 
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Вступ 

«Тероризм» чи «збройний конфлікт»? «Заручники» чи «військовополонені»? 
«Колаборанти» і «зрадники» чи «жертви збройного конфлікту»? «Амністувати» чи 
«притягати до відповідальності»? «Терористи», «окупанти» або «воєнні злочинці»? 
Усі ці запитання стоять перед Україною у зв’язку з подіями, які розгортаються на 
сході з 2014 року, щодо яких держава впродовж семи років не може визначитись. 
Від політичного керівництва та правоохоронної системи до міжнародних судів — 
важливість коректних відповідей на ці питання не має бути недооціненою, адже 
саме вони є ключовими у забезпеченні належних процесів справедливості, 
захисту та відновлення прав жертв, запуску істинних процесів примирення та 
реінтеграції. 

Відправною точкою в пошуку відповідей є коректне оцінювання подій, 
адже саме від нього залежить, які правові парадигми застосовуються: якщо 
тероризм, то національне законодавство щодо боротьби з тероризмом та 
міжнародне право прав людини (далі — «МППЛ»); якщо збройний конфлікт, у 
тому числі окупація, тоді міжнародне гуманітарне право та міжнародне 
кримінальне право (далі — «МГП», «МКП» відповідно). 

Метою цього дослідження є аналіз проблемних аспектів правозастосовчої 
практики України у справах, де досліджується класифікація подій на сході 
України. У якості висновків пропонуються рекомендації, на що саме необхідно 
звертати увагу органам правосуддя, щоб коректно кваліфікувати ці події. 

Під час підготовки дослідження було проаналізовано нормативно-правові 
акти, які визначають порядок здійснення боротьби з тероризмом в Україні, 
правовий режим антитерористичної операції та відповідні рішення органів 
державної влади, у яких йдеться про самопроголошені «Л/ДНР» як про 
«терористичні організації»; законодавство, яке визначає правовий режим 
окупації на сході України; положення Кримінального кодексу України та 
Кримінального процесуального кодексу щодо здійснення кримінальних 
проваджень, рішення українських судів у провадженнях за фактами участі в 
діяльності самопроголошених «Л/ДНР». Крім того, проаналізовані положення 
МГП та відповідна судова практика у справах, що стосуються вчинення 
тероризму в умовах збройного конфлікту та збройних конфліктів. 
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Поточна кваліфікація подій на сході України 

«Терористична діяльність» 

У відповідь на події на сході України, 13 квітня 2014 року рішенням Ради 
національної безпеки та оборони України було запроваджено режим 
антитерористичної операції (далі — «АТО») на певних територіях Донецької та 
Луганської областей.  Як визначає Закон України «Про боротьбу з тероризмом»: 1

«Антитерористична операція проводиться лише за наявності реальної загрози 
життю й безпеці громадян, інтересам суспільства або держави в разі, якщо 
усунення цієї загрози іншими способами є неможливим».  Не дивлячись на те, 2

що запровадження АТО було використане як оперативне рішення у відповідь на 
заворушення на територіях певних районів Донецької та Луганської областей, у 
якості правового режиму операція тривала більш ніж чотири роки та лише 30 
квітня 2018 р. була замінена на «операцію об’єднаних сил».  Попри зміну 3

режиму, деякі українські слідчі органи та суди і далі підтримують позицію про 
«систематичну терористичну діяльність» та «терористичні організації «Л/ДНР»». 

Сприйняття терористичної організації для України базується на положеннях 
Закону України «Про боротьбу з тероризмом», яким закріплюються її 
характеристики: 

● стійке об’єднання трьох і більше осіб; 

● створене зі спеціальною метою — здійснення терористичної 
діяльності; 

● має розподіл функцій; 

● має певні правила поведінки, обов’язкові для цих осіб під час 
підготовки і вчинення терористичних актів; 

● хоча б один зі структурних підрозділів здійснює терористичну 
діяльність із відома хоча б одного з керівників (керівних органів) 
усієї організації.  4

 Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні 1

заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» від 14.04.2014 р.
 Ст. 10  Закону України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 р.2

 Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 квітня 2018 року «Про 3

широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській областях» від 30.04.2018 р.
 Ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 р.4
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116/2018%23Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116/2018#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116/2018#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15%23Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/405/2014%23Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/405/2014%23Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/405/2014%23Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15%23Text


Отже, з 2014 р. наслідки подій на сході України в межах кримінальних 
проваджень кваліфікувались як «терористична діяльність». За цей період було 
зареєстровано, таку кількість кримінальних проваджень : 5

  
 Головним аргументом на користь подібної кваліфікації діянь було 

рішення про запровадження режиму антитерористичної операції.  Навіть тоді, 6

коли почала напрацьовуватись практика з правової кваліфікації подій на сході 
України, як порушення законів та звичаїв ведення війни за ст. 438 
Кримінального кодексу України (далі — «ККУ»), паралельно залишалася позиція, 
за якою самопроголошені «Л/ДНР» визначались як «терористичні організації». 

 Коли антитерористична операція почала реалізовуватися й були 
затримані перші представники самопроголошених «Л/ДНР», їхні дії відповідно 
кваліфікувалися як вчинення терористичних актів за ст. 258 Кримінального 
кодексу України чи як участь у «терористичній організації» за ст. 258–3 
Кримінального кодексу України. До Закону України «Про боротьбу з 
тероризмом» були внесені зміни, які надавали силовим підрозділам право 
«превентивного затримання в районі проведення антитерористичної операції 
осіб, причетних до терористичної діяльності».  Водночас подібні дії були більше 7

продиктовані міркуваннями безпеки під час реалізації операцій на місцях, 
оскільки не потребували санкції суду, але натомість стали основою для 
відкриття кримінальних проваджень. 

ст. 258 ККУ 
(терористичний 

акт)

ст. 258–1 ККУ 
(втягнення в 

терористичну 
діяльність)

ст. 258–2 ККУ 
(публічні заклики 

до вчинення 
терористичного 

акту)

ст. 258–3 ККУ 
(створення 

терористичної 
групи чи 

терористичної 
організації)

ст. 258–4 ККУ 
(сприяння 
вчиненню 

терористичног
о акту)

ст. 258–5 ККУ 
(фінансування 

тероризму)

2014 р. 1499 7 4 478 1 54

2015 р. 1295 1 4 849 7 138

2016 р. 1865 2 2 391 1 84

2017 р. 1385 1 0 277 2 74

2018 р. 950 0 50 175 0 51

2019 р. 909 1 2 164 1 33

2020 р. 437 0 3 115 1 24

 Статистична інформація органів прокуратури , доступ за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/stat_n_st?5

dir_id=112173&libid=100820# 
  «…На підставі Указу Президента України № 405/2014 від 14.04.2014 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 6

України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної 
цілісності України»», на території Донецької області триває антитерористична операція, спрямована на припинення діяльності 
терористичної організації «Донецька народна республіка»…» / Вирок Бердянського міськрайонного суду Запорізької області 
від 19.12.2017 р.: https://reyestr.court.gov.ua/Review/71134047 
 Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» щодо превентивного затримання у районі 7

проведення антитерористичної операції осіб, причетних до терористичної діяльності, на строк понад 72 години» від 12.08.2014 р.
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1630-18%23n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1630-18%23n9
https://www.gp.gov.ua/ua/stat_n_st?dir_id=112173&libid=100820
https://www.gp.gov.ua/ua/stat_n_st?dir_id=112173&libid=100820
https://reyestr.court.gov.ua/Review/71134047


Усі ці рішення почали негативно відображатися на правозастосовчій 
практиці: 

по-перше, введення антитерористичної операції хибно сприймалося 
державними органами як єдина можлива кваліфікація подій; 

по-друге, за своєю суттю, антитерористична операція у 2014 році так само, 
як і операція об’єднаних сил у 2018 році, є формою «внутрішньої» реакції 
держави на загрозу її територіальній цілісності, яка визначає лише порядок дій 
та прийняття рішень. Проаналізувавши положення Закону України «Про 
боротьбу з тероризмом» очевидним є те, що введення АТО означало 
мобілізацію внутрішніх ресурсів держави, передбачало низку адміністративних 
рішень та порядок використання силових підрозділів для реагування на 
загрозу.  Однак жодним чином рішення про її запровадження не вимагало 8

оцінювання подій, які мали місце, та кваліфікації вчинених злочинів у цих 
умовах. Прийняте рішення мало оперативний характер, тому його результатом 
мали бути певні дії, а не аналіз і правова оцінка обставин ситуації. 

З огляду на політичний контекст навесні 2014 року, коли одним з основних 
пріоритетів було проведення виборів Президента України на фоні заворушень на 
Донбасі, які набирали сили, з точки зору влади запровадження АТО вважалось 
доречним рішенням для налагодження безпекової ситуації.  Але в подальшому 9

прийнятий правовий режим став автоматично вважатися кваліфікацією подій 
на сході України та на політичному рівні закріплювалася теза про 
самопроголошені «Л/ДНР» як про «терористичні організації». 

У результаті критерії, визначені в законі України «Про боротьбу з 
тероризмом», стали основою для мотивувальної частини судових рішень, які 
виносяться в кримінальних провадженнях національних судів, оскільки на них 
базується вся правова позиція в справі. Нижче наведені приклади аргументації 
на користь «Л/ДНР» як «терористичних організацій» національними судами: 

● самопроголошені «Л/ДНР» мають на меті «… дестабілізацію політичної 
ситуації в Україні, повалення її конституційного ладу та вчинення 
злочинів проти громадської безпеки…»;  10

● в якості завдання їхньої діяльності визначають «… зміну меж 
території та державного кордону України в спосіб, що суперечить 
порядку, встановленому Конституцією України…» «… шляхом 11

створення незаконного державного утворення «ДНР», встановлення 
своєї терористичної псевдо влади, вчинення терористичних актів, 
диверсій, військове протистояння правоохоронним органам та 
Збройним силам України, органам державної влади, фізичне 

 Статті 4-18 Закону України «Про боротьбу з тероризмом».8

 Коментар: завершення АТО на Донбасі - продовження війни в Україні, DW, 30.04.2018, доступ за посиланням: https://9

www.dw.com/uk/коментар-завершення-ато-на-донбасі-продовження-війни-в-україні/a-43594500 
 Ibid. 10

 Вирок Слов’янського міськрайонного суду Донецької області від 15.12.2017 р., доступ за посиланням: https://11

reyestr.court.gov.ua/Review/71079860 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15%23Text
https://reyestr.court.gov.ua/Review/71079860
https://reyestr.court.gov.ua/Review/71079860
https://www.dw.com/uk/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96/a-43594500
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знищення їх особового складу, залякування населення, захоплення 
адміністративних будівель органів державної влади й місцевого 
самоврядування та вчинення інших тяжких і особливо тяжких 
злочинів…»;  12

● наслідками діяльності самопроголошених «Л/ДНР» на території 
України є «… масова загибель людей, а також руйнування та 
пошкодження великої кількості адміністративних та приватних 
будівель і споруд, викрадення майна фізичних та юридичних осіб в 
особливо великому розмірі… призвели до тяжких фізичних та 
моральних страждань значної частини населення України»;  13

● визначення внутрішньої структури організації, «… яка складається з 
політичного та силового блоків…»;  14

● систематичне вчинення терористичних актів;  15

● проголошення в рішеннях державних органів України, що 
самопроголошені «Л/ДНР» є терористичними організаціями;  16

● здійснюють контроль над певною частиною території України;  17

  Ibid.  12

   Вирок Волноваського районного суду Донецької області від 21.07.2015 р.: https://reyestr.court.gov.ua/Review/47327939 13

 Вирок Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 28.03.2018 р.доступ за посиланням: https://14

reyestr.court.gov.ua/Review/73041937 
 «...Терористична організація «ДНР» діє на території України незаконно та її учасники вчиняють терористичні акти - 15

захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування із застосуванням зброї, вбивства людей, вибухи, 
підпали та інші дії (зокрема, артилерійські обстріли), які створюють небезпеку для життя та здоров'я людей, завдають значної 
майнової шкоди та призводять до настання інших тяжких наслідків, з метою порушення громадської безпеки, залякування 
населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення та впливу на прийняття рішень органами державної 
влади, місцевого самоврядування, в тому числі щодо визнання легітимності діяльності «ДНР» та влади її керівників, а також 
перешкоджають виконанню службових обов'язків співробітниками правоохоронних органів України, військовослужбовцями 
Збройних Сил України й інших військових формувань України, задіяними у проведенні антитерористичної операції на території 
Донецької області…» / Вирок Апеляційного суду Донецької області від 21.12.2017 р.доступ за посиланням: https://
reyestr.court.gov.ua/Review/70746588  

 «...13.04.2014 Радою національної безпеки і оборони України прийнято рішення «Про невідкладні заходи щодо подолання 16

терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України», яке введено в дію Указом Президента України «Про 
рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і 
збереження територіальної цілісності України» № 405/2014 від 14.04.2014, відповідно до якого на території України розпочато 
антитерористичну операцію. 
07.10.2014 наказом керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України за №33/6/а районами проведення 
антитерористичної операції визначені території Донецької та Луганської областей. 
17.03.2015 Верховна Рада України своєю Постановою №254-VІІІ визнала тимчасово окупованими територіями окремі райони, 
міста, селища і села Донецької та Луганської областей, в яких відповідно до запроваджується особливий порядок місцевого 
самоврядування, до моменту виведення усіх незаконних збройних формувань, російських окупаційних військ, їх військової 
техніки, а також бойовиків та найманців з території України та відновлення повного контролю України за державним кордоном 
України. 
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та 
Луганської областей» запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та 
Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що визначаються рішенням Верховної Ради України. 
17.03.2015 Постановою Верховною Радою України № 252-VIII визначено, що до окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та 
Луганської областей, в яких відповідно до Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих 
районах Донецької та Луганської областей» тимчасово запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування, 
належать райони або їх частини, міста, селища і села, що знаходяться на територіях, які розташовані між державним кордоном 
України з Російською Федерацією, урізом води Азовського моря та лінією, яка визначена додатком до цієї Постанови, і які 
водночас є тимчасово окупованою територією, в т.ч. м. Донецьк Донецької області…» / Вирок Шевченківського районного суду 
м. Києва від 05.07.2017 р.: https://reyestr.court.gov.ua/Review/67926684.  

 «…Як наслідок, під контролем терористичної організації «ДНР» опинилась частина території Донецької області, визначена 17

постановою Верховної Ради України № 254-VIII від 17.03.2015 «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та 
Луганської областей тимчасово окупованими територіями», постановою Верховної Ради України № 252-VIII від 17.03.2015 «Про 
визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок 
місцевого самоврядування»…»/ Вирок Димитровського міського суду Донецької області від 03.08.2018 р., доступ за 
посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/75667429 
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● забезпечення стабільності діяльності організації.  18

Зазначені аргументи в рішеннях не є відображенням зібраних доказів, але 
констатуються національними судами як факти здійснення терористичної 
діяльності. 

Усі наслідки подій на сході України оцінювались крізь цю призму, що 
проявлялось не тільки на національному рівні, а й у міжнародних позиціях. Крім 
національних судів, питання про терористичну діяльність на сході України 
розглядається й міжнародними судовими інстанціями. У 2017 році Україна 
звернулась до Міжнародного суду ООН проти Російської Федерації щодо 
порушень, вчинених на її території. Щодо ситуації на сході України було заявлено 
про порушення норм Конвенції про протидію фінансуванню тероризму у вигляді 
фінансування, постачання зброї та навчання представників терористичних 
організацій «Л/ДНР» для здійснення нападів на цивільне населення та конкретні 
епізоди: збиття літака рейсу МН-17, обстріл автобуса поблизу м. Волноваха 
Донецької області, обстріл м. Маріуполь Донецької області, обстріл м. Краматорськ 
Донецької області, напад на мирний марш у м. Харків. 

У назві другої заяви «Про визнання юрисдикції Міжнародного кримінального 
суду» від 04.02.2015 Верховною Радою України зазначається про «скоєння 
злочинів проти людяності та воєнних злочинів… керівниками терористичних 
організацій «Л/ДНР»».  19

«Окупація» 

Тривалий час із 2014 року законодавство України чітко не визначало 
правовий режим територій на сході України. В обігу, умовно, йшов розподіл на 
«території, підконтрольні уряду України» та «території, непідконтрольні 
уряду України». Аналогічні терміни використовувались і здебільшого далі 
використовуються міжнародними організаціями та моніторинговими місіями у своїх 
документах. 7 листопада 2014 року для визначення конкретних меж Кабінет 
Міністрів України прийняв розпорядження «Про затвердження переліку населених 
пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

 «...На керівників блоків покладається керівництво, організація дій та контроль за діяльністю підлеглих їм співучасників 18

злочину за допомогою керівників груп, що входили до вказаних блоків. При цьому на керівників та учасників силового блоку 
(не передбачених законом збройних формувань) покладається забезпечення стійкості терористичної організації шляхом 
вчинення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов'язків співробітниками 
правоохоронних органів і військовослужбовцями Збройних Сил України. У свою чергу, на представників політичного блоку 
покладаються організація збору та отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників терористичної 
організації та осіб, лояльно налаштованих до терористичної діяльності, чим також забезпечується існування такої 
терористичної організації…» / Вирок Волноваського районного суду Донецької області від 13.10.2015 р.: https://
reyestr.court.gov.ua/Review/52214756 

 Постанова Верховної Ради України «Про заяву Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного 19

кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської 
Федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового 
вбивства українських громадян», від 04.02.2015. 
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повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» , 20

яким це питання намагались врегулювати. До тексту розпорядження вносились 
зміни залежно від фактичної ситуації в регіоні. Проте документ сам по собі не 
давав визначення правового статусу території, лише визначав порядок роботи 
державних органів України в регіоні. Або ж говорилось про межі проведення 
антитерористичної операції , які передбачали перелік населених пунктів, на 21

території яких здійснювались заходи відповідно до положень Закону України «Про 
боротьбу з тероризмом». 

Інший варіант визначення територій, який використовувався, це їхнє 
позначення як «окремих районів у Донецькій та Луганській областях», 
запроваджений на виконання Мінських домовленостей Законом України «Про 
особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та 
Луганської областей».  Чітке визначення населених пунктів за цим поняттям 22

було закріплено окремою Постановою Верховної Ради України, яка залишається 
чинною до цього часу.  23

Натомість саме в судовій практиці почало виникати питання про 
«тимчасову окупацію» окремих територій на Донбасі, що було пов’язано не з 
аналізом правового режиму, використовуючи зібрані факти як докази, а із 
застосовними нормами національного законодавства. У 2016 році до 
Цивільного процесуального кодексу України було внесено положення, яке 
дозволяє звертатись до суду для встановлення факту народження чи смерті 
особи на тимчасово окупованих територіях України.  У такому формулюванні 24

ця процедура мала стосуватись лише тих випадків, які мали місце на території 
Кримського півострову. Проте перед судами також ставилось питання й щодо 
тих фактів, які мали місце на Донбасі. Водночас в обґрунтуванні перед судом 
ставився характер незаконних органів на цих територіях та статус прийнятих 
ними рішень, які ототожнювалися.  25

У кримінальних провадженнях теж не здійснювалось відповідного аналізу 
правового режиму окремих територій на Донбасі. Така термінологія на 
обґрунтування позицій використовувалась згідно чинного законодавства й щодо 
ймовірних злочинів, пов’язаних із подіями, які мали місце на території Донецької 
та Луганської областей і визначались як зони проведення антитерористичної 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи 20

державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії 
зіткнення від 07.11.2014 р. № 1085-р. : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085-2014-%D1%80#Text 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася 21

антитерористична операція» від 30.10.2014 р. № 1053-р: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1053-2014-%D1%80#Text.  
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася 
антитерористична операція, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України» від 
02.12.2015 р. № 1275-р.

 Закон України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» 22

від 16.09.2014 р.
 Постанова Верховної Ради України «Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в 23

яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування» від 17.03.2015 р. № 252. 
 Закон України «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо встановлення факту народження 24

або смерті особи на тимчасово окупованій території України» від 04.02.2016 р.
 Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних у кримінальних справ від 15.04.2016 р. № 25

9-1130/0/4-16, доступ за посиланням:  http://consultant.parus.ua/?doc=0AKN98E39C. 
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операції. Або ж використовувалось поняття «тимчасово окупована територія» в 
процесі застосуванні певних порядків та процедур за аналогією із ситуацією в 
Криму, зокрема щодо переміщення товарів або користуванням контрольно-
пропускних пунктів.  26

Ситуація змінилась у 2018 році, коли було прийнято Закон України «Про 
особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України 
на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», за 
текстом якого вперше до подій на сході України почало застосовуватися поняття 
«окупація».  Стаття 1 цього Закону встановлює, що «…межі та перелік районів, 27

міст, селищ і сіл, частин їхніх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та 
Луганській областях, визначаються Президентом України за поданням 
Міністерства оборони України, підготовленим на основі пропозицій Генерального 
штабу Збройних Сил України».  Режим окупації фактично презюмувався через 28

твердження про «збройну агресію Російської Федерації» та здійснення 
«загального ефективного контролю над територією» . У подальшому поряд із 29

твердженням про тимчасово окуповану територію Кримського півострову 
аналогічне сприйняття почало здійснюватися й щодо деяких територій на сході 
України, у тому числі й  у межах кримінальних проваджень. 

Отже, термін «окуповані території» щодо непідконтрольної території Донбасу 
почав використовуватись поряд із кваліфікацією ймовірних злочинів за статтею 
258 («терористичний акт») ККУ за ініціативою уряду та правоохоронних органів 
України. 

«Збройний конфлікт (міжнародний, неміжнародний)» 

Використання кваліфікації «тероризму» та визначення територій 
«окупованими» на національному рівні відбувається на тлі подій, які в загальному 
політичному та міжнародно-правовому дискурсі визначаються як «збройний 
конфлікт». На початку подій в Україні декілька організацій зробили низку заяв 
щодо визначення ситуації в Україні. Так, наприклад, 23 липня 2014 року 
Домінік Стілхарт, Директор з операцій Міжнародного Комітету Червоного 
Хреста (далі — «МКЧХ»), опублікував таку заяву: «Бойові дії продовжують 
негативно відображатися на цивільному населенні, ми закликаємо всі сторони 
дотримуватись міжнародного гуманітарного права, інакше відомого як право 
збройних конфліктів. Ці правила та принципи застосовуються до всіх учасників 

 Вирок Апеляційного суду Донецької області від 08.12.2016 р., доступ за посиланням:  https://reyestr.court.gov.ua/Review/26

56112320.  
Вирок Дружківського міського суду Донецької області від 08.09.2015 р. доступ за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/
Review/52215050.  
Вирок Дружківського міського суду Донецької області від 27.10.2015 р., доступ за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/
Review/52783561. 

 Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово 27

окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 р.
  Указ Президента України «Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у 28

Донецькій та Луганській областях» від 07.02.2019 р. № 32/2019. 
 Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово 29

окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 р.
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неміжнародного збройного конфлікту…».  МКЧХ є єдиним джерелом та 30

«покровителем» міжнародного гуманітарного права, а тому одна із тих 
організацій, яка має унікальну прерогативу щодо визначення та класифікації 
збройних конфліктів. 

7 червня 2014 року Amnesty International опублікувала звіт, у якому 
зазначила «зібрані супутникові картинки та свідчення… є переконливими 
доказами того, що бойові дії переросли в те, що Amnesty International тепер 
вважає міжнародним збройним конфліктом».   31

11 вересня 2014 року Human Rights Watch опублікували звіт, у якому 
організація зазначила, що «міжнародне гуманітарне право, яке регулює 
неміжнародний збройний конфлікт має застосовуватися до конфлікту між 
повстанцями та українськими силами, якщо не буде встановлено, що Росія 
здійснює «загальний контроль» над повстанськими силами».   32

З 2015 року до кінця 2020 року Міжнародний кримінальний суд (далі — 
«МКС») проводив попереднє вивчення ситуації в Україні й у щорічному звіті 
зазначав попередню кваліфікацію збройного конфлікту на Донбасі як 
неміжнародний паралельно з міжнародним.  33

Загалом, усі ці заяви свідчать про те, що в Україні, зокрема на території 
Донбасу, має місце збройний конфлікт і чіткого визначення щодо різновиду 
якого, а саме: міжнародний (далі — «МЗК»), неміжнародний (далі — «НМЗК») чи 
інтернаціоналізований, — наразі немає. Щоб зробити таке визначення, необхідно 
оцінювати ступінь залучення Російської Федерації, використовуючи тест 
«загального контролю», який вперше було представлено в справі Душко Тадіча 
Міжнародним кримінальним трибуналом щодо колишньої Югославії (далі — 
«МКТЮ») під час дослідження кожного з епізодів.   34

 Ukraine: ICRC calls on all sides to respect international humanitarian law, International Committee of the Red Cross (далі - «ICRC») 30

News Release 14/125, (23 July 2014), доступ за посиланням: 
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/news-release/2014/07-23-ukraine-kiev-call-respect-ihl-repatriate-bodies-
malaysian-airlines.htm 

 Ukraine: Mounting evidence of War Crimes and Russian Involvement, Amnesty International (7 September 2014), доступ за 31

посиланням: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/09/ukraine-mounting-evidence-war-crimes-and-russian-involvement/
 Eastern Ukraine: Questions and Answers about the Laws of War, Human Rights Watch (11 September 2014), доступ за 32

посиланням:  
https://www.hrw.org/news/2014/09/11/eastern-ukraine-questions-and-answers-about-laws-war 

 Міжнародний кримінальний суд (далі - МКС), Звіт(и) про діяльність щодо попереднього вивчення ситуацій у 2016, 2017, 2018, 33

2019, 2020 роках, доступ за посиланнями: https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=161114-otp-rep-PE; https://www.icc-
cpi.int/itemsDocuments/2017-PE-rep/2017-otp-rep-PE-Ukraine_ENG.pdf ; https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/181205-rep-otp-
PE-ENG.pdf ; https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2019-PE-Report-UKR.pdf ; https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2020-PE/
2020-pe-report-ukr-rus.pdf  

 Prosecutor v Tadic (Appeals Judgement) IT-94-1 (15 July 1999), § 137.34
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Розмежування та коректне використання термінів 

Зрозуміло, що окупація є різновидом міжнародного збройного конфлікту, 
а злочини тероризму можуть вчинятись під час збройного конфлікту, але ці 
поняття не є взаємозамінними або тотожними і в класичному визначенні 
відносяться до різних сфер регулювання: національного права й міжнародного 
права відповідно. Так само ці поняття мають застосовуватись за принципом 
юридичної визначеності, тобто їхнє використання має бути свідомим, 
підкріплене юридичними фактами та відповідати регулюванню тієї сфери, 
частиною якої вони є. Тому, коли мова йде про правовий режим збройного 
конфлікту і відповідно застосовується МГП та МКП, необхідно усвідомлювати, 
що деякі вбивства та руйнування об’єктів дозволяються, але інші такі факти 
категорично заборонені.  Очевидно, що застосування МГП не є автоматичним 35

під час проявів насильства та жорстокості, для цього має бути досягнуто 
певний поріг або вестися мова про військову окупацію. Там, де цього порогу 
не досягнуто, застосовується національне кримінальне право, а також право 
прав людини.   36

Є два види збройного конфлікту: 
● міжнародний збройний конфлікт між двома або більше державами; 
● неміжнародний збройний конфлікт між державою й неурядовими 

збройними угрупуваннями або між будь-якими збройними угрупуваннями. 
МКХЧ визначає наявність збройного конфлікту та його вид відповідно до 

встановлених критеріїв у кожному окремому випадку. 
З іншого боку, МКЧХ не визнає існування глобальної «війни з тероризмом» 

та не визнає будь-яких недержавних акторів, — таких як аль-Каїда, ІДІЛ або 
асоційованих із ними організацій-членів, — як сторони глобального конфлікту. 
Єдине згадування про тероризм можна знайти в статті 33 Женевської Конвенції 
IV про те, що тероризм заборонено.   37

Щодо міжнародної практики, то на сьогодні немає чіткого підходу до 
сприйняття тероризму в умовах збройного конфлікту та визначення чи 
можливий він в принципі. З одного боку, жоден міжнародний документ чітко не 
охоплює не тільки тероризм як явище, але й не визначає умов його існування. 
Після подій 9/11 у США та подальших дій із боротьби з тероризмом, питання 
міжнародного гуманітарного права піднімалося тільки в аспекті можливості 
застосування його гарантій до осіб, які затримувалися за підозрою у вчиненні 
тероризму. З іншого боку, саме через відсутність уніфікованого підходу до 
тероризму на міжнародному рівні та можливості притягнення осіб до 

 Melzer, N. (2016) International Humanitarian Law : A Comprehensive Introduction. International Committee of the Red Cross: 35

Geneva.
 Ibid.36

 Женевська Конвенція про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року (далі - IV Женевська Конвенція): 37

«Колективні покарання, так само як і будь-які залякування чи терор, забороняються».
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відповідальності, це питання залишається в призмі національного правосуддя. 
Кожна держава самостійно визначає підходи до кримінальної відповідальності 
за терористичні акти й не всі країни виключають на національному рівні 
можливість кваліфікації тероризму в умовах збройного конфлікту. 

Підходи до класифікації подій з позиції міжнародного права 

Поняття тероризму 

З огляду на те, якими різними можуть бути аспекти боротьби з тероризмом, 
для вжиття тих чи інших заходів необхідно чітко розуміти, чим саме є тероризм. 
Його феномен полягає в тому, що ця правова категорія включає в себе низку 
труднощів щодо її визначення. Правова основа для антитерористичної діяльності 
була розвинута після теракту 9/11 у США, хоча була закладена ще в 18 сторіччі у 
Франції (l’epoque de la terror).  З того часу суть тероризму значно змінилась через 38

значну кількість його проявів (тероризм джихадистів, лівий та анархістський 
тероризм, правий тероризм, тощо), а також випадки поодиноких актів тероризму 
як «боротьби за свободу». Наприклад, Туреччина сприймає акти, які вчиняють 
курди, як терористичні.  Аналогічний підхід застосовують Ізраїль до дій Хезболли 39

та Нігерія — до дій Боко Харам.  Дотепер на рівні міжнародного права так і не 40

затверджено єдиної узгодженої дефініції тероризму, а також того, що вважається 
терористичним актом, можливої відповідальності, аспектів міжнародного 
співробітництва.   41

 Мається на увазі період масових страт після початку Великої французької революції (червень 1973 - 27 липня 1974).38

 Criss, N.B. (1995). The nature of PKK terrorism in Turkey. Studies in Conflict & Terrorism, 18(1), pp.17–37, доступ за посиланням: 39

http://repository.bilkent.edu.tr/bitstream/handle/11693/25895/The_nature_of_PKK_terrorism_in_Turkey.pdf?sequence=4 
 Yaroslav Shiryaev, The Right of Armed Self-Defense in International Law and Self-Defense Arguments Used in the Second Lebanon 40

War, (2007/2008) 80-97, Acta Societatis Martensis, p. 3,  доступ за посиланням:  https://www.corteidh.or.cr/tablas/r30421.pdf. 
Institute for Economics & Peace. Global Terrorism Index 2020: Measuring the Impact of Terrorism, Sydney, November 2020, доступ 
за посиланням: https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-2.pdf 

 Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 49/60 від 17 лютого 1994 року «Заходи з ліквідації міжнародного тероризму» містить 41

положення (1.3), яке визначає тероризм як: «злочинні дії, призначені або розраховані на спровокування стану терору (жаху) 
серед широкої громадськості, групи осіб або окремих осіб для політичних цілей є невиправданими за будь-яких обставин, 
незалежно від міркувань політичного, філософського, ідеологічного, расового, етнічного, релігійного чи будь-якого іншого 
характеру, які можуть бути використані для їхнього виправдання», доступ за посиланням: https://undocs.org/Home/Mobile?
FinalSymbol=A%2FRES%2F49%2F60&Language=E&DeviceType=Desktop 
Резолюція Ради Безпеки ООН 1556 від 8 жовтня 2004 року визначає тероризм як: «злочинні дії, в тому числі проти цивільного 
населення, вчинені з метою спричинити смерть або серйозні тілесні ушкодження, або взяття заручників з метою спровокувати 
стан терору серед широкого загалу або в групі осіб або конкретних осіб, залякувати населення або змусити уряд чи 
міжнародну організацію зробити або утриматися від вчинення будь-яких дій [...] ні за яких обставин не можуть бути 
виправдані міркуваннями політичного, філософського , ідеологічний, расовий, етнічний, релігійний чи іншого  подібного 
характеру», доступ за посиланням: https://www.un.org/ruleoflaw/files/n0454282.pdf 
Європейський Союз визначає тероризм у ст. 1 Рамочного рішення про боротьбу з тероризмом від 13 червня 2002 року 
визначає тероризм як «умисні дії або загроза здійснити такі дії,, кваліфікація яких як злочинних встановлена національним 
правом та які, враховуючи їхній контекст та природу, можуть спричинити державі або міжнародній організації серйозну шкоду 
та які здійснюються з метою серйозно залякати населення; невиправдано примусити уряд чи міжнародну організацію 
виконати або утриматися від вчинення будь-яких дій; або серйозно дестабілізувати або знищити основні політичні, 
конституційні, економічні чи соціальні структури країни чи міжнародної організації», доступ за посиланням: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32002F0475
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Незважаючи на це, можна виділити кілька ключових критеріїв, які властиві 
тероризму загалом та випливають із існуючих визначень: 

● основною формою вчинення злочину є акти насилля; 
● метою є досягнення політичних цілей; 
● певна ідеологія (релігійна чи політична) формує мотив на вчинення 

злочину; 
● у ході вчинення актів поширюється страх серед населення; 
● акти тероризму здійснюють психологічний вплив на населення; 
● терористична діяльність відрізняється послідовністю, високим 

рівнем організації та планування.  42

Коли здійснюється кваліфікація певного діяння як терористичного акту, 
кожна з його ознак має бути відповідним чином доведена. Характер діяння, 
серйозність посягання, яке здійснюється, та завдані наслідки виносять злочин 
тероризму до рівня серйозних міжнародних загроз, високий поріг ставиться для 
доказування його елементів. Відповідно, одного лише твердження держави про 
те, що на її території має місце терористична діяльність, без надання належних 
доказів, недостатньо для того, щоби відповідні висновки були встановлені і в 
процесі відправлення правосуддя. 

Не дивлячись на те, що Рада Безпеки ООН розцінює терористичні акти як 
загрозу міжнародному миру та безпеці, вони не включені до переліку найтяжчих 
міжнародних злочинів, куди входить геноцид, воєнні злочини, злочини проти 
людяності та злочин агресії.  Така категорія діянь загалом підпадає під 43

регулювання національної юрисдикції як злочин, що спричиняє міжнародне 
занепокоєння. Тому і притягнення осіб до відповідальності за вчинення 
терористичних актів повністю покладається на національні системи правосуддя.  44

Водночас як міжнародна практика, так і деякі країни визнають, що злочин 
тероризму потребує іншого підходу, ніж закладається національним кримінальним 
законодавством щодо загальнокримінальних злочинів. Так, Верховний Суд 
Ізраїлю, розглядаючи питання депортації на підставі ймовірної участі особи в 
терористичній організації, зазначив, що кримінальний кодекс країни, створений 
для щоденного життя суспільства, є недостатнім для реагування на 
терористичні загрози.  Це обумовлюється тим, що терористична діяльність 45

може охоплювати території кількох держав, мати різні форми, безпосередньо 
впливати на безпеку суспільства та бути пов’язаною зі збройним конфліктом. 

 Jenny Hocking, «Orthodox Theories of Terrorism: The Power of Politicized Terminology», Politics, Australian Political Studies 42

Association Journal 19(2), 1984, p.109.
 МКС має юрисдикцію щодо злочину геноциду, злочинів проти людства, воєнних злочинів та злочину агресії. Під час 43

переговорів, які передували заснуванню Суду, юрисдикція щодо актів тероризму була відхилена : Wertheim, P., Should «Grave 
Crimes of International Terrorism» Be Included in the Jurisdiction of the International Criminal Court?, доступ за посиланням: https://
www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1016/S1449-4035%2803%2970017-4 

 Yvon Dandurand and United Nations Office On Drugs And Crime (2009). Handbook on criminal justice responses to terrorism. New 44

York: United Nations, p.9, доступ за посиланням : https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/
Handbook_Criminal_Justice_Responses/English.pdf

 HCJ 6026/94 Nazal v. IDF Commander in the Judea and Samaria Area, Verdict No.338(5).45
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На рівні міжнародного права тероризм розглядається через різні аспекти, 
насамперед крізь призму конкретних актів, які можуть бути вчинені. Так, 
загалом налічується дев’ятнадцять універсальних інструментів, до яких входять 
конвенції та протоколи, резолюції Ради Безпеки ООН, Стратегія Генеральної 
Асамблеї ООН про боротьбу з тероризмом та інші документи, які наводять 
перелік таких актів.  Однак, значна кількість міжнародних документів виключає 46

своє застосування в умовах збройного конфлікту, мотивуючи це тим, що дії 
збройних сил регламентуються МГП.  47

Водночас деякі документи допускають існування тероризму в умовах 
збройного конфлікту. Стаття 2 Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням 
тероризму визначає як злочин, у розумінні її положень, будь-яке інше діяння, 
спрямоване на те, щоби «спричинити смерть будь-якої цивільної особи або будь-
якої іншої особи, яка не бере активної участі у бойових діях у ситуації збройного 
конфлікту, або заподіяти їй тяжке тілесне ушкодження, коли мета такого діяння з 
огляду на його характер чи контекст полягає в тому, щоби залякати населення чи 
змусити уряд чи міжнародну організацію вчинити будь-яку дію або утриматись від 
неї».  Крім того, самі положення цієї конвенції допускають її паралельне 48

застосування з нормами міжнародного гуманітарного права.  49

 Окремі країни на рівні свого національного законодавства передбачають 
винятки щодо регулювання тероризму в умовах збройного конфлікту. Так, 
наприклад, суди Бельгії, розглядаючи епізод нападу представників «Робочої партії 
Курдистану» на території Туреччини, перейшли до з’ясування питання чи можна 
розцінювати ці дії як такі, що вчинені в умовах збройного конфлікту. У такому 
випадку Кримінальний кодекс Бельгії не допускає правову кваліфікацію дій як 

 Конвенція про правопорушення та деякі інші дії, вчинені на борту повітряного судна від 14 вересня 1963 року, Конвенція про 46

боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден від 16 грудня 1970 року, Конвенція про боротьбу з незаконними 
актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації та Протокол про боротьбу з незаконними актами насильства в 
аеропортах, що обслуговують міжнародну цивільну авіацію від 23 вересня 1971, Конвенція про боротьбу з незаконними 
актами по відношенню до міжнародної цивільної авіації від 10 вересня 2010 року, Протокол, Протокол, що доповнює Конвенцію 
про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден від 10 вересня 2010 року, Конвенція про запобігання та покарання 
злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів від 14 грудня 1973 року, 
Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників від 17 грудня 1979 року, Конвенція про фізичний захист 
ядерного матеріалу та ядерних установок від 26 жовтня 1979 року, Міжнародна конвенція про боротьбу з актами ядерного 
тероризму від 14 вересня 2005 року, Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського 
судноплавства від 10 березня 1988 року та Протокол від 14 жовтня 2005 року, Протокол про боротьбу з незаконними актами, 
спрямованими проти безпеки стаціонарних платформ, розташованих на континентальному шельфі від 10 березня 1988 року, 
Конвенція про маркування пластичних вибухових речовин з метою їх виявлення від 1 березня 1991 року, Конвенція про 
боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавствавід 10 березня 1988 року та 
Протокол від 14 жовтня 2005 року, Протокол про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки стаціонарних 
платформ, розташованих на континентальному шельфівід 10 березня 1988 року, Конвенція про маркування пластичних 
вибухових речовин з метою їх виявлення від 1 березня 1991 року, Міжнародна конвенція про боротьбу з бомбовим 
тероризмомвід 15 грудня 1997, Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму від 9 грудня 1999 року. 

 Міжнародна конвенція про боротьбу з бомбовим тероризмом від 15 грудня 1997, ст. 19(2) :  «Дії  збройних  сил  під  час  47

збройного  конфлікту,  як ці терміни  тлумачаться  в  міжнародному  гуманітарному  праві,   які регулюються  цим  правом,  не  
регулюються цією Конвенцією,  як не регулюються нею і дії,  вчинені збройними силами держави  з  метою виконання  їхніх  
офіційних функцій,  оскільки  вони  регулюються іншими нормами міжнародного права». 

 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted by the General Assembly of the United Nations 48

in resolution 54/109, 9 December 1999: https://www.un.org/law/cod/finterr.htm 
 Ст. 21, там само : «Ніщо в цій Конвенції не зачіпає інших  прав,  зобов'язань  та обов'язків  держав  та  окремих  осіб згідно з 49

міжнародним правом, зокрема згідно з цілями Статуту Організації Об'єднаних Націй, міжнародним гуманітарним правом та  
іншими відповідними конвенціями». 
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терористичних актів, а вчинені діяння мають розглядатися крізь призму 
ймовірних порушень міжнародного гуманітарного права.  50

Для того, щоби проаналізувати терористичну діяльність в рамках збройного 
конфлікту, необхідно оцінити чинники, які можуть призводити до змішування 
правової кваліфікації: 

 
Суб’єкт вчинення актів 

Порівнюючи терористичну діяльність та збройний конфлікт, умови існування 
неміжнародного збройного конфлікту у світовій практиці часто порівнюють із 
терористичною діяльністю. По-перше, це пояснюється тим, що в умовах 
міжнародного збройного конфлікту протистояння здійснюється виключно між 
державами.  Участь збройних груп у таких умовах підпадає під сферу 51

регулювання МГП, і в більшості випадків встановлюється чіткий зв’язок 
подібного формування з певною державою.  Якщо такий зв’язок встановити не 52

вдається, то мова йде про виокремлення неміжнародного збройного конфлікту.  53

По-друге, збройна група, яка бере участь у неміжнародному збройному конфлікті, 
може сприйматись як терористична організація, оскільки її учасники не мають 
статутсу комбатантів згідно МГП.  Однак, на відміну від терористичних 54

організацій, застосування сили та напади з боку учасників збройного конфлікту 
регламентуються нормами МГП та звичаями ведення війни. По-третє, в умовах 
збройного конфлікту в ході протистояння можуть виникати питання щодо зміни 
території держави, вирішення політичних питань та посягання на безпеку 
суспільства через вчинення актів насилля. Тому іноді важко розмежовувати 
збройний конфлікт з терористичною діяльністю, а сторону конфлікту з 
терористичною організацією, особливо коли в цьому є політична зацікавленість. 

Водночас законодавство деяких країн прямо говорить про те, що 
інтенсивність, характер дій та ступінь організації незаконних збройних формувань 
призводять до сприйняття подій як збройного конфлікту, а не терористичної 

 Belgium, Prosecution of Terrorist Crimes in the context of Armed Conflict. How does law protect in war? - Online casebook, 50

ICRC, доступ за посиланням:  https://casebook.icrc.org/case-study/belgium-prosecution-terrorist-crimes-context-armed-conflict 
 Відповідно статті 2, спільної для всіх чотирьох Женевських 1949 року, ці Конвенції застосовуються «в усіх  випадках  51

оголошеної  війни  чи  будь-якого іншого збройного конфлікту,  що може виникнути між двома чи більше  
Високими Договірними Сторонами», де під «Високими Договірними Сторонами» маються на увазі виключно держави.

 Prosecutor v. Tadic (Appeals Chamber, Judgement) IT-94-1 (July 15, 1999), §. 84: «Беззаперечно, що збройний конфлікт є 52

міжнародним, якщо він відбувається між двома або більше державами. Крім того, у разі розгортання внутрішнього збройного 
конфлікту на території держави він може стати міжнародним (або, залежно від обставин, мати міжнародний характер поряд з 
внутрішнім збройним конфліктом), якщо х.[...](ii) деякі учасники внутрішнього збройного конфлікту діють від імені цієї іншої 
держави.» Див. також Prosecutor v. Tadic (Appeals Chamber, Judgement) IT-94-1 (July 15, 1999), §137-138 (щодо теорії загального 
контролю) та Nicaragua v. United States of America, Military and Paramilitary Activities, Judgement of 27 June 1986, §115-166 (щодо 
теорії ефективного контролю).

 Carron, D. (2016). When is a conflict international? Time for new control tests in IHL. International Review of the Red Cross, 98(903), 53

pp.1019–1041, доступ за посиланням: https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irrc-903-16.pdf 
 МКЧХ, База даних зі звичаєвого МГП, доступ за посиланням: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/54

v1_rul_rule3. Визначення «комбатант» наводиться у ст. ст. 43-44 Протоколу I, який застосовується виключно до міжнародних 
збройних конфліктів. Див. також ст. 13(1)-(2) Женевських конвенцій про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях та 
про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, зі складу збройних сил на морі, ст. 4(а)(1)-(3), (6) 
Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.
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діяльності, та вимагає застосування відповідного правового регулювання. 
Наприклад, військове керівництво Великої Британії зазначає, що застосування 
сили всередині країни проти злочинної та терористичної діяльності не може 
регулюватись нормами МГП, якщо діяльність відповідних формувань не досягає 
характеру збройного конфлікту.  55

На сьогодні у світовій практиці питання про систематичне вчинення 
терористичних актів поряд з існуванням збройного конфлікту ставиться щодо 
ситуації в Нігерії. Починаючи з 2009 року Боко Харам — одна з найбільших 
ісламістських організацій в Африці — почала вчиняти систематичні атаки не 
тільки на поліцейських та військових, але й на представників релігійних та 
політичних груп, а також залякувати населення.  Наразі Нігерія розташовується 56

на третьому місці з-поміж країн світу, які найбільше страждають від тероризму.  З 57

2010 року Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду здійснював 
попередній аналіз подій у Нігерії. У своїх висновках, які були представлені на 
прикінці 2020 року, Прокурор МКС зазначила, що частина злочинів, вчинених Боко 
Харам та урядовими силами Нігерії, можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини 
та злочини проти людяності.  Проте відкритим залишається питання про їхнє 58

відмежування від терористичних актів, які не входять до мандата розслідування 
МКС. Крім того не заперечується те, що поряд із систематичним тероризмом у 
Нігерії відбувається збройний конфлікт неміжнародного характеру.  59

 
Об’єкт посягання та поширення страху 

 В процесі кваліфікації діянь важливе значення має об’єкт посягання. 
Загалом, як і під час збройного конфлікту, під час тероризму здійснюється 
посягання на безпеку суспільства певної держави та/або міжнародної спільноти. 
Проте в кожній із цих ситуацій значення має контекст: чи впливає на вчинення 
злочинів наявність збройного конфлікту, чи обумовлюється вчинення актів 
прагненням досягнення політичної або релігійної мети тощо. 

Безпосереднім об’єктом посягання як під час вчинення терористичних 
актів, так і за більшості випадків скоєння воєнних злочинів є населення, яке не 
бере участі у бойових діях. У тій мірі, у якій терористичні акти зумовлюють 
насильство проти осіб, які не беруть участі в бойових діях, та їхньої власності, 
вони можуть, наприклад, проявлятися у формі діянь, які сприймаються як 
порушення міжнародного гуманітарного права: напад на цивільне населення та 

 The Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict / UK, 2004: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/55

system/uploads/attachment_data/file/27874/JSP3832004Edition.pdf 
 Global Conflict Tracker, Boko Haram in Nigeria, доступ за посиланням:  https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/boko-56

haram-nigeria 
 Vision of Humanity, Global Terrorism Index 2020: the Ten Countries Most Impacted by Terrorism, доступ за посиланням:   https://57

www.visionofhumanity.org/global-terrorism-index-2020-the-ten-countries-most-impacted-by-terrorism/ 
 Заява Прокурора МКС Фату Бенсуди щодо завершення попереднього вивчення ситуації в Нігерії, доступ за посиланням: 58

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=201211-prosecutor-statement 
 Офіс Прокурора, МКС, Звіт про діяльність щодо попереднього вивчення ситуацій в 2020, доступ за посиланням:   https://59

www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2020-PE/2020-pe-report-eng.pdf 
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цивільні об’єкти ; невибіркові обстріли ; напад на культурні місця ; напад на 60 61 62

установки і споруди, що містять небезпечні сили ; захоплення заручників ; 63 64

вбивство осіб, які не брали чи вже не беруть участь у бойових діях.  65

 Поряд із цим, суть тероризму та воєнних злочинів проявляється не тільки 
в нападі як умисній активній формі діяння, а й водночас супроводжується 
страхом як наслідком залякування населення. Положення міжнародного 
гуманітарного права, говорячи про це відчуття, використовують термін «терор», 
який за своєю природою не є синонімом тероризму як явища. 

Під «терором» у такому розумінні маються на увазі заборонені дії, які 
вчиняються «всупереч усім правилам, що ґрунтуються на гуманності та 
справедливості», які пов’язані зі статусом та поводженням із захищеними 
особами. Положення стосуються тільки «захищених осіб» і спрямовані на те, 
щоби не допустити насильства проти них, яке часто використовується для 
підкорення цивільного населення та стримування можливого опору. У фокусі 
цих положень знаходиться сприйняття терору — тобто діянь, спрямованих на 
залякування цивільних, що суперечать основним принципам справедливості — у 
контексті підтримання громадського порядку на окупованій території.  66

Це положення забороняє також невибіркові атаки — напади, які не мають 
конкретних цілей та здійснюються проти осіб, які випадково опинилися в готелі, 
літаку чи на вулиці, які є безпосереднім об’єктом нападу. У результаті подібних 
актів завдається найбільш значуща шкода цивільним особам, які не приймають 
безпосередньої участі в збройному конфлікті. Через свій невибірковий характер 
такі атаки спричиняють залякування населення і  можуть сприйматися як один 
із проявів тероризму. В процесі визначення кваліфікації в цьому випадку 
ключову роль відіграє намір сторони, що здійснює невибірковий обстріл, і такий 
намір має бути доведено 

Стаття 51(2) Додаткового протоколу до Женевських конвенцій, що 
стосується захисту жертв збройних конфліктів міжнародного характеру (далі - 
Протокол І), та дзеркальна їй стаття 13(2) Додаткового протоколу до Женевських 
конвенцій від 12.08.1949, що стосується захисту жертв збройних конфліктів 
неміжнародного характеру (далі - Протокол ІІ) наголошують, що цивільне 
населення не повинно бути об’єктом нападів, і, відповідно, категорично 
забороняють акти насильства чи загрози насильства, що мають за головну 

 Ст.ст. 51(2), 52 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р., що стосується захисту жертв 60

міжнародних збройних конфліктів, від 8 червня 1977 р. (далі - Протокол І) та ст. 13 Додаткового протоколу до Женевських 
конвенцій від 12 серпня 1949 року,що стосується  захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру (Протокол 
II),від 8 червня 1977 року (далі - Протокол II). 

 Ст. 51(4) Протоколу І.61

 Ст. 53 Протоколу І,  ст. 16 Протоколу II.62

 Ст.56 Протоколу І, ст. 15 Протоколу II.63

 Стаття 3 (1)(b), спільна для всіх чотирьох Женевських конвенцій 1949 року (далі - «Стаття 3, спільна для Женевських 64

Конвенцій», ст. 75(2)(с) Протоколу l, ст. 4(2)(с) Протоколу II.
 Стаття 3 1(a), спільна для Женевських Конвенцій; ст. 75 (2)(a)(1) Протоколу l, ст. 4(2)(a), Протоколу II.65

 МКЧХ, Женевські конвенції 1949 року, Додаткові протоколи та коментарі до них, коментар до ст. 33 IV 66

Женевської конвенції , доступ за посиланням : https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?
action=openDocument&documentId=36BD41F14E2B3809C12563CD0042BCA9 
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мету тероризувати цивільне населення. Це положення стосується захисту 
цивільного населення від наслідків бойових дій. У порівнянні з Конвенцією про 
захист цивільного населення під час війни, воно забороняє також і загрозу 
застосування насильства. Сприйняття тероризму в контексті цього регулювання 
визначається базовим принципом розрізнення військових та цивільних цілей. У 
даному випадку мова йде лише про ті акти, коли поширення терору було 
основною метою вчинку, а не коли залякування населення стало побічним 
ефектом від бойових дій.   67

У мирний час, в умовах здійснення боротьби з тероризмом чи дії 
внутрішнього законодавства, кожен факт вбивства внаслідок теракту є злочином. 
Однак згідно МГП, коли йдеться про застосування методу «терору», то в якості 
постраждалих згадуються лише ті особи, які не беруть безпосередньої участі в 
бойових діях. Тому право збройних конфліктів чітко виділяє дві категорії: законні 
суб’єкти посягання (якими є комбатанти в умовах протистояння) та незаконні 
суб’єкти посягання (особи, які не беруть участі в бойових діях). 

Терор в умовах збройного конфлікту отримав особливу увагу під час 
процесів у МКТЮ. У  справі Галіча терор вперше розглядався як самостійний 
склад воєнного злочину. Він проявився в поширенні «надзвичайного страху» , 68

який мав досягти «найвищої інтенсивності» . За своєю суттю терор виходить за 69

межі звичайного розуміння страху, який фактично супроводжує протистояння 
збройних формувань в умовах збройного конфлікту та поширюється серед 
населення. Це важливо тому, що терором, як було раніше зазначено, не можна 
визнавати будь-які наслідки бойових дій та їх вплив на цивільне населення. 
Навіть бойові протистояння з дотриманням вимог міжнародного гуманітарного 
права можуть призвести до поширення сильного страху серед цивільного 
населення. Але якщо вести мову про здійснення терору, то в діях виконавця має 
прослідковуватися чіткий намір спричинити страх понад звичайний рівень як 
для збройного конфлікту.  Поняття терору можна пояснити як «навмисне 70

позбавлення почуття захищеності» й «не просто […] страх, який виникає через 
перебування поблизу зони бойових дій. Це страх, спрямований на підрив 
морального стану, позбавлення почуття безпеки в людей, які не мають […] нічого 
спільного з активною участю в бойових діях».  Умовно кажучи, терор 71

використовується для того, щоб у рази збільшити негативний психологічний 
вплив на цивільне населення, який і так на постійній основі здійснюється через 

 Стаття 4 (2)(d) Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12.08.1949, що стосується захисту жертв збройних 67

конфліктів неміжнародного характеру, включає терористичні акти у свій перелік заборонених дій проти всіх осіб, які не беруть 
безпосередньої участі або які перестали брати участь у бойових діях. Це положення має широку сферу застосування. 
Заборона терористичних актів охоплює не лише дії, спрямовані проти людей, але й дії, спрямовані проти об'єктів, які можуть 
спричинити терор в якості побічного ефекту / https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_200#Text; Коментар Міжнародного 
комітету Червоного хреста. 

 Prosecutor v Stanislav Galic (Judgement and Opinion) IT-98-29-T (5 december 2003), §137. 68

 Ibid, § 83.69

   Prosecutor v. Dragomir Milošević (Judgement)  IT-98-29/1-T (12 December 2007),  § 888.70

  Ibid,  §  884.71
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ведення бойових дій. Крім рішень МКТЮ, на рівні міжнародної практики більше 
цей злочин не розглядався. 

Міжнародний збройний конфлікт 

Відправною точкою для визначення застосування Женевських конвенцій 
та Додаткового Протоколу І є стаття 2. Але крім вимоги, що дві Високі Договірні 
Сторони мають бути залученими в бойові дії між собою, стаття не надає 
визначення «збройному конфлікту».  Наприклад, у ситуації з Україною ця 72

вимога виконана завдяки залученості в протистоянні України й Росії. Однак 
стаття 2 не визначає природу залученості, яка є необхідною для того, щоби 
конфлікт вважався міжнародним. Фактично, Женевські конвенції та коментарі 
до них говорять лише про залученість збройних сил з обох боків, але не 
наводять жодних вимог щодо кількості таких сил або порогу жорстокості діянь в 
умовах протистояння.  Втім, останні двадцять років правової практики 73

допомогли глибше розвинути концепт «міжнародного збройного конфлікту», 
зокрема завдяки практиці МКТЮ. Поворотним рішенням в 1995 році стала 
позиція Апеляційної палати під час розгляду клопотання захисту з приводу 
проміжної апеляції щодо юрисдикції в справі Тадіча, у якому МКТЮ заявив 
«конфлікт є збройним тоді, коли застосовуються збройні сили між державами або 
мають місце затяжні силові дії між урядовими та організованими збройними 
групами або такими групами всередині держави».  Окрім МКТЮ це визначення 74

застосовувалося МКС у справі Лубанги  та спеціальним судом Сьерра-Леоне.   75 76

Два основних компоненти із визначення наявності МЗК, які є широко 
прийнятними й застосованими у визначенні міжнародного збройного конфлікту, 
це: 1) вдавання до збройного конфлікту (без вимоги щодо порогу інтенсивності) і 
2) залучення двох держав. Це визначення також було прийнято певною 
кількістю держав на рівні національних юрисдикцій, наприклад Сполученими 
Штатами  і Німеччиною.  Таке визначення також відповідає роз’ясненням 77 78

міжнародного збройного конфлікту в коментарі МКЧХ. Крім того, МКТЮ 
уточнив, що застосування збройних сил державами є єдиною необхідною 
умовою для застосування МГП під час міжнародного збройного конфлікту.   79

  Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року,що стосується захисту жертв міжнародних 72

збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року. 
 Heinsch R., Conflict Classification in Ukraine: The Return of the «Proxy War»?, Stockton Center for the Study of International Law, 73

Vol. 91, 2015, 91 Int’l L. Stud. 323 (2015). 
 Prosecutor v. Tadić (Decision on Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction) IT-94-1-AR-72 (2 October 1995), § 70. 74

 Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo (Judgement) ICC-01/04-01/06-2842 (14 March 2012), § 506.   75

 Prosecutor v. Sesay, Kallon & Gbao (Judgment)  SCSL-04-15-T (2 March 2009), § 95. 76

 US-Syrian Aerial Incident, 82 PROCEEDINGS OF THE AMERICAN SOCIETY OF INTERNATIONAL LAW 602, 609–11; U.S. v. Noriega, 77

808 F. Supp. 791 (1992): https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/808/791/1478382/   
 Bundesministerium der Verteidigung (Federal Ministry of Defence, Germany), Law of Armed Conflict Manual, Joint Service 78

Regulation (ZDv) 15/2,  p. 29 §203, доступ за посиланням : https://www.bmvg.de/resource/blob/93610/
ae27428ce99dfa6bbd8897c269e7d214/b-02-02-10-download-manual-law-of-armed-conflict-data.pdf

 Prosecutor v. Delalić et al. (Judgement)  IT-96-21-T (16 November 1998).79
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Режим окупації 

Визначення території як окупованої та відповідно встановлений режим 
міститься в ст. 42 Гаазької конвенції про закони і звичаї суходільної війни.  Її 80

положення здебільшого стали втіленням звичаєвого міжнародного права; 
вони інтегровані та більш детально розтлумачені в Женевській конвенції про 
захист цивільного населення під час війни.  Ціллю визначення режиму (що 81

собою являє окупація) є встановлення меж, що належить до сфери 
міжнародної відповідальності. Як правило, питання щодо міжнародної 
відповідальності не можуть регулюватись відповідно до норм національного 
права, радше вони регулюються міжнародним правом.  Крім того, будь-які 82

претензії щодо моральної або матеріальної шкоди теж мають бути вирішені на 
основі норм міжнародного права. Національні суди не мають прерогативи 
виносити рішення щодо відповідальності протиборчої сторони збройного 
конфлікту через державний імунітет.  Як наслідок, надавати класифікацію 83

правовому режиму, який встановлено внаслідок МЗК, мають прерогативу 
МКЧХ або МКС на основі фактичних даних, які вони отримують внаслідок 
аналізу та/або відповідного розслідування ситуації. 

МКС застосовує такі критерії для встановлення наявності режиму окупації: 

1. захоплення армією іноземної держави певної території без згоди 
національного уряду, який діє на цій території; 

2. легітимний уряд не має ефективного контролю над цією територією 
та не може функціонувати належним чином; 

3. іноземні сили мають змогу контролювати територію або частини 
території. 

Якщо ситуація відповідає всім трьом критеріям, є розумні підстави 
вважати, що факт окупації має місце і він стає предметом фактичного 
розслідування та підтвердження завдяки зібраним Офісом Прокурора МКС 
доказам. Щодо режиму окупації через третіх осіб (occupation by proxy), необхідно 
довести на додаток до трьох критеріїв, що територія контролюється 
недержавними збройними формуваннями, які знаходяться під загальним 
контролем протиборчої сторони.   84

Важливо звернути увагу на те, що у справі Налетітіч та Мартінович МКТЮ 
зазначив, що участь «волонтерів» зі збройних сил держави, яка надає підтримку 
незаконним збройним формуванням не є доказом МЗК через те, що критерій 

 Ст. 42 Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додаток до неї: положення про закони і звичаї війни на суходолі від 80

18 жовтня 1907 року: «Територія визнається окупованою, якщо вона фактично перебуває під владою армії супротивника. 
Окупація поширюється лише на ту територію, де така влада встановлена і здатна виконувати свої функції».

 Конвенція про захист цивільного населення під час війни (IV Женевська Конвенція) від 12 серпня 1949 року.81

 European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), Opinion on the Law on Occupied Territories of Georgia, 82

adopted at 78th Plenary Session Venice, 13-14 March 2009, §37. 
 Ibid, §39.83

 Експертне обговорення, Правосуддя заради майбутнього: правовий шлях для України в умовах збройного конфлікту, 9 84

липня 2020: https://www.youtube.com/watch?v=KTL5Xz60oeE, виступ представниці Офісу Прокурора МКС, Азри Кучі, 3:37:34 – 
3:41:35  
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спільної статті 2 Женевських конвенцій «захоплення членами збройних сил 
території» не буде вважатися виконаним.  Також практика МКТЮ говорить про 85

те, що для встановлення МЗК необхідні «значні та триваючі військові дії» зі 
сторони протиборчої держави, а ситуативна участь та надання військової та 
фінансової підтримки не є достатніми для застосування статті 2 Женевських 
конвенцій.   86

Неміжнародний збройний конфлікт 

Для класифікації збройного конфлікту як неміжнародного застосовується 
стаття 3, спільна для чотирьох Женевських конвенцій, та/або Протокол ІІ. Так 
само як і стаття 2, її зміст є достатньо загальним і включає 2 елементи: 1) 
існування конфлікту «неміжнародного характеру» та який має 2) «відбуватись на 
території однієї з Високих Договірних Сторін». Коментар МКЧХ пропонує 
додаткові критерії, які можуть слугувати як референтні, для визначення 
класифікації конфлікту: 

1. сторона, яка виступає проти легітимного уряду, має організовану 
військову структуру, орган, відповідальний за їхні дії, який діє на 
певній території та має засоби для дотримання положень Конвенції; 

2. легітимний уряд зобов’язаний використовувати збройні сили проти 
організованого військового угруповання; 

3. варіанти сприйняття сторін конфлікту: (а) легітимний уряд визнав 
повстанців стороною збройного конфлікту; (б) уряд визнав себе 
стороною збройного конфлікту; (в) уряд визнав повстанців 
стороною конфлікту для цілей застосування цієї Конвенції; або (г) 
конфліктну ситуацію було включено в порядок денний Ради Безпеки 
або Генеральної Асамблеї ООН як загрозу миру, як порушення миру 
або як акт агресії; 

4. відповідна оцінка дій повстанців: (а) повстанці мають на меті 
зорганізуватися таким чином, щоби мати характеристики держави; 
(б) владний орган повстанців, який контролює цивільне населення, 
фактично має владу над населенням у межах визначеної частини 
території держави; (в) збройні сили знаходяться під керівництвом 
організованої влади та готові дотримуватися звичайних правил 
війни; (г) повстанська влада погоджується дотримуватися 
положень Конвенції.   87

Ці критерії були розглянуті та розвинуті далі в практиці міжнародного 
кримінального права і знайшли своє відображення в Римському статуті МКС в 

 Prosecutor v Naletitic & Martinovic (Judgement) IT – 98-34-T (31 March 2003), §§191, 194.85

 Prosecutor v. Rajić & Andrić (Review of the Indictment pursuant to Rule 61 of the Rules of Procedure and Evidence) IT-95-12-R61 (13 86

September 1996),  § 13.  
 Pictet, J.S., Uhler, O.M. and Al, E. Geneva convention IV : Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War : Commentary. 87

Geneva: International Committee Of The Red Cross, pp. 35–36 (Jean Pictet ed., 1958): https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/
GC_1949-IV.pdf 
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статті 8(2)(f), де збройні конфлікти неміжнародного характеру визначаються 
як такі «що мають місце на території держави, коли відбувається тривалий 
збройний конфлікт між урядовими органами влади та організованими 
збройними групами або між такими групами» Це визначення було далі 
удосконалено у практиці МКТЮ та Міжнародного трибуналу щодо Руанди (далі 
– «МКТР») та наразі воно відображається в рішеннях МКС.  88

Щодо тлумачення «тривале», МКТЮ в справі Харадіная уточнив, що термін 
««тривале» відноситься більше до інтенсивності збройного протистояння, а не 
до тривалості [в часі]».  Палата уточнила критерії, які необхідно розглянути для 89

того, щоби визначитись чи було досягнуто достатній поріг для НМЗК: 
● кількість, тривалість та інтенсивність індивідуальних протистоянь; 
● тип зброї та іншого військового озброєння; 
● кількість та калібр куль, якими стріляли; 
● кількість людей та тип сил, які беруть участь у протистоянні; 
● кількість постраждалих; 
● ступінь матеріальної шкоди; 
● кількість цивільних осіб, які тікають із зони протистояння; 
● залучення Ради Безпеки ООН.  90

У справі Акаєсу МКТР Судова палата уточнила, що ці критерії здебільшого 
використовуються для того, щоби відрізняти «істині збройні конфлікти» від 
«бандитизму, неорганізованих та короткострокових бунтів».  Палата також 91

виключила «внутрішні занепокоєння та напруження» з діапазону  застосування 
як критерія для встановлення наявності НМЗК.  92

МКТЮ в справі Делаліча зазначив, що «для того, щоби відрізнити випадки 
громадського хвилювання або терористичної діяльності, наголос — на тривалому 
збройному протистоянні та ступені організованості залучених сторін».   93

У справі Харадіная Судова палата також запропонувала список критеріїв, 
корисних для застосування під час вирішення чи є незаконне збройне 
формування достатньо організованим для того, щоби підпадати під визначення 
НМЗК: 

● існування командної структури та правил та механізмів дисциплінарної 
відповідальності; 

● існування штаб-квартири; 
● факт контролю певної території; 

 Prosecutor v Bashir (Decision on the Prosecution’s Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir) 88

ICC-02/05-01/09 (4 March 2009).
 Prosecutor v Haradinaj (Judgement) IT-04-84-T, (3 April 2008), § 49.89

 Ibid.90

 Prosecutor v. Akayesu (Judgment) ICTR-96-4-T (2 September 1998), § 619. 91

 Ibid ,§62092

 Prosecutor v. Delalić et al. (Judgment) IT-96-21-T (16 November 1998), § 184.93
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● здатність незаконного збройного формування отримувати доступ до 
зброї іншого військового оснащення, найманців, та військового 
тренування; 

● його здатність планувати, координувати та виконувати інші військові 
операції в тому числі пересування військ та логістику; 

● його здатність визначати спільну військову стратегію та тактики; 
● його здатність говорити одноголосно, домовлятись та заключати 

угоди щодо припинення вогню та щодо примирення.   94

У справі Муземи МКТР підкреслив, що незважаючи на ці критерії, 
визначення має робитись у кожній ситуації окремо.  95

 Ibid, §69. 94

 Prosecutor v. Musema (Judgment) ICTR-96-13-T (27 January, 2000), §249.95
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Висновки та рекомендації 

Починаючи з 2014 року в Україні почала напрацьовуватися практика, за 
якою злочини, вчинені в умовах збройного конфлікту на Донбасі, розглядалися 
як терористичні акти, а представники самопроголошених «Л/ДНР» переслідуються 
за участь у «терористичній організації». Поряд із цим з’явилась також і практика 
кваліфікації порушень норм МГП, але подібні провадження поступаються в 
кількості. Щодо правового регулювання ситуації на сході України, саме 
міжнародне право має пріоритет до застосування, оскільки, насамперед, мова 
має йти про існування збройного конфлікту. Хоча є випадки застосування 
кваліфікації «тероризму» у воєнний та мирний час, його розуміння і тлумачення 
кардинально  відрізняються в умовах мирного часу та в умовах збройного 
конфлікту. Тому для того, щоби зрозуміти, який підхід коректно застосовувати 
до подій на сході України, варто знайти відповіді на два запитання: 

Чи варто сприймати самопроголошені «ЛНР» та «ДНР» як «терористичні 
організації»? 

Для кожної держави, яка перебуває в стані збройного конфлікту, важливо 
розуміти, який саме правовий режим застосовується до ситуації. Якщо 
йдеться про роль національного права в цих умовах, то воно не має 
використовуватися для підміни понять та принципів, які закріплені нормами 
МГП або з міркувань зручності. Тому, з одного боку, важливо прагнути якомога 
якісніше кваліфікувати характер збройного конфлікту, який має місце, 
базуючись на існуючих міжнародних принципах та практиці; з іншого, коли 
мова йде про можливість застосування норм національного права, 
розмежовувати ситуацію, коли це можливо. 

Ситуація в Нігерії є яскравим прикладом необхідності такого розмежування. 
З одного боку йдеться про те, що Боко Харам є організацією, яка визнається 
на міжнародному рівні як терористична. З іншого, це ж саме збройне 
формування вважається і стороною збройного конфлікту. Проте, розглядаючи 
обидві правові кваліфікації, важливо чітко розуміти та доводити в межах 
кримінальних процесів, які саме характеристики цієї організації визначають її 
як сторону збройного конфлікту, а які — як терористичну організацію. 
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З огляду на міжнародний досвід, можна виділити такі критерії, які 
дозволяють говорити про певну організацію як терористичну: 

● за своєю суттю є самостійним недержавним формуванням, 
водночас може ставитися питання про здійснення підтримки 
певною державою її діяльності;  96

● вчиняє або залучена до вчинення терористичних актів; 
● активно пропагує та підтримує вчинення терористичних актів, у тому 

числі залучає нових учасників організації та здійснює їхню 
підготовку;  97

● її діяльність загрожує національній безпеці країни та суспільства, 
включно з посяганням на сферу оборони, політичні та економічні 
інтереси;  98

● має власну ідеологію, яку поширює через здійснення терористичних 
актів  та яка «виправдовує» терористичну діяльність організації;  99 100

● через терористичну діяльність проявляються певні політичні, 
релігійні чи інші вимоги, які висуває організація для досягнення 
поставленої цілі. Через це організація намагається використовувати 
всі можливі засоби для того, щоби поширити інформацію про власну 
діяльність.  101

Через те, що на міжнародному рівні немає уніфікованого визначення 
тероризму, критерії визначення терористичної діяльності кожна країна світу 
закріплює у своєму національному законодавстві, а тому вони можуть 
відрізнятися. Проте зазначені вище є такими, привертають увагу більшості 
країн світу. Положення Закону України «Про боротьбу з тероризмом» також 
мають власні критерії, які використовуються в практиці кримінальних 
проваджень за статтями 258 — 258–5 Кримінального кодексу України, але в 
жодному з винесених національних судами рішень не аналізуються докази та 
не надаються аргументи, які б дійсно вказували на те, що самопроголошені 
«Л/ДНР» є терористичними організаціями. 

Чи варто залишати правову кваліфікацію терористичних актів як таких, які 
ймовірно вчиняються на сході України? 

Основна проблема в цьому випадку полягає в тому, як саме розмежувати 
такі діяння. Чіткої відповіді ані міжнародне, ані національне право не дає. Проте, 

 Maserole C., Byman D., Terrorist Definitions and Designations Lists. What Technology Companies Need to Know, RUSI, Paper No. 7, 96

доступ за посиланням: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/07/GRNTT-Paper-No.-7.pdf 
 Australian National Security, Protocol for Listing Terrorist Organisations under Criminal Code, доступ за посиланням: https://97

www.nationalsecurity.gov.au/Listedterroristorganisations/Pages/ProtocolForListingTerroristOrganisations.aspx#FoundtobeTerroristOrganisations 
 Immigration and Nationality Act § 1189 (a)(1)(с), доступ за посиланням: https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-98

prelim-title8-section1189&num=0&edition=prelim/ 
 Ibid.99

 OHCHR, Human Rights, Terrorism and Counter-Terrorism, Fact Sheet No. 32, доступ за посиланням:  https://www.ohchr.org/100

documents/publications/factsheet32en.pdf 
 Ibid.101
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можна звернути увагу на підходи, сформовані на практиці та виділити певні 
критерії: 

● терористичні акти, у розумінні міжнародного права, можуть вчинятися 
в умовах збройного конфлікту неміжнародного характеру. Не 
дивлячись на те, що положення МГП, які застосовуються в умовах 
збройного конфлікту міжнародного характеру, містять заборону 
щодо застосування терору проти осіб, які не беруть участі в бойових 
діях, ці акти більш коректно розглядати як воєнні злочини. Натомість 
через характер неміжнародного збройного конфлікту та його 
учасників (незаконних збройних формувань, які діють проти 
урядових сил), у деяких аспектах допускається застосування 
національного законодавства  та кваліфікації за статтею 102

«терористична діяльність»; 
● у випадку з терористичними актами в умовах збройного конфлікту, їх 

вчинення приписується певним групам, які не мають ознак 
терористичної організації в розумінні законодавства мирного часу.  103

З правової точки зору найбільше питань виникає, коли йде мова про 
неурядові збройні формування. У будь-якому випадку, їх існування, 
не передбачене законами держави, на території якої відбувається 
протистояння. Такі іррегулярні сили вчиняють акти насильства, чим 
відповідно залякують цивільне населення. Під час оцінювання їхніх 
дій має значення намір залякати, існування збройного конфлікту, 
участь цих формувань у бойових діях та вчинення терористичних 
актів як поодиноких випадків, які не тотожні збройному 
протистоянню; 

● терористичні акти мають на меті поширення відчуття суспільної 
небезпеки. По-перше, подібні акти мають спричиняти значну шкоду та 
створювати загрозу безпеці.  По-друге, відповідно до норм МГП, 104

суб’єктом терористичного акту може бути виключно цивільне 
населення як захищена категорія в умовах збройного конфлікту. По-
третє, має бути встановлений зв’язок між вчиненим терористичним 
актом та спричиненими наслідками; 

● метою є поширення надзвичайного страху для придушення супротиву 
серед цивільного населення або послаблення держави. Відчуття, які 
виникають у цивільного населення внаслідок здійснення такого акту, 
передбачають настання значно сильнішого страху ніж такого, який 
допускається лише від самого факту ведення бойових дій; 

  R v Gul, UKSC, Judgement 23.10.2013,  доступ за посиланням: https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2012-0124.html 102

 Trial of Shigeki Motomura and 15 others / Netherlands Temporary Court-Martial at Macassar, 18.07.1947, доступ за посиланням:  103

 http://www.worldcourts.com/imt/eng/decisions/1947.07.18_Netherlands_v_Motomura.pdf  
 Prosecutor v. Salim Jamil Ayyash and others / Special Tribunal for Lebanon, 18.08.2020, § 6161, доступ за посиланням: https://104

www.stl-tsl.org/crs/assets/Uploads/20200818-F3839-PUBLIC-Full-Judgement-Annexes-FILED-EN-WEB-Version-v0.2.pdf 
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● терористичний акт може становити політичний аспект ведення бойових 
дій. Якщо в контексті вчинення такого злочину чітко прослідковується і 
доведена мета здійснення політичного впливу на сторону збройного 
конфлікту, то діяння можна розцінювати як тероризм.  105

Варто розуміти, що незважаючи на бажання України стверджувати про 
беззаперечну агресію Російської Федерації на Донбасі, яка проявляється 
виключно у вигляді міжнародного збройного конфлікту, цей факт залишається 
не доведеним. Не дивлячись на те, що на міжнародному рівні підтримуються 
різні підходи до ситуації, у тому числі зберігаються заяви про виключно 
внутрішній конфлікт. Відмовлятися від ідеї існування змішаного конфлікту 
(поєднання елементів міжнародного та неміжнародного) недоцільно не лише з 
точки зору фактичної ситуації, а й з огляду необхідності оптимізації національної 
системи правосуддя. Так само варто усвідомлювати, що ця класифікація може 
змінюватися залежно від доказів, які збираються та надаються відповідним 
установам. 

Завдяки цьому є можливість чітко розуміти, які саме механізми 
правосуддя мають використовуватися для переслідування тих чи інших 
суб’єктів. Не дивлячись на складні політичні відносини між Україною та 
Міжнародним кримінальним судом та неспроможність країни прийняти 
рішення про ратифікацію Римського статуту, на його розслідування і далі 
покладаються великі сподівання щодо притягнення до відповідальності 
високопосадовців РФ. Водночас процеси продовжуються й на національному 
рівні з різними підходами в кримінальних провадженнях. Як зазначено в 
попередніх розділах, підхід «змішаного конфлікту» дає змогу застосовувати 
національне законодавство щодо діянь, вчинених в умовах збройного 
конфлікту. Зважаючи на те, що національне законодавство застосовуються 
виключно щодо неміжнародного збройного конфлікту, суб’єктами таких 
переслідувань можуть бути тільки учасники самопроголошених «Л/ДНР». В 
такому разі, з огляду на збройне протистояння, сприймати їх як «терористичні 
організації» недоречно та помилково з юридичної точки зору. 

Крім того, варто зважати також на дискусії, які стосуються можливості 
запровадження окремого механізму правосуддя щодо ситуації в Україні.  Про 106

яку б модель не йшла мова, важливо враховувати, що необхідно буде 
досліджувати дії тисяч учасників незаконних збройних формувань 
самопроголошених «Л/ДНР». Кожен із них уже потенційно може нести 
відповідальність за статтею 260 Кримінального кодексу України (участь у 
незаконному збройному формуванні), якщо відійти від сприйняття «Л/ДНР» як 
терористичних організацій за статтею 258–3 Кримінального кодексу України 
(участь у терористичній організації). Якщо розглядати можливість передачі 
всіх цих справ до розгляду окремого механізму, то тільки через це можна буде 

 Ibid, § 6175; Galic, § 134.105

 Ukrainian Legal Advisory Group, Принцип комплементарності: стандарти міжнародного правосуддя в Україні, 9 липня 2020 рік, доступ 106

за посиланням: http://justiceforthefuture.org.ua/uploads/MaterialDocument/ULAG_complementarity_web_ua_004_26_1594216073.pdf 
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заблокувати його роботу не на один рік, адже розгляд кожної справи потребує 
часу, людських та фінансових ресурсів. 

Також потрібно враховувати, що в умовах збройного конфлікту є 
можливість для амністії учасників за умови, якщо відповідно до міжнародних 
стандартів вони не вчинили найтяжчих міжнародних злочинів (воєнні злочини 
чи злочини проти людяності). Можливість надання амністій зазвичай 
встановлюється державою на національному рівні із врахуванням різноманітних 
факторів. Хоча на цей час чіткого підходу України з цього питання не закріплено, 
сама можливість амністії передбачена в національному законодавстві.  На 107

рівні дискусії підтримується позиція про те, що перед проголошенням 
амністії діяння кожного суб’єкта мають бути оцінені судом. Тому більш 
доцільно буде розглядати справи проти учасників самопроголошених «Л/ДНР» 
національними судами, застосовуючи коректну кваліфікацію. 

 Для здійснення правосуддя щодо наслідків збройного конфлікту на 
території України коректна правова кваліфікація терористичних актів є 
необхідним інструментом для забезпечення ефективності та відповідності 
міжнародним стандартам здійснення такого правосуддя. Але для цього 
потрібно змінити підходи до практики в кримінальних провадженнях: 

● у кожній справі важливо довести, що діяння вчиняється в умовах 
збройного конфлікту. Водночас важливо довести, що такий конфлікт 
має місце та який саме вид конфлікту, оскільки від цього буде 
залежати, які саме норми МГП застосовуватимуться до ситуації; 

● важливо розрізняти учасників збройного конфлікту: агенти Російської 
Федерації в умовах збройного конфлікту міжнародного характеру, 
учасники незаконних збройних формувань самопроголошених «Л/
ДНР» в умовах неміжнародного збройного конфлікту. Водночас, 
важливо надавати докази на підтвердження зв’язку між Російською 
Федерацією та самопроголошеними «Л/ДНР» за критеріями 
загального контролю, що дасть змогу показати цілісність збройного 
конфлікту та, можливо, у подальшому змінити його правову 
кваліфікацію. Проте наразі національні суди України не мають 
належної компетенції для цього. Вони також обмежені юрисдикційними 
та функціональними імунітетами, якщо мова йде про МЗК; 

● самопроголошені «Л/ДНР» не мають сприйматися як «терористичні 
організації». Подібна правова кваліфікація значно обмежує 
можливості України в правовому регулюванні. Більш коректно в 
контексті правової кваліфікації розглядати їхніх учасників крізь 
призму незаконних збройних формувань (ст. 260 Кримінального 
кодексу України); 

 Закон України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей»  107
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● кваліфікація діянь як «терористичних актів» повинна мати винятковий 
характер. Насамперед, дії самопроголошених «Л/ДНР» мають 
оцінюватися на предмет наявності складів воєнних злочинів (в 
аспекті ст. 438 Кримінального кодексу України). Якщо ж діяння 
підпадатиме під критерії тероризму, вчиненого в умовах збройного 
конфлікту, то може кваліфікуватися як терористичний акт. 

У межах національних кримінальних провадженнях потрібно належним 
чином доводити та обґрунтовувати кожне твердження, кожен елемент, який 
вказує на правову кваліфікацію того чи іншого діяння. Питання статусу 
самопроголошених «Л/ДНР» залишається дискусійним. Не дивлячись на 
позиції України на національному та міжнародному рівнях, до цього часу в 
державі немає чіткого розуміння, чим саме є ці утворення: терористичними 
організаціями чи сторонами збройного конфлікту. Якщо об’єктивно оцінювати 
події на Донбасі за весь період триваючого збройного конфлікту, то в умовах, 
коли можна говорити про загальний контроль РФ над самопроголошеними 
республіками, варто розглядати їхні діяння крізь призму вчинення воєнних 
злочинів та злочинів проти людяності й будувати стратегії розслідування 
відповідним чином; якщо загальний контроль у певних випадках не вдається 
довести, тоді мова має йти про застосування статті 3, спільної для чотирьох 
Женевських конвенцій та критеріїв для встановлення НМЗК відповідно до 
наявної міжнародної судової практики. 
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Матеріал підготовлено за підтримки програми «Права людини і правосуддя» 
Міжнародного фонду «Відродження» у межах проєкту «Відповідальність за найтяжчі злочини 
в Україні: можливості Міжнародного кримінального суду та інших механізмів». Він 
відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією Міжнародного фонду 
«Відродження».
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