
Злочин агресії
у Міжнародному
кримінальному суді  
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Положення Римського статуту (’Статут’) про злочин агресії повністю набрали чинності
17 липня 2018 року. За відсутності кримінальних та судових переслідувань і практики 
точний характер і обсяг злочину залишається предметом дискусій. Однак, як і у випадку з 
усіма іншими злочинами Міжнародного кримінального суду (’МКС’ або ’Суд’) (див. 
нижче), дискусія буде засновуватись на поняттях у відповідності з Римським статутом, 
включно з Елементами злочинів, історією його написання, резолюціями Асамблеї 
держав-учасниць (’АДУ’) і об’ємними науковими коментарями.

Римський статут, стаття 5(2); Міжнародний кримінальний суд, Асамблея держав-учасниць, Резолюція Res RC/Res.6, 11 червня 2010 р.
(’Резолюція Res RC/Res.6’).
Конференція повноважних представників ООН щодо заснування Міжнародного кримінального суду (також відома як Римська конференція) була 
дипломатичною конференцією, яка проходила між 15 червня і 17 липня 1998 р., де більше 160 урядів вели переговори щодо Римського статуту 
Міжнародного кримінального суду. До кінця конференції 120 держав проголосували за прийняття Статуту, відкривши його для підписання та 
ратифікації. Для подальшої інформації зверніться до Коаліції для МКС, Історя МКС, Римська конференція за посиланням 
http://archive.iccnow.org/?mod=rome&idudctp=13&order=dateasc
Інститут Ліхтенштейну щодо самовизначення, Керівництво з ратифікації та імплементації Кампальських змін до Римського статуту МКС, 2012 
(’Керівництво’), доступно за посиланням: https://crimeofaggression.info/documents/1/handbook.pdf.

Як було прийнято злочин агресії?

На момент прийняття Статуту у 1998 році злочин агресії став одним із чотирьох 
злочинів у юрисдикції МКС. Однак, на відміну від геноциду, злочинів проти 
людяності та воєнних злочинів, злочин агресії не набрав чинності з моменту 
набрання чинності Статутом у липні 2002 року. На той час злочин агресії та умови, 
за яких Суд міг здійснювати юрисдикцію щодо нього, залишилися невизначеними.  
Це було обумовлено, головним чином, наступними факторами:

Відсутність згоди щодо визначення злочину: до 1998 року єдине 
авторитетне і детальне визначення “акту агресії” містилося у 
Резолюції 3314 (XXIX) Генеральної Асамблеї ООН. Це визначення, 
однак, стосувалося акту агресії, вчиненого державою, і не мало на 
меті встановлення чи визначення індивідуальної кримінальної 
відповідальності. Відповідно, делегати на Римській конференції  були 
покликані досягти згоди щодо визначення для Статуту МКС, що 
виявилося досить складним. Хоча деякі делегації хотіли, щоб злочин 
охоплював лише “агресивні війни”, інші стверджували, що, 
відповідно до Резолюції 3314 (XXIX), необхідно включити більш 
широке поняття “актів агресії”. 
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Відсутність досвіду та судових рішень: Злочин агресії рідко 
переслідувався на міжнародному рівні. Фактично, він не був 
частиною кримінальних справ на міжнародному рівні після 
Нюрнберзького та Токійського процесів після Другої світової війни. 
Судова практика після Другої світової війни, однак, не вважалася 
корисною. Делегати на Римській конференції розглядали вироки як 
такі, що не можуть надати достатньо точне визначення. Більше того, 
автори Статуту не могли керуватися принципами національних 
правових систем, оскільки злочин агресії рідко карався за 
національним кримінальним правом;

Побоювання, пов'язані з політизацією Суду: Хоча МКС розглядає 
індивідуальну кримінальну відповідальність фізичних осіб, при 
оцінці того, чи вчинено злочин агресії певним високопосадовцем, 
Суд обов'язково повинен зробити висновки, що стосуються 
відповідальності держави. Деякі делегації вважали це політичною 
ознакою, а тому неприйнятною для судового органу, такого як МКС. 
Вони вважали, що такі висновки належать, у першу чергу, до 
компетенції Ради Безпеки ООН. 

Відповідно, остаточний компроміс Римської конференції 1998 року полягав
у включенні злочину агресії до переліку злочинів до юрисдикції МКС, але відкладенні 
рішення про його визначення та умови, за яких Суд може здійснювати юрисдикцію щодо 
нього, до першої Конференції з перегляду. 
Перша Конференція з перегляду Римського статуту відбулася у Кампалі, Уґанда, у період 
з 31 травня по 11 червня 2010 року. Під час конференції та виходячи з результатів роботи 
Спеціальної робочої групи з питань злочину агресії (’СРГА’), яка працювала між 2003 і 
2009 роками, держави-учасниці МКС ухвалили офіційне рішення (тобто ’Кампальську 
резолюцію’) і погодили визначення злочину агресії та умови, за яких Суд може 
здійснювати юрисдикцію щодо нього.

Генеральна Асамблея ООН, Звіт Спеціального комітету з заснування Міжнародного кримінального суду, (A/50/22), 1995 р., пп. 64-65, 68-70, доступно за 
посиланням: https://www.legal-tools.org/doc/b50da8/pdf/; Генеральна Асамблея ООН, Том І: Праці Підготовчого комітету протягом березня-квітня
і серпня 1996 р., (A/51/122), 1996 р., пп. 68-71, доступно за посиланням: https://www.legal-tools.org/doc/e75432/pdf/; Див. також Римський статут,
стаття 8bis.
Керівництво щодо ратифікації та імплементації Кампальських поправок до Римського статуту МКС. 
МКС, ’Конференція з перегляду Римського статуту МКС’ (Кампала, 31 травня - 11 червня 2010 р.) Офіційні записи, RC/9/11, Додаток ІІІ, с. 45 і далі 
(’Конференція з перегляду, Офіційні записи, RC/9/11’).
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Конференція з перегляду, Офіційні записи, RC/9/11, п. 32.
Прес-реліз МКС, ICC-ASP-20160629-PR1225, Палестинська держава стає тридцятою державою, яка ратифікувала Кампальські поправки щодо  злочину 
агресії, 29 червня 2016 р., доступно за посиланням: https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/press%20releases/Pages/PR1225.aspx
МКС, АДУ Резолюція ICC-ASP/ASP/16/Res.5 щодо активації юрисдикції Суду щодо злочину агресії, 10 грудня 2017 р. (’Резолюція АДУ 
ICC-ASP/ASP/16/Res.5’). Станом на 18 квітня 2019 р. 38 держав ратифікували Кампальські поправки: Андорра, Аргентина, Австрія, Бельгія, Ботсвана, 
Чилі, Коста-Ріка, Хорватія, Кіпр, Чехія, Сальвадор, Естонія, Фінляндія, Грузія, Німеччина, Гайана, Ісландія, Ірландія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, 
Люксембург, Мальта, Нідерланди, Північна Македонія, Панама, Парагвай, Польща, Португалія, Самоа, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, 
Палестина, Швейцарія, Тринідад і Тобаго та Уругвай.

Що таке злочин агресії?
Стаття 8bis Статуту визначає злочин агресії наступним чином:

Для цілей цього Статуту “злочин агресії” означає планування, 
підготовку, ініціювання або виконання особою, яка у змозі 
ефективно здійснювати контроль або направляти політичні чи 
військові дії держави, акту агресії, який за своїм характером, 
тяжкістю і масштабом становить явне порушення Статуту 
Організації Об’єднаних Націй.

Для цілей пункту 1 “акт агресії” означає використання 
збройних сил державою проти суверенітету, територіальної 
цілісності або політичної незалежності іншої держави або 
будь-яким іншим чином всупереч Статуту Організації 
Об’єднаних Націй. Будь-яке з наступних діянь незалежно від 
проголошення війни має згідно з Резолюцією Генеральної 
Асамблеї Організації Об’єднаних Націй 3314 (XXIX) від 14 
грудня 1974 р. кваліфікуватися як акт агресії:

Проте, Асамблея держав-учасниць МКС також вирішила, що фактичне здійснення судом 
юрисдикції щодо злочину агресії буде підпорядковуватися рішенню, прийнятому двома 
третинами держав-учасниць після 1 січня 2017 року та одного року після ратифікації або 
прийняття Кампальської резолюції 30 державами-учасницями, залежно від того, що буде 
пізніше. Після ратифікації Кампальської резолюції 30 державами-учасницями у червні 
2016 року  та прийняття резолюції про активацію юрисдикції Суду щодо злочину агресії з 
боку АДУ у грудні 2017 року, положення про агресію остаточно набули чинності 17 липня 
2018 року. 



(a) Вторгнення або напад з боку збройних сил держави на територію іншої 
держави або будь-яка військова окупація, хоч і тимчасова, що виникає у 
результаті такого вторгнення або нападу, або будь-яка анексія території 
іншої держави або її частини за допомогою сили;

Генеральна Асамблея ООН, Звіт Спеціального комітету з заснування Міжнародного кримінального суду, (A/50/22), 1995 р., пп. 64-65, 68-70, доступно за 
посиланням: https://www.legal-tools.org/doc/b50da8/pdf/; Генеральна Асамблея ООН, Том І: Праці Підготовчого комітету протягом березня-квітня
і серпня 1996 р., (A/51/122), 1996 р., пп. 68-71, доступно за посиланням: https://www.legal-tools.org/doc/e75432/pdf/; Див. також Римський статут,
стаття 8bis.
Керівництво щодо ратифікації та імплементації Кампальських поправок до Римського статуту МКС. 
МКС, ’Конференція з перегляду Римського статуту МКС’ (Кампала, 31 травня - 11 червня 2010 р.) Офіційні записи, RC/9/11, Додаток ІІІ, с. 45 і далі 
(’Конференція з перегляду, Офіційні записи, RC/9/11’).

(c) Блокада портів або берегів держави збройними силами іншої держави;

(d) Напад збройними силами держави на сухопутні, морські чи повітряні 
сили, або морські та повітряні флоти іншої держави;

(e) Використання збройних сил однієї держави, які знаходяться на 
території іншої держави за згодою держави, що приймає, всупереч 
умовам, передбаченим у договорі, або будь-яке продовження їх 

(f) Дії держави, що дозволяють свою території, яку вона надала у 
розпорядження іншої держави, використовуватись цією іншою державою 
для здійснення акту агресії проти третьої держави;

(g) Відправлення державою або від імені держави збройних угруповань, 
груп, членів нерегулярних сил або найманців, які вчиняють акти збройних 
сил проти іншої держави такого ступеня тяжкості, що відповідає діям, 
переліченим вище, або її значній участі у них.

(b) Бомбардування збройними силами держави території іншої держави 
або використання будь-якої зброї державою проти території іншої 
держави;

(b) Бомбардування збройними силами держави території іншої держави 
або використання будь-якої зброї державою проти території іншої 
держави;
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Конференція з перегляду, Офіційні записи, RC/9/11, п. 32.
Прес-реліз МКС, ICC-ASP-20160629-PR1225, Палестинська держава стає тридцятою державою, яка ратифікувала Кампальські поправки щодо  злочину 
агресії, 29 червня 2016 р., доступно за посиланням: https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/press%20releases/Pages/PR1225.aspx
МКС, АДУ Резолюція ICC-ASP/ASP/16/Res.5 щодо активації юрисдикції Суду щодо злочину агресії, 10 грудня 2017 р. (’Резолюція АДУ 
ICC-ASP/ASP/16/Res.5’). Станом на 18 квітня 2019 р. 38 держав ратифікували Кампальські поправки: Андорра, Аргентина, Австрія, Бельгія, Ботсвана, 
Чилі, Коста-Ріка, Хорватія, Кіпр, Чехія, Сальвадор, Естонія, Фінляндія, Грузія, Німеччина, Гайана, Ісландія, Ірландія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, 
Люксембург, Мальта, Нідерланди, Північна Македонія, Панама, Парагвай, Польща, Португалія, Самоа, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, 
Палестина, Швейцарія, Тринідад і Тобаго та Уругвай.
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Відповідно до статті 8bis, виконавець акту агресії повинен бути особою, яка може 
ефективно контролювати або керувати політичними чи військовими діями держави.  Це 
включає, як мінімум, глав держав та урядів, міністрів оборони та інших військових лідерів, 
таких як командири та генерали високого рівня, а також може включати осіб, які можуть 
кваліфікуватися як такі, що здійснюють такий контроль або керівництво.  Використання 
терміна “ефективно” означає, що важливим є фактична (де-факто) спроможність 
злочинця, а не його чи її офіційне (де-юре) звання або ранг.
На додаток до необхідної керівної посади, злочинець повинен брати активну участь у акті 
агресії шляхом підготовки, ініціювання або виконання вторгнення, бомбардування, 
блокади або будь-якого іншого діяння, переліченого у статті 8bis(2) Статуту. 

У яких випадках МКС може здійснювати
юрисдикцію щодо злочину агресії? 

Римський статут, стаття 8bis(1); Елементи злочинів МКС, стаття 8bis, елемент 2.
Тріффтерер & Амбос, Римський статут Міжнародного кримінального суду: коментар (3-є вид., 2016), с. 591.
Там само.
Елементи злочинів МКС, стаття 8bis(1); Конференція з перегляду, Офіційні записи, RC/9/11, додаток II.
Резолюція АДУ ICC-ASP/ASP/16/Res.5, п. 1.
Див. Римський статут, статті 11 і 24.
Див. СРГА, Звіт Спеціальної робочої групи щодо злочину агресії, ICC-ASP/7/20/Add.1, с. 27-28, пп. 40-41; СРГА, 

Відповідно до рішення АДУ від грудня 2017 року щодо активації злочину агресії, Суд може 
здійснювати свою юрисдикцію щодо агресії, вчиненої після 17 липня 2018 року.  
Відповідно до загальної заборони зворотньої дії Статуту у часі,  Суд не може здійснювати 
юрисдикцію щодо актів агресії, вчинених до цієї дати. 
Статут передбачає чіткі вимоги до юрисдикції для розслідування та кримінального 
переслідування злочину агресії залежно від того, чи було злочин направлено до МКС 
державою, або Радою Безпеки ООН, або розслідування було розпочато Прокурором за 
власною ініціативою.

Компетенція МКС внаслідок звернення держави чи ініціативи 
Прокурора
Стаття 15bis Статуту визначає режим юрисдикції, який 
застосовується до ситуацій, коли Прокурор МКС проводить 
розслідування та переслідування актів агресії внаслідок (i) 
направлення державою-учасницею ситуації на розгляд Прокурора 
МКС або (ii) за власною ініціативою. 

Кого можна притягти до відповідальності
за злочин агресії?



19

20

21

22

23

17

18

18

19

20

22

17

21

23

Який поріг для акту агресії?

Компетенція МКС внаслідок передачі ситуації на розгляд 
Радою Безпеки ООН 
Стаття 15ter Статуту дозволяє МКС здійснювати свою юрисдикцію 
щодо злочину агресії, вчиненого на території та громадянами 
будь-якої держави, коли Рада Безпеки ООН передає таку ситуацію 
на розгляд Суду, діючи згідно з Розділом VII Статуту ООН. Немає 
жодної вимоги для задіяних держав надати згоду на розслідування 
або переслідування, тобто МКС може здійснювати свою 
юрисдикцію незалежно від того, чи є ця держава стороною Статуту 
і ратифікувала Кампальську резолюцію.

Неофіційний документ з інших основних питань, пов'язаних з агресією, який повинен розглядатися на Конференції з перегляду,
ICC-ASP/7/20/Add.1, с. 36, пп. 13-14. 
Римський статут, стаття 15bis(4); Резолюція АДУ ICC-ASP/ASP/16/Res.5, п. 2.
Там само.
Конференція з перегляду, Офіційні записи, RC/9/11, Додаток III; Нотатки щодо злочину агресії. 
Римський статут, стаття 15bis(1); Елементи злочинів МКС, стаття 8bis, елемент 5.
Елементи злочинів МКС, стаття 8bis, вступ, п. 2-4.S, Барріга, Кресс, ’Підготовчі роботи щодо злочину агресії’ (Barriga, C. Kreß, ‘The Travaux 
Préparatoires of the Crime of Aggression’) (Видання Кембріджського університету, 2012 р.), с. 77.
Конференція з перегляду, Офіційні записи, RC/9/11, Додаток III; Й. Дінштейн, ’Війна, агресія та самооброна’ (Y. Dinstein, ‘War, Aggression and 
Self-Defence’) (Видання Кембріджського університету, 2017 р.), с. 144.

Акт агресії повинен бути явним порушенням Статуту ООН за своїм 
характером, тяжкістю та масштабом.  Термін “явний” — це 
об'єктивна характеристика, тобто це є об'єктивне визначення, яке 
має зробити Суд (а не суб'єктивний погляд імовірного злочинця).  
При визначенні того, чи є акт агресії явним порушенням Статуту 
ООН, Суд має розглядати характер, тяжкість і масштаб даного акту 
у сукупності.  

У таких ситуаціях МКС може здійснювати свою юрисдикцію щодо 
злочину агресії, якщо він вчинений громадянами або на території 
держави-учасниці Статуту, що ратифікувала Кампальську 
резолюцію, якщо відповідний акт відбувся через рік після дати 
ратифікації. 
Суд не може здійснювати юрисдикцію щодо злочину агресії, якщо 
злочин було скоєно громадянами або на території держави, яка не 
ратифікувала Статут. 
Що стосується держав-учасниць, то такі держави повинні 
відмовитися від юрисдикції щодо злочину агресії шляхом подання 
заяви до реєстратора МКС про неприйняття юрисдикції щодо 
злочину агресії. 



Ініціатива підтримується в рамках програми «Права людини та правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження» та проекту ПРООН 
"Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні" за фінансового сприяння Міністерства закордонних справ Данії.


