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ПРОГРАМА
«НОВЕ ПРАВОСУДДЯ»

НАЦІОНАЛЬНА ШКОЛА СУДДІВ
УКРАЇНИ

Програма семінару
з питань застосування норм міжнародного гуманітарного права (МГП) та
міжнародного кримінального права (МКП)

Мета: навчити суддів застосовувати норми міжнародного гуманітарного права та
міжнародного кримінального права в справах, пов'язаних із збройним конфліктом.
По закінченні курсу судді будуть знати:
•
•
•
•
•
•
•

поняття «збройний конфлікт», «міжнародний злочин», «воєнний злочин» та інші;
ознаки збройного конфлікту, типи (види) конфліктів;
джерела міжнародного гуманітарного права;
співвідношення міжнародних злочинів із загальнокримінальними злочинами;
стандарти справедливого судочинства та процесуальні стандарти, що
застосовуються до переслідування міжнародних злочинів міжнародними
кримінальними судами і трибуналами;
види кримінальної відповідальності та форми співучасті за порушення норм МГП;
особливості застосування статей Кримінального кодексу України, пов’язаних з
міжнародними злочинами.

вміти:
•
•
•
•
•
•

застосовувати норми МГП та МКП у національній судовій практиці;
розмежовувати міжнародний та неміжнародний збройний конфлікт;
кваліфікувати діяння за міжнародним та національним правом;
належним чином застосовувати положення Кримінального кодексу України у
справах про злочини, вчинені в контексті збройного конфлікту на території
України;
забезпечувати
дотримання
стандартів
справедливого
судочинства
та
процесуальних стандартів;
обґрунтовувати судове рішення з посиланням на норми МГП та МКП.
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День 1
9:30

Реєстрація.

10:00 – 10:20

Привітання, знайомство та очікування

10:20 –10:40

Огляд програми тренінгу та навчальних цілей. Огляд роздаткових
матеріалів.

10.40 – 11.10

Модуль 1.
Поняття міжнародного гуманітарного права та збройного
конфлікту. Типи збройних конфліктів. Відмінності між
неміжнародним збройним конфліктом (збройним конфліктом
неміжнародного характеру) та ситуаціями внутрішніх заворушень і
безпорядків.
Лекція з презентацією PPT та роботою з роздатковими матеріалами.

11:10 – 11:50

Модуль 1.
Практичне завдання 1. Розмежування ситуацій Майдан – Крим –
Донбас
Робота в групах, дискусія

11:50 – 12:10

Перерва на каву

12.10 – 12.40

Модуль 2.
Міжнародні злочини. Співвідношення понять і концепцій
загальнокримінальних злочинів та міжнародних злочинів
Лекція з презентацією PPT та роботою з роздатковими матеріалами.

12.40 – 13.00

Модуль 2.
Практичне завдання 2. Співвідношення сфер дії МППЛ, МГП,
МКП, національного кримінального права
Робота в групах над ілюстрацією співвідношення норм МППЛ, МГП,
МКП, національного кримінального права, дискусія

13:00 – 14:00

Обід

14:00 – 14:30

Модуль 2.
Практичне завдання 2. Співвідношення сфер дії МППЛ, МГП,
МКП, національного кримінального права
Презентація роботи в групах

14.30 – 15.00

Модуль 3.
Міжнародні злочини в законодавстві України
Лекція з презентацією PPT та роботою з роздатковими матеріалами.

15:00 – 15:10

Модуль 3.
Практичне завдання 3. Кваліфікація злочинів за Римським
статутом та КК України
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Індивідуальна робота з фабулами справ над кваліфікацією за Римським
статутом та КК України, дискусія
15:10 – 15:30

Перерва на каву

15.30 – 16.30

Модуль 3.
Практичне завдання 3. Кваліфікація злочинів за Римським
статутом та КК України
Індивідуальна робота з фабулами справ над кваліфікацією за Римським
статутом та КК України, дискусія

16:30 – 17:00

Підведення підсумків першого дня тренінгу

День 2
9:15 – 9:30

Реєстрація.

9:30 – 10:00

Вітання. Що було найважливіше у перший день тренінгу? Огляд
другого дня тренінгу

10.00 – 10.40

Практичне завдання 5. Розмежування термінів МГП/МКП,
юридичних термінів з інших сфер, загальновживаних/політичних
термінів
Робота в групах над розмежуванням термінів, дискусія

10.40 – 11.30

Практичне завдання 4. Визначення збройного конфлікту на
прикладі ситуації в Криму
Робота в групах над фабулою справи, дискусія

11:30 – 12:00

Перерва на каву

12:00 –13:00

Практичне завдання 6. Визначення збройного конфлікту на
прикладі ситуації в так званій ДНР
Дискусія за результатами роботи в групах

13:00 – 14:00

Обід

14:00 – 15:00

Практичне завдання 7. Врахування контекстуальних елементів
злочинів
Робота в групах над фабулою справи, дискусія

15.00 – 15.30

Експрес-опитування

15:30 – 16:30

Підведення підсумків тренінгу. Анкетування.
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МОДУЛЬ 1
Поняття міжнародного гуманітарного права та
збройного конфлікту.
Типи збройних конфліктів.
Відмінності між неміжнародним збройним
конфліктом (збройним конфліктом
неміжнародного характеру) та ситуаціями
внутрішніх заворушень і безпорядків.
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МОДУЛЬ 1

Поняття міжнародного гуманітарного права та
збройного конфлікту.
Типи збройних конфліктів. Відмінності між
неміжнародним збройним конфліктом
(збройним конфліктом неміжнародного
характеру) та ситуаціями внутрішніх
заворушень і безпорядків
5

Перелік умовних скорочень:
ДП – Додаткові протоколи до Женевських конвенцій про
захист жертв війни від 12 серпня 1949 року
ЖК – Женевські конвенції про захист жертв війни від 12
серпня 1949 року
ЗК – збройний конфлікт
ЗПЛ – злочини проти людяності
МГП – міжнародне гуманітарне право
МЗК – міжнародний збройний конфлікт (збройний
конфлікт міжнародного характеру)
МКС – Міжнародний кримінальний суд
НМЗК – неміжнародний збройний конфлікт (збройний
конфлікт неміжнародного характеру)
6

Структура модулю 1
1.

Визначення міжнародного гуманітарного права або права збройних
конфліктів. Типи збройних конфліктів.

2.

Міжнародний збройний конфлікт. Правовий режим окупації.

3.

Неміжнародний збройний конфлікт.

4.

Ситуації не застосування міжнародного гуманітарного права.

5.

Перехід неміжнародного збройного конфлікту у міжнародний.

6.

Кваліфікація ситуації за міжнародним правом і за національним правом.

7.

Правова оцінка ситуації у Криму та на Донбасі з точки зору міжнародного
гуманітарного права.
7

Міжнародне гуманітарне право (МГП)
або право збройного конфлікту
МГП або право збройних конфліктів – це галузь міжнародного
права, норми і принципи якої обмежують застосування насильства
під час збройних конфліктів та регулюють застосування засобів і
методів ведення воєнних дій, висуваючи такі вимоги:


а) щадити тих, хто не бере або припинив брати безпосередню
участь у воєнних діях;
б) обмежувати насильство обсягом, необхідним для досягнення
мети конфлікту, а вона може полягати (незалежно від причин, через
які конфлікт розпочався) лише у тому, щоб послабити військовий
потенціал супротивної сторони
8

Особливості застосування МГП
 Застосування МГП залежить від факту наявності збройного конфлікту (міжнародного
або неміжнародного) незалежно від оголошення чи визнання стану війни
 МГП застосовується під час збройного конфлікту від його початку і до подолання всіх
наслідків збройного конфлікту
 МГП має на меті регулювати два блоки питань: захист жертв війни і застосування засобів
та методів ведення війни
 У мирний час більшість положень МГП не застосовуються (окрім зобов’язань щодо
поширення знань про МГП)
 МГП застосовується до всіх сторін збройного конфлікту незалежно від того, хто
розпочав збройний конфлікт (хто є агресором, а хто жертвою)
 МГП не стосується питання агресії. Питання відповідальності за скоєння акту та злочину
агресії регулюється іншими галузями сучасного міжнародного права (відповідно правом
міжнародної відповідальності та міжнародним кримінальним правом).
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Головні джерела МГП. Поняття
збройного конфлікту











Головні джерела МГП:
Женевська конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях (Женевська
конвенція І) від 12 серпня 1949 р.;
Женевська конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної
аварії, зі складу збройних сил на морі (Женевська конвенція ІІ) від 12 серпня 1949 р.;
Женевська конвенція про поводження з військовополоненими (Женевська конвенція ІІІ) від 12
серпня 1949 р.;
Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни (Женевська конвенція ІV) від
12 серпня 1949 р.;
Додатковий протокол, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (ДП І) від
8 червня 1977 р;
Додатковий протокол, що стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного
характеру (ДП ІІ) від 8 червня 1977 р.;
Римський статут Міжнародного кримінального суду, 17 липня 1998 р.
Гаазьке положення про закони і звичаї сухопутної війни 1907 р.;
Звичаєве міжнародне гуманітарне право.
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Визначення збройного конфлікту у н-п-а відсутнє.
Вперше воно було сформульовано у п. 70 Рішення Апеляційної палати МКТЮ у
справі Душко Тадіча від 2 жовтня 1995 року:
“… ми вважаємо, що збройний конфлікт існує тоді, коли має місце застосування
збройної сили між Державами або тривале збройне насильство між урядовими
силами та організованими збройними групами, або між такими групами в межах
Держави. Міжнародне гуманітарне право застосовується з часу початку таких
збройних конфліктів і виходить за межі припинення військових дій, поки не буде
укладено мир; або, у випадку внутрішніх конфліктів, поки не буде досягнуто
мирного вирішення конфлікту. До того моменту міжнародне гуманітарне право
продовжує діяти на всій території ворогуючих Держав або, у випадку внутрішніх
конфліктів, всій території, підконтрольній одній стороні, незалежно від того, чи
ведуться там фактичні бої.”
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Типи збройних конфліктів

міжнародний

(МЗК)

неміжнародний

(НМЗК)
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Основні джерела договірного МГП, що визначають
поняття збройного конфлікту
МЗК

• Спільна ст. 2 ЖК, а також
• Стаття 1 Додаткового протоколу І,
що стосується захисту жертв
міжнародних збройних конфліктів
(Протокол I), від 8 червня 1977 року
• Стаття 42 Гаазького положення про
закони і звичаї сухопутної війни 1907
року
•Звичаєві норми МГП

НМЗК

• Спільна ст. 3 ЖК, а також
• Стаття 1 Додаткового протоколу ІІ,
що стосується захисту жертв
збройних конфліктів неміжнародного
характеру (Протокол II), від 8 червня
1977 року
•Звичаєві норми МГП
+ Римський статут Міжнародного
кримінального суду
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Міжнародний збройний конфлікт

Оголошення війни між двома або
більше державами
( Стаття 2, спільна для ЖК 1949р.)

Фактичне застосування збройної
сили

(між двома чи більшою кількістю держав,
навіть якщо будь-яка або жодна з них
не визнає стану війни)
(Стаття 2, спільна для ЖК 1949 року; п. 70 Рішення
Апеляційної палати МКТЮ у справі Душко Тадіча від 2
жовтня 1995 року)

МЗК
Окупація всієї чи частини території
держави

(навіть якщо окупація не зустріне жодного
збройного спротиву)
(Стаття 2, спільна для ЖК 1949 року)

В яких народи ведуть боротьбу для
здійснення свого права на
самовизначення проти расистського,
колоніального, імперіалістичного
панування
(Ч. 4 ст. 1 ДП І)
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Правовий режим окупації



Окупація – це завжди МЗК; окупантом може бути лише держава



Стаття 2, спільна для ЖК 1949 року:
“Конвенція також застосовується в усіх випадках часткової або
повної окупації території Високої Договірної Сторони, навіть якщо
цій окупації не чиниться жодний збройний опір.”



Стаття 42 Гаазького положення про закони і звичаї сухопутної війни 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.»
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Неміжнародний збройний конфлікт
Тривале збройне насильство
між урядовими силами та
організованими збройними
групами

між такими групами в межах
Держави

(п. 70 Рішення Апеляційної палати МКТЮ у справі Душко Тадіча від 2 жовтня 1995 року)

 Стаття 3, спільна для ЖК 1949 року:
“У випадку збройного конфлікту, який не має міжнародного характеру
та виникає на території однієї з Високих Договірних Сторін, кожна сторона
конфлікту зобов'язана застосовувати як мінімум такі положення…”

16

Неміжнародний збройний конфлікт
(збройний конфлікт неміжнародного
характеру)



Стаття 8 (2) (f) Римського статуту Міжнародного кримінального суду:
2(е)
застосовується
до
збройних
конфліктів
“Пункт
неміжнародного характеру, а отже, не застосовується до
випадків порушення внутрішнього порядку та виникнення
напруженості, таких, як заворушення, окремі й спорадичні акти
насильства та інші акти подібного характеру. Цей пункт
застосовується до збройних конфліктів, що мають місце на
території держави, коли відбувається тривалий збройний конфлікт
між урядовою владою та організованими збройними групами або
між такими групами.”
17

Поріг існування неміжнародного
збройного конфлікту

Ступінь
організованості

Ступінь
інтенсивності

18

Ступінь інтенсивності збройних
сутичок


серйозність нападів та посилення збройного протистояння



поширення сутичок територіально та у часі



будь-яке зростання чисельності військовослужбовців та
обсягів мобілізації військовозобов’язаних



поширення зброї у лавах сторін конфлікту



увага до конфлікту з боку Ради безпеки ООН



чисельність цивільного населення, яке тікає із зон військового
протистояння



типи озброєння, що застосовується (особливо важкого
озброєння) та ін.
19

Ступінь організованості збройних
угрупувань


організована та ієрархічно структурована група



вертикаль підпорядкування



набір правил та зовнішні атрибути влади



додержання прийнятих в угрупуванні стандартів поведінки



можливість виконання угрупуванням військових операцій в
організований спосіб



спроможність виконувати масштабні військові операції



спроможність контролювати певну частину території та ін.
(Див., наприклад, Справу Бошкоскі і Тарчуловскі, МКТЮ)
20

Відмінності сфери застосування у НМЗК
ст. 3 та ДП ІІ

Ст. 3
(до всіх НМЗК)
• між державою та організованими
збройними угрупуваннями
• між неурядовими угрупуваннями
• незалежно від ступеню контролю
над певною частиною території

ДП ІІ
• однією із сторін є урядові збройні
сили
• антиурядові сили контролюють
певну частину території
• антиурядові сили мають на чолі
відповідальне командування
• антиурядові сили мають здатність
вести постійні збройні дії
21

Міжнародне гуманітарне право не
застосовується до:

 заворушень

 безпорядків

 окремих й спорадичних актів
насильства

 окремих й спорадичних актів
насильства

 інших актів подібного характеру

 інших актів аналогічного
характеру

Стаття 8 (2) (f) Римського статуту
МКС

ДП ІІ
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Nota Bene
 Серйозні

порушення МГП, тобто воєнні злочини,
можуть вчинятися під час міжнародних збройних
конфліктів та під час неміжнародних збройних
конфліктів, але не під час внутрішніх заворушень і
безпорядків
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Неміжнародний збройний конфлікт
може стати міжнародним, якщо:


інша Держава втрутиться
допомогою своїх військ

в

цей

конфлікт

за



деякі з учасників внутрішнього збройного конфлікту
діятимуть від імені іншої Держави
(П. 84 Рішення Апеляційної палати МКТЮ у справі Душко Тадіча від 2

жовтня 1995 року)
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Кваліфікація ситуації за міжнародним правом і за
національним правом. Правова оцінка ситуації у
Криму та на Донбасі з точки зору МГП


МП і національне право можуть по-різному кваліфікувати одну і ту ж
ситуацію



Наприклад, за національним правом України ситуація на Донбасі може
кваліфікуватися як АТО або ООС, а за МП вона кваліфікується як
збройний конфлікт, до якого застосовуються норми МГП. Кваліфікація
ситуації за МП не залежить від кваліфікації ситуації за національним
правом
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Офіс Прокурора МКС:


Крим – з 26 лютого 2014 р. - окупація, до якої застосовується
правовий режим МЗК (п. 88 Звіту про дії з попереднього
розслідування 2017 р.)



Донбас: станом на сьогодні Офіс Прокурора МКС кваліфікує
ситуацію на Донбасі як два збройні конфлікти, що відбуваються
паралельно: НМЗК (з 30 квітня 2014 р.) і МЗК (з 14 липня 2014 р.) (п.
94 Звіту про дії з попереднього розслідування 2017 р.)



Донбас: Офіс Прокурора МКС продовжує розглядати заяви про
те, що РФ здійснює загальний контроль над збройними групами на
Донбасі з метою встановити чи має місце на Донбасі єдиний МЗК
(п. 95 Звіту про дії з попереднього розслідування 2017 р.)
26

Кваліфікація ситуації за національним
законодавством України


АРК і м. Севастополь: тимчасово окуповані території, а, отже,
МЗК (ЗУ “Про забезпечення прав і свобод громадян та
правовий режим на тимчасово окупованій території України”)



Донбас: ООС, агресія РФ проти України, тимчасово окуповані
території, окупаційна адміністрація РФ а, отже, МЗК (ЗУ “Про
особливості державної політики із забезпечення державного
суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у
Донецькій та Луганських областях”)



Застосування щодо непідконтрольної
концепції “occupation by proxy”

території

Донбасу
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Нормативно-правові акти з питань,
пов'язаних з АТО
ЗАКОНИ УКРАЇНИ

 «Про боротьбу з тероризмом» від 20 березня 2003 року №638-ІV ;
 «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 02 вересня 2014 року
№1669-VII;
 «Про військово-цивільні адміністрації» від 03 лютого 2015 року №141-VIII

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року «Про невідкладні
заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях» від 14
листопада 2014 року №875/2014;
 «Про утворення військово-цивільних адміністрацій» від 05 березня 2015 року №123/2015;
 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 березня 2015 року "Про додаткові
заходи щодо мирного врегулювання, нормалізації ситуації та зміцнення безпеки в окремих районах
Донецької та Луганської областей» від 18 березня 2015 року №149/2015;
 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції» від 18 березня
2015 року №150/2015
28

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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Перелік роздаткових матеріалів до Модулю 1
Витяги з НПА
1.

Стаття 2, спільна для чотирьох Женевських конвенцій про захист

жертв війни від 12 серпня 1949 року.
2.

Стаття 3, спільна для чотирьох Женевських конвенцій про захист

жертв війни від 12 серпня 1949 року.
3.

Стаття 1 Додаткового протоколу І про захист жертв міжнародних

збройних конфліктів від 8 червня 1977 року до Женевських конвенцій про
захист жертв війни від 12 серпня 1949 року.
4.

Стаття 1 Додаткового протоколу ІІ про захист жертв збройних

конфліктів неміжнародного характеру від 8 червня 1977 року до
Женевських конвенцій про захист жертв війни від 12 серпня 1949 року.
5.

Стаття 42 Гаазького положення про закони і звичаї війни на

суходолі 1907 року.
6.

Статті 49, 50 Женевської конвенції про поліпшення долі

поранених і хворих у діючих арміях (ЖК І) від 12 серпня 1949 року.
7.

Статті 50, 51 Женевської конвенції про поліпшення долі

поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії зі складу збройних
сил на морі (ЖК ІІ) від 12 серпня 1949 року.
8.

Статті 129, 130 Женевської конвенції про поводження з

військовополоненими (ЖК ІІІ) від 12 серпня 1949 року.
9.

Статті 146, 147 Женевської конвенції про захист цивільного

населення під час війни (ЖК ІV) від 12 серпня 1949 року.
10. Статті 1, 2 Європейської конвенції про незастосування строків
давності до злочинів проти людяності та воєнних злочинів 1974 року.
11. Римський статут Міжнародного кримінального суду: статті 5, 6, 7,
8.
12. Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за
нього 1948 року: статті І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VI, VII, VIII, IX.
30

13. Конвенція про незастосування строку давності до воєнних
злочинів і злочинів проти людства 1968 року: статті І, ІІ, ІІІ, ІV.
Справи
14. Стислий опис справи (Case Summary). Міжнародний кримінальний
трибунал щодо колишньої Югославії. Справа Душко Тадіча.
15. МКТЮ,

«Обвинувач

проти

Душко

Тадіча»,

IT-94-1-AR72,

Апеляційна палата, Рішення, 2 жовтня 1995 року.
16. Стислий опис справи (Case Summary) Міжнародний кримінальний
трибунал щодо колишньої Югославії. Справа Бошкоскі і Тарчуловскі.
17. МКТЮ, Справа Бошкоскі і Тарчуловскі. Рішення від 10 липня
2008 року у справі IT-04-82-T.
18. Короткий термінологічний словник з МГП
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ВИТЯГИ З МІЖНАРОДНИХ НПА ДО МОДУЛЯ 1:
1.

Стаття 2, спільна для чотирьох Женевських конвенцій про захист

жертв війни від 12 серпня 1949 року.
2.

Стаття 3, спільна для чотирьох Женевських конвенцій про захист

жертв війни від 12 серпня 1949 року.
3.

Стаття 1 Додаткового протоколу І про захист жертв міжнародних

збройних конфліктів від 8 червня 1977 року до Женевських конвенцій про
захист жертв війни від 12 серпня 1949 року.
4.

Стаття 1 Додаткового протоколу ІІ про захист жертв збройних

конфліктів неміжнародного характеру від 8 червня 1977 року до
Женевських конвенцій про захист жертв війни від 12 серпня 1949 року.
5.

Стаття 42 Гаазького положення про закони і звичаї війни на

суходолі 1907 року.
6.

Статті 49, 50 Женевської конвенції про поліпшення долі

поранених і хворих у діючих арміях (ЖК І) від 12 серпня 1949 року.
7.

Статті 50, 51 Женевської конвенції про поліпшення долі

поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії зі складу збройних
сил на морі (ЖК ІІ) від 12 серпня 1949 року.
8.

Статті 129, 130 Женевської конвенції про поводження з

військовополоненими (ЖК ІІІ) від 12 серпня 1949 року.
9.

Статті 146, 147 Женевської конвенції про захист цивільного

населення під час війни (ЖК ІV) від 12 серпня 1949 року.
10. Статті 1, 2 Європейської конвенції про незастосування строків
давності до злочинів проти людяності та воєнних злочинів 1974 року.
11. Римський статут Міжнародного кримінального суду: статті 5, 6, 7,
8.
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12. Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за
нього 1948 року: статті І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VI, VII, VIII, IX.
13. Конвенція про незастосування строку давності до воєнних
злочинів і злочинів проти людства 1968 року: статті І, ІІ, ІІІ, ІV.
1. Стаття 2, спільна для чотирьох Женевських конвенцій про
захист жертв війни від 12 серпня 1949 року
Стаття 2
Крім положень, які виконуються в мирний час, ця Конвенція
застосовується в усіх випадках оголошеної війни чи будь-якого
іншого збройного конфлікту, що може виникнути між двома чи більше
Високими Договірними Сторонами, навіть якщо стан війни не визнаний
однією з них.
Конвенція також застосовується в усіх випадках часткової або
повної окупації території Високої Договірної Сторони, навіть якщо
цій окупації не чиниться жодний збройний опір.
Хоча одна з держав, що перебувають у конфлікті, може не бути
учасницею цієї Конвенції, держави, які є учасницями цієї
Конвенції, залишаються зобов'язаними нею у своїх взаємовідносинах.
Крім того, вони зобов'язані Конвенцією стосовно зазначеної
держави, якщо остання приймає та застосовує її положення.
2. Стаття 3, спільна для чотирьох Женевських конвенцій про
захист жертв війни від 12 серпня 1949 року
Стаття 3
У випадку збройного конфлікту, який не має міжнародного
характеру та виникає на території однієї з Високих Договірних
Сторін, кожна сторона конфлікту зобов'язана застосовувати як
мінімум такі положення:
1) З особами, які не беруть активної участі у воєнних діях,
зокрема з тими особами зі складу збройних сил, які склали зброю, а
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також тими, які припинили участь у воєнних діях у зв'язку з
хворобою, пораненням, триманням під арештом чи з будь-якої іншої
причини, поводяться за будь-яких обставин гуманно, без будь-якої
дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, релігії чи
вірування, статі, походження чи майнового становища чи будь-якими
іншими аналогічними критеріями.
Із цією метою заборонено зараз і надалі вчиняти стосовно
зазначених вище осіб такі дії:
a) насилля над життям та особистістю, зокрема всі види
вбивств, завдання каліцтва, жорстоке поводження й тортури;
b) захоплення заручників;
c) наругу над людською гідністю, зокрема образливе та
принизливе поводження;
d) засудження та застосування покарання без попереднього
судового рішення, винесеного судом, який створено належним чином і
який надає судові гарантії визнані цивілізованими народами як
необхідні.
2. Підбирати поранених і хворих та надавати їм допомогу.
Безстороння гуманітарна організація, наприклад Міжнародний
комітет Червоного Хреста, може запропонувати свої послуги сторонам
конфлікту.
Крім того, сторони конфлікту повинні шляхом укладення
спеціальних угод докладати зусиль з метою введення в дію всіх або
частини інших положень цієї Конвенції.
Застосування попередніх положень не впливає на правовий
статус сторін конфлікту.
3. Стаття 1 Додаткового протоколу І про захист жертв
міжнародних збройних конфліктів від 8 червня 1977 року до
Женевських конвенцій про захист жертв війни від 12 серпня 1949 року.
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Стаття 1. Загальні принципи і сфера застосування
1. Високі Договірні Сторони зобов'язуються додержувати цього
Протоколу та забезпечувати його додержання за будь-яких обставин.
2. У випадках, не передбачених цим Протоколом або іншими
міжнародними угодами, цивільні особи й комбатанти залишаються під
захистом і дією принципів міжнародного права, що випливають з
усталених звичаїв, з принципів гуманності та з вимог суспільної
свідомості.
3. Цей Протокол, що доповнює Женевські конвенції від 12
серпня 1949 року ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ) про захист
жертв війни, застосовується при ситуаціях, зазначених у статті 2,
спільній для цих Конвенцій.
4. Ситуації, згадані в попередньому пункті, включають збройні
конфлікти, в яких народи ведуть боротьбу проти колоніального
панування, іноземної окупації та расистських режимів для
здійснення свого права на самовизначення, закріпленого в Статуті
Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ) та в Декларації про
принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і
співробітництва між державами відповідно до Статуту Організації
Об'єднаних Націй ( 995_569 ).
4. Стаття 1 Додаткового протоколу ІІ про захист жертв збройних
конфліктів неміжнародного характеру від 8 червня 1977 року до
Женевських конвенцій про захист жертв війни від 12 серпня 1949 року
Стаття 1. Основна сфера застосування
1. Цей Протокол розвиває й доповнює статтю 3, загальну для
Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року ( 995_151, 995_152,
995_153, 995_154 ), не змінюючи існуючих умов їх застосування,
застосовується до всіх збройних конфліктів, які не підпадають під
дію статті 1 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12
серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних
конфліктів (Протокол I) ( 995_199 ), і відбуваються на території
будь-якої Високої Договірної Сторони між її збройними силами або
іншими організованими збройними групами, які, перебуваючи під
відповідальним командуванням, контролюють частину її території, що

35

дає їм змогу здійснювати безперервні й погоджені воєнні дії та
застосовувати цей Протокол.
2. Цей Протокол не застосовується до випадків порушення
внутрішнього порядку та виникнення обстановки внутрішньої
напруженості, таких як безпорядки, окремі й спорадичні акти
насильства та інші акти аналогічного характеру, оскільки вони не є
збройними конфліктами.
5. Стаття 42 Гаазького положення про закони і звичаї війни на
суходолі 1907 року
Стаття 42. 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.
6. Статті 49, 50 Женевської конвенції про поліпшення долі
поранених і хворих у діючих арміях (ЖК І) від 12 серпня 1949 року
Стаття 49
Високі Договірні Сторони зобов'язуються приймати будь-які
законодавчі акти, необхідні для встановлення ефективних
кримінальних покарань для осіб, які вчиняють або віддають накази
вчиняти будь-які серйозні порушення цієї Конвенції, визначені в
наступній статті.
Кожна Висока Договірна Сторона зобов'язана розшукувати осіб,
обвинувачуваних у тому, що вони вчинили або віддали наказ вчинити
такі серйозні порушення, та незалежно від їхнього громадянства
віддавати їх до свого суду. Вона може також, якщо вважає це за
доцільне, передавати їх згідно з положеннями свого законодавства
для суду іншій заінтересованій Високій Договірній Стороні за
умови, що ця Договірна Сторона зібрала достатньо серйозні докази
для порушення справи.
Кожна Висока Договірна Сторона вживає заходів, необхідних для
припинення всіх дій, які суперечать положенням цієї Конвенції, але
не є серйозними порушеннями, визначеними в наступній статті.
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За будь-яких обставин звинувачені користуються гарантіями
щодо належного судового розгляду й захисту, які не можуть бути
менш сприятливими, ніж ті, що передбачені статтею 105 й подальшими
статтями Женевської конвенції про поводження з військовополоненими
( 995_153 ) від 12 серпня 1949 року.
Стаття 50
Серйозними порушеннями, про які йдеться в попередній статті,
є ті, що пов'язані з будь-яким із таких діянь: умисним вбивством,
тортурами або нелюдським поводженням, зокрема біологічними
експериментами, умисним заподіянням тяжких страждань або
серйозного тілесного ушкодження й шкоди здоров'ю та із
широкомасштабним руйнуванням і привласненням майна, не
виправданими воєнною необхідністю й здійсненими незаконно та
умисно, - якщо їх скоєно проти осіб чи майна, що знаходяться під
захистом, забезпечуваним цією Конвенцією.
7. Статті 50, 51 Женевської конвенції про поліпшення долі
поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії зі складу
збройних сил на морі (ЖК ІІ) від 12 серпня 1949 року
Стаття 50
Високі Договірні Сторони зобов'язуються приймати будь-які
законодавчі акти, необхідні для встановлення ефективних
кримінальних покарань для осіб, які вчиняють або віддають накази
вчиняти будь-які серйозні порушення цієї Конвенції, визначені в
наступній статті.
Кожна Висока Договірна Сторона зобов'язана розшукувати осіб,
звинувачуваних у тому, що вони вчинили або віддали наказ вчинити
такі серйозні порушення, та незалежно від їхнього громадянства
віддавати їх до свого суду. Вона може також, якщо вважає це за
доцільне, передавати їх згідно з положеннями свого законодавства
для суду іншій заінтересованій Високій Договірній Стороні за
умови, що ця Договірна Сторона зібрала достатньо серйозні докази
для порушення справи.
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Кожна Висока Договірна Сторона вживає заходів, необхідних для
припинення всіх дій, які суперечать положенням цієї Конвенції, але
не є серйозними порушеннями, визначеними в наступній статті.
За будь-яких обставин звинувачені користуються гарантіями
стосовно належного судового розгляду й захисту, які не можуть бути
менш сприятливими, ніж ті, що передбачені статтею 105 й подальшими
статтями Женевської конвенції про поводження з військовополоненими
( 995_153 ) від 12 серпня 1949 року.
Стаття 51
Серйозними порушеннями, про які йдеться в попередній статті,
є ті, що пов'язані з будь-яким із таких діянь: умисним вбивством,
тортурами або нелюдським поводженням, зокрема біологічними
експериментами, умисним заподіянням тяжких страждань або
серйозного тілесного ушкодження й шкоди здоров'ю та із
широкомасштабним руйнуванням і привласненням майна, не
виправданими воєнною необхідністю й здійсненими незаконно та
умисно, - якщо їх скоєно проти осіб чи майна, що знаходяться під
захистом, забезпечуваним цією Конвенцією.
8. Статті 129, 130 Женевської конвенції про поводження з
військовополоненими (ЖК ІІІ) від 12 серпня 1949 року
Стаття 129
Високі Договірні Сторони зобов'язуються приймати будь-які
законодавчі акти, необхідні для встановлення ефективних
кримінальних покарань для осіб, які вчиняють або віддають накази
вчиняти будь-які із серйозних порушень цієї Конвенції, визначених
у наступній статті.
Кожна Висока Договірна Сторона зобов'язана розшукувати осіб,
обвинувачуваних у тому, що вони вчинили або віддали наказ учинити
такі серйозні порушення, та незалежно від їхнього громадянства
віддавати їх до свого суду. Вона може також, якщо вважає це за
доцільне, передавати їх згідно з положеннями свого законодавства
для суду іншій заінтересованій Високій Договірній Стороні за
умови, що ця Договірна Сторона зібрала достатньо серйозні докази
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для порушення справи.
Кожна Висока Договірна Сторона вживає заходів, необхідних для
припинення всіх дій, які суперечать положенням цієї Конвенції, але
не є серйозними порушеннями, визначеними в наступній статті.
За будь-яких обставин обвинувачені користуються гарантіями
стосовно належного судового розгляду й захисту, які не можуть бути
менш сприятливими, ніж ті, що передбачені статтею 105 й подальшими
статтями цієї Конвенції.
Стаття 130
Серйозними порушеннями, про які йдеться в попередній статті,
є ті, що пов'язані з будь-яким з таких діянь, якщо їх учинено
проти осіб або майна, які користуються захистом цієї Конвенції:
умисне вбивство, тортури або нелюдське поводження, зокрема
біологічні експерименти, умисне заподіяння тяжких страждань або
серйозного тілесного ушкодження або шкоди здоров'ю, примушування
військовополоненого до служби в збройних силах ворожої держави або
умисне позбавлення його прав на справедливе та належне судове
розслідування, передбачених цією Конвенцією.
9. Статті 146, 147 Женевської конвенції про захист цивільного
населення під час війни (ЖК ІV) від 12 серпня 1949 року
Стаття 146
Високі Договірні Сторони зобов'язуються надати чинності будь-якому
закону, необхідному для надання дієвих карних санкцій для осіб, які вчинять,
або наказують іншим учинити будь-яке серйозне порушення цієї Конвенції,
визначеного в цій статті.
Кожна Висока Договірна Сторона зобов'язується розшукати осіб, яких
обвинувачено у вчиненні або в наказі вчинити такі серйозні порушення, і
представляють таких осіб, незалежно від їхнього громадянства, перед своїми
судами. Вона може також, якщо вона вважає це потрібним, і відповідно до
положень свого законодавства, передати таких осіб для судового процесу іншій
заінтересованій Високій Договірній Стороні за умови, що така Висока
Договірна Сторона не має доказів, які давали б підстави для обвинувачення
таких осіб.
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Кожна Висока Договірна Сторона вживає заходів, необхідних для
припинення всіх дій, які суперечать положенням цієї Конвенції, крім серйозних
порушень визначених наступною статтею.
За будь-яких обставин обвинувачені особи користуються перевагами
гарантій належного судового процесу та захисту, що надають не менше
переваг, ніж ті, що обумовлені статтею 105, і ті, що випливають з Женевської
конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 р.
Стаття 147
Серйозні порушення, про які йдеться в попередній статті, становлять такі
порушення, що охоплюють такі дії, якщо їх здійснено проти осіб або власності,
які перебувають під захистом цієї Конвенції: умисне вбивство, тортури або
нелюдяне поводження, зокрема біологічні експерименти, які умисно
спричинять великі страждання чи серйозні травми тілу чи здоров'ю, нелегальна
депортація чи переведення або нелегальне ув'язнення особи, що перебуває під
захистом, примушення особи, що перебуває під захистом, служити в збройних
силах ворожої держави, або умисне відбирання в особи, що перебуває під
захистом, прав на справедливий і офіційний судовий процес, рекомендований
цією Конвенцією, захоплення полонених і широкомасштабне руйнування і
привласнення власності, не виправдане воєнною необхідністю, і здійснюване
незаконним чином і безцільно.
10. Статті 1, 2 Європейської конвенції про незастосування строків
давності до злочинів проти людяності та воєнних злочинів 1974 року
Стаття 1
Кожна Договірна Держава зобов'язується вживати будь-яких
необхідних заходів з метою забезпечення незастосування строків
давності притягнення до кримінальної відповідальності або
виконання вироків у зв'язку з такими правопорушеннями настільки,
наскільки вони підлягають покаранню відповідно до її внутрішнього
права:
1. Злочинами проти людяності, визначеними в Конвенції про
запобігання злочину геноциду та покарання за нього ( 995_155 ),
прийнятій Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй
9 грудня 1948 р.;
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2. a) порушеннями, визначеними в статті 50 Женевської
конвенції 1949 р. про поліпшення долі поранених і хворих у діючих
арміях ( 995_151 ), статті 51 Женевської конвенції 1949 р. про
поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної
аварії, зі складу збройних сил на морі ( 995_152 ), статті 130
Женевської конвенції 1949 р. про поводження з військовополоненими
( 995_153 ) й статті 147 Женевської конвенції 1949 р. про захист
цивільного населення під час війни ( 995_154 );
b) будь-якими аналогічними порушеннями законів війни, що
діють під час набрання чинності Конвенцією, і звичаїв війни, які
існують у цей час і які не охоплюються зазначеними вище
положеннями Женевських конвенцій, коли відповідне конкретне порушення має особливо серйозний
характер або за фактичними обставинами і умисним характером, або
за масштабами передбачуваних наслідків.
3. Будь-яким іншим порушенням норми або звичаю міжнародного
права, яке може бути надалі встановлене і яке відповідна Договірна
Держава вважає відповідно до заяви, зробленої згідно зі статтею 6,
таким, що має характер, аналогічний до тих, що згадані в пунктах 1
або 2 цієї статті.
Стаття 2
1. Ця Конвенція застосовується до правопорушень, учинених
після набрання нею чинності для відповідної Договірної Держави.
2. Вона також застосовується до правопорушень, учинених до
такого набрання чинності, у випадках, коли в той час строк
давності ще не минув.
11. Римський статут Міжнародного кримінального суду: статті 5, 6,
7, 8.
Стаття 5
Злочини, що підпадають під юрисдикцію Суду
1. Юрисдикція Суду обмежується особливо тяжкими злочинами, які
викликають занепокоєння всієї міжнародної спільноти. Відповідно до цього
Статуту Суд має юрисдикцію стосовно наступних злочинів:
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a) злочин геноциду;
b) злочини проти людяності;
c) воєнні злочини;
d) злочин агресії.
2. Суд здійснює юрисдикцію стосовно злочину агресії, як тільки буде
прийнято положення згідно зі статтями 121 та 123, що містить визначення
цього злочину та встановлює умови, за яких Суд здійснює юрисдикцію
стосовно цього злочину. Таке положення має узгоджуватися з відповідними
положеннями Статуту Організації Об’єднаних Націй.
Стаття 6
Геноцид
Для цілей цього Статуту «геноцид» означає будь-яке з наступних діянь, які
вчиняються з наміром знищити повністю або частково будь-яку національну,
етнічну, расову чи релігійну групу як таку:
a) вбивство членів такої групи;
b) заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або психічної травми членам
такої групи;
c) умисне створення для будь-якої групи таких умов життя, що
розраховані на її повне або часткове фізичне знищення;
d) заходи, спрямовані на запобігання дітонародженню у середовищі цієї
групи;
e) насильницька передача дітей цієї групи іншій групі.
Стаття 7
Злочини проти людяності
1. Для цілей цього Статуту "злочин проти людяності" означає будь-яке
із наступних діянь, якщо вони вчинені в рамках широкомасштабного або
систематичного нападу на будь-яких цивільних осіб, якщо такий напад
здійснюється свідомо:
a) вбивство;
b) винищення;
c) поневолення;
d) депортація або насильницьке переміщення населення;
e) ув’язнення або інше жорстоке позбавлення фізичної свободи на
порушення основоположних норм міжнародного права;
f) катування;
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g) зґвалтування, обернення в сексуальне рабство, примус до
проституції, примусова вагітність, примусова стерилізація або будь-які інші
форми сексуального насильства подібної тяжкості;
h) переслідування будь-якої ідентифікованої групи або спільноти за
політичними, расовими, національними, етнічними, культурними,
релігійними, гендерними, як це визначено у пункті 3, або іншими мотивами,
які повсюдно визнані неприпустимими згідно з міжнародним правом, у
зв'язку з будь-якими діяннями, зазначеними у цьому пункті, або будь-якими
злочинами, які підпадають під юрисдикцію Суду;
i) насильницьке зникнення людей;
j) злочин апартеїду;
k) інші нелюдські діяння аналогічного характеру, які полягають в
умисному заподіянні сильних страждань або серйозних тілесних ушкоджень
або спричинюють серйозну шкоду психічному або фізичному здоров'ю.
2. Для цілей пункту 1:
a) «напад на будь-яких цивільних осіб» означає лінію поведінки, що
включає вчинення актів, зазначених у пункті 1, проти будь-яких цивільних
осіб, що вчиняються з метою проведення політики держави або організації,
спрямованої на вчинення такого нападу, чи з метою сприяння такій політиці;
b) «винищення» включає умисне створення умов життя, зокрема,
позбавлення доступу до продуктів харчування та ліків, розрахованих на те,
щоб знищити частину населення;
c) «поневолення» означає здійснення будь-якого або всіх повноважень,
пов’язаних з правом власності відносно особи, та включає здійснення таких
повноважень у ході торгівлі людьми, зокрема жінками та дітьми;
d) «депортація або насильницьке переміщення населення» означає
насильницьке переміщення відповідних осіб, шляхом виселення або інших
примусових дій, з району, у якому вони законно перебувають, за відсутності
підстав, дозволених міжнародним правом;
e) «катування» означає умисне заподіяння сильного болю або
страждань, фізичних або психічних, особі, яка перебуває під вартою або під
контролем обвинуваченого; але катуванням не вважається біль або
страждання, що виникають лише в результаті законних санкцій, і є
невід’ємними від цих санкцій або заподіяні ними випадково;
f) «примусова вагітність» означає незаконне позбавлення волі будь-якої
жінки, яка стала вагітною у примусовому порядку, з метою зміни етнічного
складу будь-якого населення або вчинення інших грубих порушень
міжнародного права. Це визначення в жодному випадку не повинно
тлумачитися як таке, що впливає на національне законодавство, пов’язане з
вагітністю;

43

g) «переслідування» означає умисне та грубе позбавлення основних
прав, усупереч міжнародному праву, за ознакою належності до тієї чи іншої
групи або спільноти;
h) «злочин апартеїду» означає нелюдські діяння, подібні за своїм
характером до тих, що зазначені у пункті 1, які вчиняються у контексті
інституціоналізованого режиму систематичного гноблення і домінування
однієї расової групи над іншою расовою групою або групами, та які
вчиняються з метою збереження такого режиму;
i) «насильницьке зникнення людей» означає арешт, затримання або
викрадення осіб державою чи політичною організацією або з їхнього
дозволу, за їхньої підтримки чи за їхньою згодою, з подальшою відмовою
визнати таке позбавлення волі або повідомити про долю чи місце
перебування цих осіб з метою позбавлення їх законного захисту протягом
тривалого періоду часу.
3. Для цілей цього Статуту розуміється, що термін «гендерний» у
контексті суспільства поширюється на дві статі – чоловічу та жіночу. Термін
«гендерний» не має жодного іншого значення, відмінного від згаданого
вище.
Стаття 8
Воєнні злочини
1. Суд має юрисдикцію щодо воєнних злочинів, зокрема, коли вони
вчинені в рамках плану або політики або при великомасштабному вчиненні
таких злочинів.
2. Для цілей цього Статуту воєнні злочини означають:
a) серйозні порушення Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, а
саме, будь-яке із наступних діянь проти осіб або майна, що охороняються
згідно з положеннями відповідної Женевської конвенції:
i) умисне вбивство;
ii) катування чи нелюдське поводження, включаючи біологічні
експерименти;
iii) умисне завдання сильних страждань чи нанесення тяжких тілесних
ушкоджень або шкоди здоров'ю;
iv) незаконне, безглузде та великомасштабне знищення чи
привласнення майна, що не викликане військовою необхідністю;
v) примушування військовополоненого чи іншої особи, яка перебуває
під захистом, до служби у збройних силах ворожої держави;
vi) умисне позбавлення військовополоненого чи іншої особи права на
справедливе та нормальне судочинство;
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волі;

vii) незаконна депортація або переміщення або незаконне позбавлення

viii) взяття заручників;
b) інші серйозні порушення законів та звичаїв, що застосовуються у
міжнародних збройних конфліктах у встановлених рамках міжнародного
права, а саме одне із наступних діянь:
i) умисні напади на цивільне населення як таке або окремих цивільних
осіб, які не беруть безпосередньої участі у військових діях;
ii) умисні напади на цивільні об'єкти, тобто об'єкти, які не є
військовими цілями;
iii) умисне нанесення ударів по персоналу, об'єктам, матеріалам,
підрозділам або транспортним засобам, що задіяні у наданні гуманітарної
допомоги або в місії з підтримання миру відповідно до Статуту Організації
Об'єднаних Націй, поки вони мають право на захист, яким користуються
цивільні особи або цивільні об'єкти за міжнародним правом збройних
конфліктів;
iv) умисне вчинення нападу, коли відомо, що такий напад спричинить
випадкову загибель або травмування цивільних осіб або завдаватиме шкоди
цивільним об'єктам або значну, довгострокову і серйозну шкоду
навколишньому природному середовищу, що будуть явно неспівставні з
конкретною та безпосередньо очікуваною загальною військовою перевагою;
v) напад на незахищені та такі, що не є військовими цілями, міста, села,
житло чи будівлі чи їх обстріл із застосуванням будь-яких засобів;
vi) вбивство чи поранення комбатанта, який, склавши зброю або не
маючи більше засобів захисту, беззастережно здався у полон;
vii) неналежне використання прапору парламентера, прапору чи
військових відзнак та форми ворожої сторони або Організації Об'єднаних
Націй, а також відмітних емблем, передбачених Женевськими конвенціями,
що призвело до смерті чи завдання шкоди особі;
viii) переміщення, пряме або непряме, окупаційною державою частини
її власного цивільного населення на окуповану нею територію, чи депортація
або переміщення населення окупованої території чи її частини в межах
відповідної території або за межами цієї території;
ix) умисне нанесення ударів по будівлям, що мають релігійне, освітнє,
культурне, наукове чи благодійне призначення, історичним пам’ятникам,
шпиталям та місцям зосередження хворих і поранених, за умови, що вони не
є військовими цілями;
x) завдання особам, які підпорядковані ворожій стороні, фізичних
травмувань чи проведення над ними медичних чи наукових експериментів
будь-якого виду, які не виправдані необхідністю медичного,
стоматологічного чи іншого лікування відповідної особи і не здійснюються в
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її інтересах, і які спричиняють смерть чи серйозно загрожують здоров’ю
такої особи чи осіб;
xi) підступне вбивство чи поранення осіб, які належать до ворожої нації
або армії;
xii) заява про те, що пощади не буде;
xiii) знищення або захоплення ворожого майна за винятком випадків,
коли таке знищення або захоплення викликане військовою необхідністю;
xiv) заява про відміну, призупинення чи недопустимість у суді прав та
позовів громадян протилежної сторони;
xv) примушування громадян протилежної сторони до участі у воєнних
діях проти їх власної держави, навіть, якщо вони знаходились на службі
воюючої сторони до початку війни;
xvi) пограбування міста чи населеного пункту навіть, якщо він
захоплений штурмом;
xvii) застосування отрути чи отруйної зброї;
xviii) застосування задушливих, отруйних чи інших газів та будь-яких
аналогічних рідин, матеріалів чи засобів;
xix) застосування куль, які легко розриваються чи сплющуються в тілі
людини, таких, як оболончаті кулі, тверда оболонка яких не покриває всю
серцевину чи має надрізи;
xx) застосування зброї, боєприпасів та техніки, а також методів ведення
війни, які спричиняють надмірні пошкодження чи непотрібні страждання,
або є невибірковими за своєю суттю, що порушує норми міжнародного
права збройних конфліктів, за умови, що така зброя, боєприпаси, техніка та
методи ведення війни є предметом загального заборонення та включені до
відповідного додатку Статуту шляхом застереження згідно з відповідним
положенням, викладеним у статтях 121 та 123 Статуту;
xxi) посягання на людську гідність, зокрема поводження, що ображає чи
принижує людську гідність;
xxii) зґвалтування, обернення в сексуальне рабство, примушування до
проституції, примусова вагітність, як це визначено у пункті 2 (f) статті 7,
примусова стерилізація та будь-які інші види сексуального насильства, що є
грубим порушенням Женевських конвенцій;
xxiii) використання присутності цивільної особи чи іншої особи, що
перебуває під захистом, для захисту від воєнних дій певних пунктів, районів
чи збройних сил;
xxiv) умисне нанесення ударів по будівлям, матеріалам, медичним
закладам та транспортним засобам, а також персоналу, який використовує
відповідно до міжнародного права відмітні емблеми, що передбачені
Женевськими конвенціями;
xxv) умисне вчинення дій, які піддають цивільне населення голоду, як
способу ведення війни шляхом позбавлення його предметів, необхідних для
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виживання, включаючи умисне створення завад для допомоги, як це
передбачено Женевськими конвенціями;
xxvi) набір чи вербування дітей віком до п’ятнадцяти років до складу
національних збройних сил чи їх використання для активної участі у
збройних діях;
c) У випадку збройного конфлікту неміжнародного характеру серйозні
порушення статті 3, спільної для чотирьох Женевських конвенцій від
12 серпня 1949 року, а саме: будь-яке із наведених нижче дій проти осіб, які
не беруть активної участі у воєнних діях, включаючи учасників збройних
сил, які склали зброю та осіб, які не здатні брати подальшої участі у воєнних
діях внаслідок хвороби, поранень, затримання чи з будь-якої іншої причини;
i) посягання на життя та особистість, зокрема вбивство будь-якого виду,
завдання тілесних ушкоджень, жорстоке поводження та катування;
ii) приниження людської гідності, зокрема принизливе та образливе
ставлення;
iii) взяття заручників;
iv) винесення вироків та приведення їх у виконання без попереднього
судового розгляду, проведеного створеним у встановленому порядку судом,
що забезпечує дотримання всіх судових гарантій, які за загальним визнанням
є обов'язковими.
d) Пункт 2 (c) застосовується до збройних конфліктів неміжнародного
характеру і, таким чином, не застосовується до випадків порушення
внутрішнього порядку та виникнення напруженості, таких як заворушення,
окремі спорадичні акти насильства або інші акти аналогічного характеру;
e) Інші серйозні порушення законів та звичаїв, що застосовуються у
збройних конфліктах неміжнародного характеру у встановлених рамках
міжнародного права, а саме будь-яке із наступних діянь:
i) умисне нанесення ударів по цивільному населенню, а також умисний
напад на окремих цивільних осіб, які не беруть безпосередньої участі у
воєнних діях;
ii) умисне нанесення ударів по будівлям, матеріалам, медичним
закладам та транспортним засобам, а також персоналу, який використовує
відповідно до міжнародного права відмітні емблеми, що передбачені
Женевськими конвенціями;
iii) цілеспрямоване нанесення ударів по персоналу, об’єктам,
матеріалам, підрозділам або транспортним засобам, задіяним у наданні
гуманітарної допомоги чи місії з підтримання миру відповідно до Статуту
Організації Об'єднаних Націй, поки вони мають право на захист, яким
користуються цивільні особи чи цивільні об’єкти за міжнародним правом
збройних конфліктів;
iv) умисне нанесення ударів по будівлям, що мають релігійне, освітнє,
культурне, наукове чи благодійне призначення, історичним пам’яткам,
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шпиталям та місцям зосередження хворих та поранених, за умови, що вони
не є військовими цілями;
v) пограбування міста чи населеного пункту, навіть, якщо він
захоплений штурмом;
vi) зґвалтування, обернення в сексуальне рабство, примушування до
проституції, примусова вагітність, як це визначено у пункту 2 (f) статті 7,
примусова стерилізація та будь-які інші види сексуального насильства, що
також є грубим порушенням статті 3, загальної для чотирьох Женевських
конвенцій;
vii) набір чи вербування дітей віком до п’ятнадцяти років до складу
національних збройних сил чи їх використання для активної участі в
збройних діях;
viii) видання наказів про переміщення цивільного населення з причин,
пов’язаних з конфліктом, якщо тільки це не вимагається задля забезпечення
безпеки відповідного громадського населення чи крайньої необхідності
військового характеру;
ix) віроломне вбивство чи поранення комбатанта ворожої сторони;
x) заява про те, що пощади не буде;
xi) завдання особам, які підпорядковані ворожій стороні, фізичних
травмувань або проведення над ними медичних або наукових експериментів
будь-якого виду, які не виправдані необхідністю медичного,
стоматологічного чи іншого лікування відповідної особи і не здійснюються в
її інтересах, та які спричиняють смерть чи серйозно загрожують здоров’ю
такої особи чи осіб;
xii) знищення або захоплення ворожого майна, за винятком випадків,
коли таке знищення або захоплення настійно викликане обставинами
конфлікту.
f) Пункт 2 (e) застосовується до збройних конфліктів неміжнародного
характеру і, таким чином, не застосовується до випадків порушення
внутрішнього порядку та виникнення напруженості, таких як заворушення,
окремі спорадичні акти насильства або інші акти аналогічного характеру. Він
застосовується до збройних конфліктів, які мають місце на території
держави, коли відбувається тривалий збройний конфлікт між органами
державної влади та організованими збройними групами або між самими
такими групами.
3. Ніщо у пунктах 2 (c) і (d) не зачіпає відповідальність уряду за
підтримку або відновлення закону та порядку у державі або за захист єдності
та територіальної цілісності держави всіма законними засобами.
12. Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за
нього 1948 року: статті І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VI, VII, VIII, IX.
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Стаття I
Договірні Сторони підтверджують, що геноцид незалежно від того, чи
вчинюється він у мирний або у військовий час, є злочином, який порушує
норми міжнародного права, і проти якого вони зобов'язуються вживати
заходів попередження і карати за його вчинення.
Стаття II
У цій Конвенції під геноцидом розуміються наступні дії, вчинені з
наміром знищити, повністю або частково, будь-яку національну, етнічну,
расову або релігійну групу як таку:
а) вбивство членів цієї групи;
b) нанесення тяжких тілесних або психічних ушкоджень членам такої
групи;
c) навмисне створення для будь-якої групи таких життєвих умов, що
розраховані на повне або часткове знищення групи;
d) дії, розраховані на запобігання народження дітей у середовищі такої
групи;
е) насильницька передача дітей з однієї людської групи в іншу.
Стаття III
Діяння, за які передбачено покарання:
а) геноцид;
b) змова з метою здійснення геноциду;
c) пряме і публічне підбурювання до здійснення геноциду;
d) замах на здійснення геноциду;
e) співучасть у геноциді.
Стаття IV
Особи, що чинять геноцид чи будь-які інші діяння, які перелічені у
статті III, підлягають покаранню, незалежно від того, чи є вони за
конституцією відповідальними правителями, посадовими чи приватними
особами.
Стаття V
Для набуття чинності положень цієї Конвенції Договірні Сторони
зобов'язуються затвердити необхідне законодавство, кожна у відповідності зі
своєю конституційною процедурою, та зокрема передбачити ефективні
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заходи покарання осіб, винних у вчиненні геноциду чи інших згаданих у
статті III злочинів.
Стаття VI
Особи, звинувачені у вчиненні геноциду або інших діяннях, перелічених
у статті III, мають бути засуджені компетентним судом тієї держави, на
території якої було вчинено це діяння, або таким міжнародним кримінальним
судом, що може мати юрисдикцію по відношенню до Сторін цієї Конвенції,
які визнали юрисдикцію такого суду.
Стаття VII
Стосовно видачі винних, геноцид та інші діяння, перелічені у статті III,
не розглядаються як політичні злочини.
У таких випадках Договірні Сторони зобов'язуються здійснювати видачу
у відповідності зі своїм законодавством та чинними договорами.
Стаття VIII
Кожна держава-учасниця цієї Конвенції може звернутися до
відповідного органу Об'єднаних Націй з вимогою вжиття, відповідно до
положень Статуту Організації Об'єднаних Націй, усіх необхідних, на її
думку, заходів з метою попередження і запобігання актів геноциду чи будьяких інших діянь, перелічених у статті III.
Стаття IX
Спори між Договірними Сторонами з питань тлумачення, застосування
або виконання цієї Конвенції, включаючи спори відносно відповідальності
тієї чи іншої держави за вчинення геноциду чи будь-яких інших діянь,
перелічених у статті III, передаються на розгляд Міжнародного суду на
вимогу однієї зі Сторін у спорі.
13. Конвенція про незастосування строку давності до воєнних
злочинів і злочинів проти людства 1968 року: статті І, ІІ, ІІІ, ІV.
Стаття I
Строки давності не застосовуються до наступних злочинів, незалежно
від часу їх вчинення:
а) воєнні злочини, як вони визначені у Статуті Нюрнберзького
міжнародного військового трибуналу від 8 серпня 1945 року та
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підтверджуються Резолюціями 3 (І) від 13 лютого 1946 року та 95 (І) від 11
грудня 1946 року Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, а
також, зокрема, "серйозні порушення", перелічені у Женевських конвенціях
про захист жертв війни від 12 серпня 1949 року ( 995_151 ) ( 995_152 ) (
995_153 ) ( 995_154 );
b) злочини проти людства, незалежно від того, чи були вони вчинені
під час війни або в мирний час, як вони визначаються у Статуті
Нюрнберзького міжнародного воєнного трибуналу від 8 серпня 1945 року та
підтверджуються у Резолюціях 3 (І) від 13 лютого 1946 року та 95 (І) від 11
грудня 1946 року Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй,
вигнання у результаті збройного нападу або окупації та нелюдські дії, що є
наслідком політики апартеїду, а також злочин геноциду, визначений у
Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду і покарання за нього
(995_155), навіть якщо такі дії не є порушенням внутрішнього законодавства
тієї країни, у якій були вчинені.
Стаття II
У разі вчинення будь-якого із злочинів, згаданих у статті I, положення
цієї Конвенції застосовуються до представників державної влади та
приватних осіб, які виступають у якості виконавців цих злочинів або
співучасників таких злочинів, або безпосередньо підбурюють інших осіб до
вчинення таких злочинів, або беруть участь у змові для їхнього вчинення,
незалежно від ступеня їх завершеності, так само як і до представників
державної влади, що допускають їх вчинення.
Стаття III
Держави-учасниці цієї Конвенції зобов'язуються вжити всіх необхідних
внутрішніх заходів законодавчого чи іншого характеру, спрямованих на те,
щоб відповідно до міжнародного права створити умови для видачі осіб,
зазначених у статті II цієї Конвенції.
Стаття IV
Держави-учасниці цієї Конвенції зобов'язуються прийняти відповідно до
їх конституційної процедури будь-які законодавчі або інші заходи, необхідні
для забезпечення того, щоб строк давності, встановлений законом або іншим
шляхом, не застосовувався до судового переслідування та покарання за
злочини, зазначені у статтях I і II цієї Конвенції, і щоб там, де такий строк
застосовується до цих злочинів, він був скасований.
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Опис справи
Міжнародний кримінальний трибунал щодо колишньої Югославії
Справа Душко Тадіча
25 травня 1993 року Рада Безпеки ООН шляхом прийняття резолюції 827
заснувала Міжнародний кримінальний трибунал щодо колишньої Югославії
(МКТЮ) з метою судового переслідування фізичних осіб, відповідальних за
серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, на території колишньої
Югославії, починаючи з 1991 року. Місцем перебування МКТЮ було місто Гаага
(Нідерланди). МКТЮ перестав функціонувати 31 грудня 2017 року. Останні справи
МКТЮ розглядає Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів.
Душко Тадіч служив наглядачем концентраційного табору «Омарска» в
північно-західній Боснії. Через цей табір з літа 1992 по весну 1993 року пройшло
більше семи тисяч боснійських мусульман. Вбивства там відбувалися щодня. У 1994
році МКТЮ скористався правом на пріоритетний розгляд кримінальних справ по
колишній Югославії, і відповідно до ст. 9 свого Статуту звернувся до Німеччини з
проханням видати йому Душко Тадіча зі звинуваченнями у скоєнні серйозних
порушеннях міжнародного гуманітарного права (МГП), тобто у скоєнні воєнних
злочинів, у Боснії і Герцеговині. Душко Тадіч виїхав з країни в Німеччину,
намагаючись уникнути відповідальності, коли стало відомо про створення МКТЮ.
Однак уже на території Німеччини проти нього була порушена кримінальна справа
зі звинуваченнями в серйозних порушеннях МГП. На момент, коли надійшло
прохання МКТЮ про його видачу, у його справі була завершена стадія
попереднього розслідування, але Німеччина все одно передала Душко Тадіча
МКТЮ.
Душко Тадіч оспорював юрисдикцію МКТЮ у цій справі, стверджуючи, що
Рада Безпеки ООН не мала права створювати міжнародний кримінальний трибунал
на основі глави VII Статуту ООН; що трибунал заснований незаконно, адже такий
орган може бути створений лише на основі закону або міжнародного договору; що
створення судів і трибуналів ad hoc після вчинення можливих законів є
неправомірним.
Судова і Апеляційна палати МКТЮ підтвердили юрисдикцію МКТЮ у цій
справі. Окрім цього, палати також встановили, що серйозні порушення МГП (воєнні
злочини) можуть вчинятися як під час міжнародного, так і під час неміжнародного
збройного конфлікту. Також Апеляційна палата у своєму рішенні від 2 жовтня 1995
р. прийняла визначення збройного конфлікту, яке на сьогодні вважається
класичним: «…збройний конфлікт існує тоді, коли має місце застосування збройної
сили між Державами або тривале збройне насильство між урядовими силами та
організованими збройними групами, або між такими групами в межах Держави..».
14 липня 1997 року МКТЮ визнав Душко Тадіча винним по 11 пунктам
звинувачення і засудив до 20 років позбавлення волі. Ці звинувачення, зокрема,
включали: вчинення злочину нелюдського поводження як злочину проти людяності,
вчинення жорстокого поводження як воєнного злочину, вчинення переслідування як
злочину проти людяності.
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Мапа національного складу Боснії і Герцеговини у 1991 та 1998 роках
(джерело: Wikipedia)

Мапа Боснії і Герцеговини
(джерело: https://www.pinterest.com/pin/745205069566251237/)
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Міжнародний кримінальний трибунал щодо колишньої Югославії
(МКТЮ)
Справа «ОБВИНУВАЧ проти ДУШКО ТАДІЧА також відомого як
«Дуле»
РІШЕННЯ ЗА КЛОПОТАННЯМ ЗАХИСТУ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ
ПРОМІЖНОЇ АПЕЛЯЦІЇ, ЩО ПОСИЛАЄТЬСЯ НА ЮРИСДИКЦІЮ
Рішення від 2 жовтня 1995 року
(МКТЮ, «Обвинувач проти Душко Тадіча»,
IT-94-1-AR72, Апеляційна палата, Рішення, 2 жовтня 1995 року)
(Матеріал взято з «Правовий захист під час війни» на сайті
Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ):
https://casebook.icrc.org/case-study/icty-prosecutor-v-tadic)
I. ВСТУП
A. РІШЕННЯ, ЩО ОСКАРЖУЄТЬСЯ
1. Апеляційна палата [...] розглядає апеляційну скаргу, подану Скаржником
з боку Захисту, на рішення Судової палати ІІ, прийняте 10 серпня 1995 року.
Відповідно до цього рішення, клопотання Скаржника про оскарження
юрисдикції Міжнародного трибуналу було відхилене.
2. Перед Судовою палатою Скаржник представив подання за трьома
напрямами:
незаконне створення Міжнародного трибуналу;

a.

b.
помилкове верховенство Міжнародного трибуналу над національними
судами;
брак предметної (ratione materiae) юрисдикції.

c.
[…]

IV. БРАК ПРЕДМЕТНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ [...]
A. Попереднє питання: існування збройного конфлікту
…
67. Міжнародне гуманітарне право регулює як внутрішні, так і міжнародні
збройні конфлікти. Скаржник вірно зауважує, що для порушення цього масиву
норм права, повинен існувати збройний конфлікт. Визначення терміну
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«збройний конфлікт» відрізняється залежно від того, міжнародними чи
внутрішніми є військові дії, але, на противагу твердженню Скаржника, часовий і
географічний масштаб як внутрішніх, так і міжнародних збройних конфліктів
виходить за межі точного часу та місця військових дій. …
…
70. Беручи до уваги вищезазначене, ми вважаємо, що збройний конфлікт
існує тоді, коли має місце застосування збройної сили між Державами або
тривале збройне насильство між урядовими силами та організованими
збройними групами, або між такими групами в межах Держави. Міжнародне
гуманітарне право застосовується з часу початку таких збройних конфліктів і
виходить за межі припинення військових дій, поки не буде укладено мир; або, у
випадку внутрішніх конфліктів, поки не буде досягнуто мирного вирішення
конфлікту. До того моменту міжнародне гуманітарне право продовжує діяти на
всій території ворогуючих Держав або, у випадку внутрішніх конфліктів, всій
території, підконтрольній одній стороні, незалежно від того, чи ведуться там
фактичні бої.
Міжнародний кримінальний трибунал щодо колишньої Югославії
(МКТЮ)
«Обвинувач проти Тадіча»,
Судова палата,
Рішення по суті
(МКТЮ, «Обвинувач проти Душко Тадіча»,
IT-94-1, Судова палата II, Рішення, 7 травня 1997 року)
(Матеріал взято з «Правовий захист під час війни» на сайті
Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ):
https://casebook.icrc.org/case-study/icty-prosecutor-v-tadic)
VI. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО
A. Загальні вимоги Статей 2, 3 та 5 Статуту [...]
1. Існування збройного конфлікту [...]
(a)
Тривале збройне насильство між урядовими військами та
організованими збройними групами
562. Перевірка, що застосовується Апеляційною палатою для визначення
існування збройного конфлікту в цілях правил, що містяться в Спільній Статті 3,
зосереджується на двох аспектах конфлікту: інтенсивності конфлікту та
організованості сторін конфлікту. В збройному конфлікті внутрішнього або
змішаного характеру ці тісно пов’язані критерії використовуються винятково з
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метою, як мінімум, відрізнити збройний конфлікт від бандитизму,
неорганізованих і короткочасних заколотів або терористичної діяльності, на які
не поширюється міжнародне гуманітарне право. [...]
564. Територія, підконтрольна силам боснійських сербів, була спочатку
відома як «Сербська Республіка Боснія і Герцеговина», а 10 січня 1992 року її
перейменували на Республіку Сербську. Цей суб’єкт було утворено
проголошенням незалежності цієї республіки Асамблеєю сербського народу
Боснії та Герцеговини 9 січня 1992 року. Під час свого протесту проти Уряду de
jure Республіки Боснія і Герцеговина в Сараєво, Республіка Сербська мала у
своєму розпорядженні, принаймні з 19 травня 1992 року, організовані військові
сили, а саме ВРС, до яких входили сили, що раніше були частиною ЮНА та
були передані Республіці Сербській Федеративною Республікою Югославія
(Сербія та Чорногорія). Ці сили офіційно були під командуванням адміністрації
боснійських сербів, що розміщувалися в Пале, на чолі з президентом
боснійських сербів Радованом Караджичем. Сили боснійських сербів окупували
та керували зі встановленої, навіть конкретної території, до якої входила значна
частина Боснії і Герцеговини, обмеженої кордонами Республіки Боснія і
Герцеговина з одного боку та фронтовими лініями конфлікту між силами
боснійських сербів і силами Уряду Республіки Боснія і Герцеговина і силами
боснійських хорватів з іншого. [...]
568. З огляду на характер і масштаб конфлікту в Республіці Боснія і
Герцеговина та сторони, залучені до цього конфлікту, незалежно від зв’язку між
Федеративною Республікою Югославія (Сербія і Чорногорія) та силами
боснійських сербів, Судова палата встановлює, що в будь-які моменти, що
мають значення для справи, збройний конфлікт, що відбувався між сторонами
конфлікту в Республіці Боснія і Герцеговина, був достатнього масштабу та
інтенсивності для цілей застосування законів або звичаїв війни, закріплених у
Статті 3 і відображених у чотирьох Женевських конвенціях від 12 серпня 1949
року, що поширюються на збройні конфлікти загалом, у тому числі на збройні
конфлікти неміжнародного характеру.
(b) Застосування сили між Державами
569. Застосовуючи те, що зазначила Апеляційна палата, з доказів, наданих
Судовій палаті зрозуміло, що з початку 1992 року до 19 травня 1992 року стан
міжнародного збройного конфлікту існував щонайменше на частині території
Боснії і Герцеговини. Це був збройний конфлікт між силами Республіки Боснія і
Герцеговина, з одного боку, і силами Федеративної Республіки Югославії
(Сербія і Чорногорія), ЮНА (пізніше ВЮ), що працювали з різними
воєнізованими силами та силами боснійський сербів, з іншого. [...]
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Міжнародний кримінальний трибунал щодо колишньої Югославії
(МКТЮ)
«Обвинувач проти Тадіча»,
Апеляційна палата, Рішення по суті
(МКТЮ, «Обвинувач проти Тадіча»,
IT-94-1-A, Апеляційна палата, Рішення, 15 липня 1999 року)
(Матеріал взято з «Правовий захист під час війни» на сайті
Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ):
https://casebook.icrc.org/case-study/icty-prosecutor-v-tadic)
2. Характер конфлікту
84. Незаперечний факт, що збройний конфлікт є міжнародним, якщо він
відбувається між двома або більше Державами. Окрім цього, в разі якщо
внутрішній збройний конфлікт виходить за межі території Держави, він може
стати міжнародним (або, залежно від обставин, мати міжнародний характер
поряд із внутрішнім збройним конфліктом), якщо (і) інша Держава втрутиться в
цей конфлікт за допомогою своїх військ, або якщо (іі) деякі з учасників
внутрішнього збройного конфлікту діятимуть від імені іншої Держави.
3. Правові критерії визначення того, коли, при збройному конфлікті,
що є з першого погляду внутрішнім , можна вважати, що збройні сили діють
від імені іноземної держави, а відтак, конфлікт вважається міжнародним [...]
(b) Поняття контролю: потреба доповнити міжнародне гуманітарне
право загальними міжнародними правилами щодо критеріїв, які
відповідатимуть на питання, коли можна вважати осіб такими, що діють
де-факто як органи держави
98. Міжнародне гуманітарне право не містить жодних критеріїв,
унікальних для цього масиву норм права, які би визначали, коли групу осіб
можна вважати такими, що перебувають під контролем Держави, тобто, такими,
що діють як державні службовці де-факто. Як наслідок, необхідно дослідити
поняття контролю держави над особами, сформульоване в загальному
міжнародному праві, з метою встановлення того, чи можна вважати цих осіб
такими, що діють як де-факто державні службовці. Це поняття можна знайти в
тих загальних міжнародних правилах щодо відповідальності Держави, які
визначають правові критерії, що приписують державі дії, вчинені особами, що не
мають формального статусу державного службовця.
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117. Принципи міжнародного права, що стосуються атрибуції Державам дій,
вчинених приватними особами, не ґрунтуються на суворих і єдиних критеріях.
Ці принципи відображені в Статті 8 Проекту про відповідальність держави,
прийнятого в першому читанні Комісією міжнародного права Організації
Об'єднаних Націй [...]. Відповідно до цієї Статті, якщо буде доведено, що особи,
які не вважаються органами Держави відповідно до її законодавства, тим не
менше таки діють де-факто від імені цієї Держави, їхні дії можна приписати цій
Державі. Логічне обґрунтування, що стоїть за цим правилом, полягає в тому,
щоб завадити Державам уникнути міжнародної відповідальності за виконання
приватними особами завдань, які не можна або не слід виконувати державним
службовцям, або стверджування, що особи, які фактично беруть участь у
здійсненні державної влади, не класифікуються як державні органи відповідно
до національного законодавства, а відтак, їхні дії не тягнуть за собою
відповідальності Держави. [...] Вимога міжнародного права для приписування
Державам дій, що вчиняються приватними особами, полягає в тому, що Держава
здійснює контроль над цими особами. Ступінь контролю може, втім,
відрізнятися залежно від фактичних обставин у кожному випадку. Апеляційна
палата не бачить підстав, для того, щоб за кожної без винятку обставини
міжнародне право вимагало високого порогу для визначення контролю. Радше,
можна виокремити різні ситуації.
118. Одна ситуація – це коли Держава залучає приватну особу для вчинення
конкретних незаконних дій на території іншої Держави [...]. У такому випадку
було би необхідно показати, що Держава видала конкретні вказівки щодо
здійснення порушення, щоб довести – якщо тільки це необхідно – що особа діяла
як агент Держави де-факто. Або було би необхідно показати, що Держава
публічно дала схвалення діям цієї особи, що має зворотну силу. [...]
119. До цих ситуацій можна додати ще одну, яка виникає, коли Держава
доручає приватній особі [...] конкретне завдання здійснити законні дії від її імені,
але тоді особи при виконанні цього завдання порушують міжнародні
зобов’язання Держави [...]. У цьому випадку [...] можна вважати, що Держава
несе відповідальність за своє конкретне прохання приватній особі чи особам
виконати завдання від її імені.
120. Слід відрізняти ситуацію, коли особи діють від імені Держави без
конкретних вказівок, від ситуації, коли особи утворюють організовану та
ієрархічно структуровану групу, таку як військову одиницю або, у випадку війни
чи міжусобиці, озброєні банди нерегулярних військ або повстанців. Простіше
кажучи, організована група відрізняється від особи тим, що перша зазвичай має
структуру, систему підпорядкування та низку правил, а також зовнішні символи
влади. Зазвичай член групи не діє на власний розсуд, а дотримується стандартів,
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що прийняті в групі, та підпорядковується владі керівника групи. Як наслідок,
для приписування Державі дій цих груп достатньо вимагати, щоб група в цілому
була під загальним контролем Держави.
121. Цей тип державного контролю над військовою групою і той факт, що
Держава притягується до відповідальності за дії, вчинені групою, незалежно від
будь-яких вказівок Держави, або навіть всупереч вказівкам, деякою мірою
прирівнює групу до державних органів у вузькому значенні. [...] [А] Держава має
міжнародну підзвітність за дії або операції своїх органів, що виходять за межі її
повноважень. [...] Сутність цього підходу полягає у тому, що держава повинна
нести відповідальність за дії її органів незалежно від того чи ці органи
виконують вказівки вищих органів влади, якщо вони були надані. […]
122. Ця сама логіка має застосовуватися до ситуації, що обговорюється. Як
зазначалося вище, ситуація з організованою групою відрізняється від ситуації з
однією приватною особою, що виконує конкретну дію від імені Держави. У
випадку організованої групи, група зазвичай здійснює низку дій. Якщо вона
перебуває під загальним контролем Держави, вона мусить накладати
відповідальність на цю Державу за свої дії, незалежно від того, чи ця Держава
конкретно призначала, вимагала або наказувала виконувати кожну з цих дій. [...]
123. [...] Міжнародне право визнає будь-яку Державу відповідальною за дії
на порушення міжнародного права, вчинені (і) особами, що мають формальний
статус органів Держави (і це трапляється навіть тоді, коли ці органи діють поза
межами повноважень (ultra vires) або всупереч закону (contra legem), або (іі)
особами, які утворюють організовані групи, на які поширюється контроль
Держави. Міжнародне право робить це незалежно від того, чи давала Держава
конкретні вказівки цим особам. Очевидно, логічне обґрунтування, що стоїть за
цим правовим положенням, полягає в тому, що в протилежному випадку
Держави могли би легко прикриватися або використовувати в якості відмовки
свою внутрішню правову систему або відсутність будь-яких конкретних
вказівок, щоб заперечити міжнародну відповідальність.
130. Яких саме заходів державного контролю вимагає міжнародне право для
організованих військових груп? Судячи з міжнародної судової практики і
практики Держав, могло би здатися, що для такого контролю групі недостатньо
отримувати фінансову або навіть військову допомогу Держави. Це твердження
підтверджується міжнародною практикою щодо національно-визвольних рухів.
Хоча деякі Держави забезпечували такі рухи, як ОВП, СВАПО або АНК,
територіальною базою або економічною та військовою допомогою (що майже
дорівнює відправці власних військ на допомогу їм), інші Держави, включаючи
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ті, проти яких боролися такі рухи, не приписували міжнародну відповідальність
за дії рухів Державам, що їм допомагали.
131. Щоб приписати дії військової або воєнізованої групи Державі,
необхідно довести, що Держава має загальний контроль над цією групою, не
лише споряджаючи та фінансуючи групу, але й також координуючи або
допомагаючи в загальному плануванні її військової діяльності. Лише тоді
Державу можна притягнути до міжнародної відповідальності за будь-які
неналежні дії цієї групи. Втім, окрім цього, Державі не обов’язково давати
керівнику або членам групи вказівки вчиняти конкретні дії, що суперечать
міжнародному праву.
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Опис справи
Міжнародний кримінальний трибунал щодо колишньої Югославії
Справа Бошкоскі і Тарчуловскі
25 травня 1993 року Рада Безпеки ООН шляхом прийняття резолюції 827
заснувала Міжнародний кримінальний трибунал щодо колишньої Югославії
(МКТЮ) з метою судового переслідування фізичних осіб, відповідальних за
серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, на території колишньої
Югославії, починаючи з 1991 року. Місцем перебування МКТЮ було місто Гаага
(Нідерланди). МКТЮ перестав функціонувати 31 грудня 2017 року. Останні справи
МКТЮ розглядає Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів.
Любе Бошкоскі з травня 2001 року по листопад 2002 року займав посаду
міністра внутрішніх справ Колишньої Югославської Республіки Македонія. Між 10
серпня 2001 року та 12 серпня 2001 року армія та македонська поліція почали дії
проти цивільних осіб албанського походження та їх приватної власності в селі
Люботен. Під час цих дій кілька цивільних осіб албанського походження були
заарештовані, поміщені під варту, піддані жорстокому і негуманному поводженню
та вбиті. Декілька сотень приватних будинків та інших приватних володінь було
частково або повністю знищено. Бошкоскі було звинувачено у тому, що він, як
міністр внутрішніх справ, повинен був знати про вчинені злочини і належним чином
їх розслідувати. Відповідно, Офіс Прокурора МКТЮ звинувачував його на основі
відповідальності командира/начальника у вчиненні трьох воєнних злочинів:
вбивства, знищення міст та поселень, жорстокого поводження. І Судова, і
Апеляційна палата МКТЮ винесли щодо нього виправдувальний вирок.
Йохан Тарчуловскі у 2001 році був державним службовцем поліцейських сил і
працював «Ескорт-інспектором» служби безпеки президента. Брав участь у
зазначених подіях у селі Люботен 10 – 12 серпня 2001 року. За період з липня по
серпень 2001 року він, як повідомлялося, особисто залучав і надавав обладнання
поліцейським силам, які взяли участь у подіях в Люботені. З 10 по 12 серпня 2001
року саме він, як повідомлялося, планував напасти на село. Він вибрав час,
використовувані методи, шляхи реалізації, мету та цілі для враження. Як
повідомлялося, він особисто і безпосередньо брав участь у нападі, видаючи накази і
особисто керував залученими силами. Йохана Тарчуловскі було звинувачено у тих
же воєнних злочинах, що і Любе Бошкоскі: вбивстві, знищенні міст та поселень,
жорстокому поводженні. Оскільки справи Бошкоскі і Тарчуловскі стосувалися
одних і тих самих подій і звинувачень, їх об’єднали в одне провадження. Судова
палата МКТЮ постановила, що Тарчуловскі винен у віданні наказів, плануванні та
підбурюванні до вбивства трьох етнічних албанських цивільних осіб у селі
Люботен, поблизу столиці Македонії Скоп’є, 12 серпня 2001 року; знищенні
дванадцятьох будинків або іншого майна та жорстокому поводженні з тринадцятьма
етнічними албанськими цивільними особами і засудила його до 12 років
позбавлення волі. Апеляційна палата підтримала рішення Судової палати.
Справа Бошкоскі і Тарчуловскі була єдиною справою МКТЮ, яка стосувалася
збройного конфлікту на території Македонії. Вона важлива і цікава тим, що у ній
наводяться критерії розмежування неміжнародного збройного конфлікту та
внутрішніх заворушень і безпорядків, які не є збройним конфліктом, і до яких,
відповідно, не застосовується міжнародне гуманітарне право.
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Мапа подій у Македонії в 2001 році

Мапа Македонії
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Міжнародний кримінальний трибунал по колишній Югославії
Прокурор
проти
Любе Бошкоскі та
Йохана Тарчуловскі
Рішення
від 10 липня 2008 року у справі IT-04-82-T
(Матеріал взято з матеріалів "Як закон захищає у війні", розміщених на веб
сайті Міжнародного Комітету Червоного Хреста
https://casebook.icrc.org/case-study/icty-prosecutor-v-boskoski)

Обвинувачуваним, Любе Бошкоскі та Йохану Тарчуловскі, інкримінується
вчинення злочинів у період до 12 по 15 серпня 2001 року проти етнічних албанців
з села Люботен у північній частині Македонії, республіки колишньої Югославії
(тут і надалі – "Македонія"). Як вважається, ці дії були вчинені під час збройного
конфлікту, який, як вважається, почався у січні 2001 року і тривав щонайменше
до кінця вересня 2001 року. Сторонами збройного конфлікту були сили безпеки
Македонії, тобто її армія та поліція, та етнічна Армія національного визволення
Албанії (тут і надалі – "АНВ").
173. Кожному з Обвинувачуваних інкримінується три порушення законів і звичаїв
війни відповідно до статті 3 Статуту, а саме: (і) вбивство; (іі) руйнування
населених пунктів, яке не може бути виправдане військовою необхідністю; (ііі)
жорстоке поводження. Положення статті 3 можуть бути застосовані у разі
задоволення кількох передумов. Крім необхідності встановлення того, що
злочини підпадають під дію даного положення, необхідно встановити також, що у
період часу, стосовно якого висувається звинувачення, збройний конфлікт –
міжнародний або внутрішній – дійсно мав місце, і що дії Обвинувачених тісно
пов’язані з цим збройним конфліктом.
[…]
А. Збройний конфлікт
1. Право
175. Критерій наявності збройного конфлікту було визначено Апеляційною
палатою у Рішенні у справі Тадича таким чином: "Збройний конфлікт існує у разі
застосування збройної сили між державами або тривалого збройного насильства
між державними органами влади та організованими збройними угрупованнями
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або між такими угрупуваннями всередині держави". Цей критерій послідовно
застосовується у подальшій практиці правозастосування. З огляду на обставини
справи Тадича, Судова палата розтлумачила цей критерій для випадку
внутрішнього збройного конфлікту як такий, що складається з двох (під)критеріїв:
(і) ступінь інтенсивності конфлікту та (іі) ступінь організованості сторін
конфлікту, як спосіб відрізнити збройний конфлікт "від бандитизму,
неорганізованих та короткочасних заворушень або терористичної діяльності, які
не підпадають під дію міжнародного гуманітарного права". Цей підхід
застосовувався при винесенні подальших судових рішень. При цьому, оцінюючи
ступінь інтенсивності конфлікту, не слід забувати про вимогу щодо затяжного
характеру збройного насильства у разі внутрішнього збройного конфлікту. Дані
критерії тісно пов’язані між собою. Відповідність чи невідповідність цим
критеріям обумовлюється обставинами справи, які мають бути встановлені для
кожного свідчення/доказу у кожній конкретній справі.
176. […] Судові палати оцінюють факт існування збройного конфлікту шляхом
посилання на об’єктивні індикативні чинники інтенсивності боротьби та
організованості збройних угрупувань або задіяних угрупувань залежно від
фактичних обставин кожної справи. Палата проаналізує, як кожен з цих критеріїв
було оцінено на практиці.
(а)

Ступінь інтенсивності

177.
Для оцінювання "ступеня інтенсивності" конфлікту судові палати
враховують різноманітні індикативні чинники, як-то: серйозність нападів та
посилення збройного протистояння, поширення сутичок територіально та у часі,
будь-яке зростання чисельності військовослужбовців та обсягів мобілізації
військовозобов’язаних, поширення зброї у лавах сторін конфлікту, увага до
конфлікту з боку Ради безпеки ООН та прийняття нею відповідних резолюцій.
Судові палати враховують також чисельність цивільного населення, яке тікає із
зон військового протистояння, типи озброєння, що застосовується, особливо
важкого озброєння та військової техніки, такої як танки та важкі машини;
блокування або оточення міст, обстріл таких міст важкою артилерією, масштаби
руйнувань, кількість жертв артилерійських обстрілів або інших військових дій;
чисельність військ та розгорнутих військових частин, наявність ліній
розмежувань між сторонами та їх зміни; окупація територій і населених пунктів;
розгортання державних збройних сил на кризовій території; закриття доріг;
видача наказів та досягнення домовленостей про припинення вогню; спроби
представників міжнародних організацій бути посередниками та забезпечувати
додержання встановленого режиму тиші.
178. На більш системному рівні індикативний чинник внутрішнього збройного
конфлікту представляє собою спосіб, у який органи держави, такі як поліція та
збройні сили, застосовують силу проти збройних угруповань. У таких випадках,
для оцінювання ситуації на предмет наявності/відсутності збройного конфлікту
можливо доцільно проаналізувати застосування сили державними органами влади
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і те, як тлумачаться певні права людини, наприклад, право на життя і право не
бути затриманим за відсутності належних підстав. Як відомо, у ситуаціях, які "не
дотягують" до того, щоб бути класифікованими як збройний конфлікт, держава
має право застосовувати силу для забезпечення правопорядку, у тому числі
застосовувати летальну зброю. Водночас, законодавство у сфері прав людини
обмежує застосування летальної зброї випадками абсолютної необхідності
виключно в межах досягнення певних цілей. […] Якщо ж ситуація досягає рівня
збройного конфлікту, питання про те, що складає свавільне позбавлення життя,
тлумачиться відповідно до стандартів міжнародного гуманітарного права, в яких
застосовується інший критерій відповідності.
[…]
180. […] Суди деяких країни кваліфікували […] ситуації як конфлікти, що не
мають міжнародного характеру, до яких застосовуються положення спільної
статті 3 Женевських конвенцій. У цьому зв’язку Палата бере до уваги чинники,
які вплинули на здійснення судами такої кваліфікації. У своєму рішенні від 1995
року Конституційний Суд Російської Федерації визнав, що Додатковий протокол
ІІ є застосовним до збройного конфлікту в Чеченській республіці. Суд зазначив,
що застосування збройних сил за Конституцією не вимагало зв’язку з
оголошенням у країні надзвичайного стану або військового стану, і що,
приймаючи в 1994 році рішення про застосування збройних сил, Державна Дума
оголосила, що роззброєння незаконних збройних формувань у Чечні, які мали
танки, ракетні установки, артилерійські системи та військові літаки "є в принципі
неможливим без залучення армії".
181. У Перу Національна кримінальна палата класифікувала діяльність збройного
угруповання Перуанської комуністичної партії "Сяючий шлях" та дії у відповідь з
боку урядових сил, що спричинили загибель понад 69 тис. осіб та серйозні
пошкодження об’єктів державної та приватної інфраструктури, як збройний
конфлікт, який підпадає під спільну статтю 3. Верховний Суд Чилі визнав
застосовність спільної статті 3 до ситуації в Чилі в 1973 році, взявши до уваги
постанову уряду від 12 вересня 1973 року, який класифікував внутрішню
ситуацію як "військовий стан", що зробило застосовними певні положення про
покарання.
182. У 2006 році Верховний Суд США встановив, що США перебували у стані
збройного конфлікту з недержавним угрупуванням, відомим під назвою "АльКаїда", на тій підставі, що спільна стаття 3 застосовується за наявності звернення
до збройних сил між державою і непідписантом Женевських конвенцій 1949 року,
який є стороною збройного конфлікту. Верховний Суд Ізраїлю встановив:
"Починаючи з кінця вересня 2000 року, має місце напружене протистояння в
Іудеї, Самарії, та секторі Газа, яке представляє собою не дії поліції, а збройну
боротьбу." Роблячи таку класифікацію, Суд виходив з того, що з кінця вересня
2000 року до 2002 року було вбито і поранено відповідно понад 600 і 4500
громадян Ізраїлю, а також вбито і поранено "багато" палестинців. Щоб протидіяти
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"терористичним" нападам, сили оборони Ізраїлю були змушені, серед іншого,
починаючи з 2002 року, провести спеціальні військові операції "для знищення
терористичної інфраструктури Палестини та запобігання новим терористичним
нападам".
183. Ці випадки демонструють, що в ході встановлення факту наявності
збройного конфлікту національні суди ретельно оцінили ступінь інтенсивності,
зокрема тривалість насильства, якя зумовила залучення збройних сил. Велика
кількість людських жертв та масштаби руйнувань також були важливими
чинниками встановлення факту наявності збройного конфлікту.
184. Захист Бошкоскі і Тарчуловскі стверджував, що, оскільки міжнародне право
розрізняє збройний конфлікт та "бандитизм, неорганізовані та короткочасні
заворушення і терористичну діяльність, які не підпадають під дію міжнародного
гуманітарного права", терористичні акти не можуть враховуватися при
встановленні факту наявності збройного конфлікту. З цього твердження випливає,
що для цілей оцінювання ступеня інтенсивносі насильства у Македонії в 2001
році слід виключити всі терористичні акти. Не займаючись кваліфікацією дій
АНВ як тероризму за своєю природою, Палата вважає, що таке тлумачення є
неправильною інтерпретацією судової практики Трибуналу, яка аналізується далі.
185. У справі Тадича Судова палата покладалася на коментар Міжнародного
Комітету Червоного Хреста до Женевських конвенцій 1949 року у своєму
поясненні того, що складові "ступінь інтенсивності" та "організованість сторін"
можуть бути використані виключно з метою щонайменше розрізнення збройного
конфлікту та дрібніших форм насильства, таких як "терористична діяльність". У
Коментарі зазначається також, що автори Конвенцій не мали наміру, щоб термін
"збройний конфлікт" застосовувався "до будь-якої та кожної окремої події, за якої
застосовується сила, і яка зобов’язує правоохоронців застосовувати зброю".
Замість цього передбачалося, що дія положень спільної статті 3
поширюватиметься на "конфлікти, які у багатьох відношеннях аналогічні
міжнародній війні, але відбуваються у межах однієї країни", тобто на ситуації, в
яких "збройні сили" на боці будь-якої сторони конфлікту беруть участь у
"військових діях". Важливим висновком Судової палати у справі Тадича є те, що
окремі акти насильства, такі як певні терористичні дії, вчинені у мирний час, не
підпадають під дію Спільної статті 3. Цей висновок відображений у рішенні
Апеляційної палати у справі Тадича, відповідно до якого збройний конфлікт
неміжнародного характеру існує, коли має місце "тривале насильство між
державними органами влади та організованими групами або між такими групами
в межах держави". При застосуванні цього критерію важливо, вчиняються такі дії
окремо чи в рамках затяжної кампанії, в яку втягнуті обидві сторони військового
протистояння. Несуттєво, можуть чи не можуть акти насильства
характеризуватися як тероризм за своєю природою. Це тлумачення є повністю
сумісним з коментарем Апеляційної палати у справі Кордича: "Вимога щодо
затяжного характери боротьби є значимою для цілей виключення випадків
громадської непокори чи окремих актів тероризму."
66

186.
Складова "затяжний характер" збройного насильства у визначенні
внутрішнього збройного конфлікту не одержала значної явної уваги у судовій
практиці Трибуналу. Вона додає до визначення збройного конфлікту часовий
вимір. Звісно, Палата обізнана з положеннями статті 8(2)(d) Римського статуту
Міжнародного кримінального суду про серйозні порушення спільної статті 3, дія
яких "поширюється на збройні конфлікти неміжнародного характеру і тому не
поширюються на ситуації з внутрішніми заворушеннями та напруженостями,
такими як заколоти, окремі й спорадичні акти насильства та інші події
аналогічного характеру".
187. Точка зору, відповідно до якої терористичні акти є складовою частиною
затяжного насильства, також є сумісною з логікою міжнародного гуманітарного
права, яке забороняє "терористичні акти" та "акти чи погрози насильства, головна
мета яких полягає у поширенні терору серед цивільного населення" як у
міжнародних, так і в неміжнародних збройних конфліктах, в яких може
застосовуватися індивідуальна кримінальна відповідальність. Не мало б сенсу,
якби міжнародне гуманітарне право забороняло такі акти, якби вони не вважалися
як такі, що підпадають під поняття збройного конфлікту.
188. Крім того, Палата зауважує, що суди деяких країн не виключають акти
терористичної природи при розгляді доказів/свідчень наявності збройного
конфлікту. Національна кримінальна палата Перу встановила досягнення
встановленого спільною статтею 8 порогу в ситуаціях, пов’язаних з діями
"Сяючого шляху", таких як вбивство представників цивільного населення, акти
саботажу проти посольств, об’єктів державних і приватних підприємств та
збройні засідки проти державних армійських підрозділів, а також заходи у
відповідь. […] Верховний Суд США встановив, що положення спільної статті 3
поширюються на збройний конфлікт, наявність якого між США та Аль-Каїдою
він визнав попри вчинені Аль-Каїдою "терористичні" акти або ставлення уряду
США до Аль-Каїди як до терористичної організації.
189. У низці своїх рішень Верховний Суд Ізраїлю також кваліфікував ситуацію,
що склалася між Ізраїлем і "терористичними організаціями", як збройний
конфлікт. У рішенні 2006 року Верховний Суд Ізраїлю визнав існування "ситуації
безперервного збройного конфлікту" між Ізраїлем та різноманітними
"терористичними організаціями Палестини" з часів першої інтифади з огляду на
"безперервну вбивчу хвилю терористичних атак" та збройної реакції на них. Суд
зазначив, що "у сьогоднішніх реаліях терористичні організації можуть мати
значний військовий потенціал, який інколи перевищує військовий потенціал
держави. Конфронтація з такою небезпекою не може бути обмежена територією
держави та її кримінальним законодавством". Більш того, Слідча комісія ООН по
Лівану дійшла висновку, що "військові дії, які мали місце у період з 12 липня по
14 серпня 2006 року становлять міжнародний збройний конфлікт", але зауважила
при цьому, що "ці військові дії мають своєрідну природу, яка полягає в тому, що їх
сторонами є лише Ізраїль та бойовики Хезболи". У своєму звіті Комісія зазначила,
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що той факт, що Ізраїль вважає Хезболу терористичною організацією, а її
бойовиків – терористами, не вплинув на кваліфікацію конфлікту Комісією.
190. Ці випадки свідчать, що національні суди та органи ООН не ігнорують акти
терористичної природи при розгляді актів, що класифікуються як збройний
конфлікт. Ніщо у судовій практиці Трибуналу не наводить на думку про
необхідність застосування іншого підходу, за умови що терористичні акти є
"затяжним насильством". З огляду на наведені вище міркування, Палата вважає,
що, незважаючи на те, що окремі терористичні акти можуть не перевищувати
поріг, за яким ситуація класифікується вже як збройний конфлікт, у ситуаціях
затяжного насильства даного типу, особливо якщо вони вимагають залучення
збройних сил до військових дій, такі акти є суттєвими для оцінювання ступеня
інтенсивності у частині встановлення факту існування збройного конфлікту.
[…]
191. З огляду на ці міркування Палата застосовуватиме критерій, встановлений
Апеляційною палатою у рішення у справі Тадича для цілей оцінки подій в
Македонії в 2001 році. Палата використовуватиме згадані вище індикативні
чинники разом з даними системного аналізу застосування сили державними
органами, як такі, що правлять за корисний практичний інструментарій
оцінювання критеріїв ступеня інтенсивності у конкретних обставинах даної
справи.
(b) Ступінь організованості збройних угрупувань
194. Судова практика Трибуналу встановила, що збройний конфлікт
неміжнародного характеру може виникнути лише за наявності затяжного
насильства між державними органами влади та організованими збройними
угрупуваннями або між такими угрупуваннями на території держави. Правові
документи чи судова практика не визначають необхідний ступінь організованості
таких збройних угрупувань для цілей застосування спільної статті 3. Тим не
менш, судова практика Трибуналу сформувала певні елементи такого
мінімального рівня організованості.
195. У справі Тадича Апеляційна палата розрізнила ситуацію з окремими
особами, які діяли від імені держави, але не на виконання конкретних
розпоряджень, від ситуації з особами, які складали "організовану та ієрархічно
структуровану групу, таку як військовий підрозділ або, у випадку війни або
цивільного заворушення, збройні групи, що складалися з окремих людей або
постанців". Палата зауважила, що "організоване угрупування […] зазвичай має
структуру, вертикаль підпорядкування, набір правил та зовнішні атрибути влади",
і що його члени не діють на власний розсуд, а додержуються "прийнятих в
угрупуванні стандартів поведінки" і підпорядковуються "владі голови
угрупування". Відтак, для того, щоб збройне угрупування вважалося
організованим, воно повинно характеризуватися наявністю певною ієрархічної
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структури, а її керівництво – спроможністю тримати членів угрупування у своєму
підпорядкуванні".
196. Питання ступеня організованості збройного угрупування розглядалося
Судовою палатою у справі Лімая в процесі визначення того, чи була Армія
визволення Косово організованим збройним угрупуванням. Палата відхилила
запропоновані Захистом більш суворі критерії класифікації на підставі "звичайних
критеріїв", визначених у Коментарі Міжнародного Комітету Червоного Хреста, та
подання про те, що збройне угрупування повинно володіти методом
санкціонування порушень положень спільної статті 3 або задовольняти умови
Додаткового протоколу ІІ замість встановлення того, що "певний ступінь
організованості сторін є достатнім для встановлення факту існування збройного
конфлікту". Щоб основні зобов’язання відповідно до спільної статі 3 Женевських
конвенцій могли бути виконані, керівництво угрупування повинно щонайменше
бути спроможним тримати членів угрупування під контролем. Наприклад,
Військовий суд Бельгії відмовився класифікувати ситуацію, що склалася у Сомалі
в 1993 році, як збройний конфлікт, на який би поширювалася дія спільної статті 3,
на підставі того, що задіяні у ній формування були нерегулярними анархічними
збройними групами без відповідального командування.
197. В той час як відповідно до судової практики Трибуналу вимагається, щоб
збройне угрупування характеризувалося "певним ступнем організованості",
сторони військових дій не обов’язково повинні бути організовані настільки,
наскільки є організованими збройні сили держави. Так само не повинен ступінь
організованості збройного угрупування – учасника конфлікту, на який
поширюється діє спільної статті 3, відповідати рівню організованості, що
вимагається для сторін збройних конфліктів відповідно до Додаткового
протоколу ІІ. Останні повинні мати відповідальне командування і контролювати
частину території, щоб бути спроможними виконувати сталі та узгоджені
військові операції; тоді можуть застосовуватися положення Протоколу. Порівняно
зі спільною статтею 3, Додатковий протокол ІІ вимагає задоволення вищого
стандарту для встановлення факту існування збройного конфлікту. З нього
випливає, що ступінь організованості, що вимагається для участі у "затяжному
насильстві", є нижчим за ступінь організованості, що вимагається для виконання
"сталих та узгоджених військових операцій". У цьому зв’язку зауважується, що
під час написання положень статті 8(2)(f) Римського статуту Міжнародного
кримінального суду, що стосується "інших" серйозних порушень законів і звичаїв
війни, які є застосовними у неміжнародному збройному конфлікті, делегати
відхилили пропозицію визначити у даному розділі поріг застосовності
Додаткового протоколу ІІ і замість неї прийняли пропозицію включити у ввідний
абзац критерії "затяжного збройного конфлікту", як випливає з рішення
Апеляційної палати у справі Тадича. Це свідчить про те, що останній критерій
вважався відмінним від і менш строгим ніж критерій, встановлений Додатковим
протоколом ІІ. Ця різниця у необхідному ступеню організованості є логічною з
огляду на більш докладні правила міжнародного гуманітарного права, що
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застосовується у конфліктах, що підпадають під дію Додаткового протоколу ІІ,
згідно з якими "має бути певна стабільність контролю над навіть невеликими
територіями, щоб бути спроможними дієво застосовувати правила Протоколу". На
відміну від Протоколу, спільна стаття 3 відображає базові гуманітарні засоби
захисту, і стороні збройного конфлікту необхідно мати лише мінімальний ступінь
організованості, щоб забезпечити її застосування.
198. Додаткові роз’яснення щодо ступеню організованості сторін збройних
конфліктів, що підпадають від дію спільної статті 3, можна знайти у справі
Харадіная, в якій Судова палата, проаналізувавши практику Судових палат у
тлумаченні критерії ступеню організованості, зробили висновок, що "збройний
конфлікт може існувати лише між сторонами, які є достатньо організованими для
конфронтації із застосування військових засобів". Щоб становити, що збройне
угрупування є достатньо організованим, Судова палата проаналізувала
індикативні чинники, взяті до уваги Судовими палатами, "жоден з яких сам по
собі не є істотним для з’ясування задоволення критерію "організованості"".
199. Оцінюючи ступінь організованості збройного угрупування, Судові палати
аналізують низку чинників. Останні поділяються на п’ять широких категорій. До
першої категорії належать чинники, які свідчать про наявність ієрархічної
структури командування, в якій існує вище керівництво, що призначає і дає
розпорядження командирам, поширює внутрішні правила, організовує постачання
зброї, розпоряджається про виконання військових операцій, дає завдання членам
організації та робить політичні заяви. Оперативні підрозділи інформують вище
керівництво про все, що відбувається в зоні відповідальності угрупування. До
цієї категорії належать також такі чинники, як існування внутрішніх правил,
якими встановлюється організаційна структура збройного угрупування; існування
офіційного речника; оприлюднення інформаційних повідомлень про проведення
військових операцій включно з тими, що проводяться збройним угрупуванням;
існування штабу; існування внутрішніх документів, якими встановлюються ранги
членів угрупування та визначаються обов’язки командирів підрозділів та їхніх
заступників, рот, загонів чи бригад, а також ієрархія командирів різних рівнів;
поширення внутрішніх правил серед оперативних підрозділів та бійців.
200. Чинники другої категорії вказують на можливість виконання угрупуванням
операцій в організований спосіб: спроможність угрупування формувати єдину
військову стратегію та виконувати масштабні військові операції; спроможність
контролювати територію; наявність поділу території на зони відповідальності, в
яких командири відповідають за створення бригад та інших структурних одиниць,
а також призначення командирів таких одиниць; спроможність оперативних
частин координувати свої дії; дієве доведення письмових та усних наказів і
рішень.
201. До третьої категорії відносяться чинники, які вказують на рівень логістики
угрупування: спроможність залучати нових членів; навчання членів військовій
справі; організоване постачання зброї; постачання та використання уніформи;
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наявність комунікаційного обладнання для організації зв’язку між штабом
командування та окремими підрозділами та між підрозділами.
202. Чинники четвертої категорії вказають на існування у збройному угрупуванні
належного рівня дисципліни та спроможність виконувати основні зобов’язання
відповідно до спільної статті 3, такі як встановлення правил і механізмів
дисциплінарної відповідальності; належне навчання, існування внутрішніх правил
та ефективне ознайомлення з ними членів угрупування.
203. До п’ятої категорії віднесено чинники, які свідчать про спроможність
збройного угрупування "говорити єдиним голосом", тобто його спроможність
діяти від імені своїх членів у політичних переговорах з представниками
міжнародних організацій та інших країн та спроможність вести переговори й
укладати угоди, такі як угоди про припинення вогню або мирні угоди.
204. Захист Тарчуловскі заявив, що "терористична" природа діяльності Армії
національного визволення Албанії (АНВ) та можливе порушення нею
міжнародного гуманітарного права суперечить тому, що АНВ вважається
стороною збройного конфлікту, оскільки було показано, що "АНВ не мала
повноважень контролювати сили на території". Палата погоджується, що велика
кількість порушень норм міжнародного гуманітарного права членами збройного
угрупування може у деяких випадах свідчити про незадовільну дисципліну та
відсутність ієрархічної структури командування. Зауважено також, що один
національний суд встановив, що характер таких порушень норм міжнародного
гуманітарного права як терористичні акти свідчить про відсутність
відповідального командування відповідно до статті 1 Додаткового протоколу ІІ,
хоча суд тим не менше встановив застосовність спільної статті 3. Тим не менш
Палата визнає також, що деякі терористичні акти характеризуються ретельним
плануванням та добре скоординованою командною структурою виконання.
Іншими словами, це є питанням встановлення фактичних обставин конкретної
справи.
205. У випадках, коли члени збройного угрупування беруть участь у вчиненні
актів, які заборонені міжнародним гуманітарним правом, таких як "терористичні
акти", "акти або погрози, головною метою яких є поширення страху серед
цивільного населення", захоплення заручників, використання людей як живих
щитів, неправомірне використання захищеного статусу, захоплення історичних
або релігійних пам’яток або будівель або використання таких об’єктів на
підтримку виконання військових операцій або серйозні порушення положень
спільної статті 3, вони підлягають притягненню до кримінальної відповідальності
та покаранню. Проте, якщо збройне угрупування має організаційну спроможність
задовольняти зобов’язання за міжнародним гуманітарним правом, тоді навіть
характер порушень такого роду необов’язково свідчить, що сторона не мала
ступеню організованості, необхідного для того, щоб вважитися стороною
збройного конфлікту. Палата не може зробити висновок про відсутність
організованості в збройному угрупуванні лише на підставі факту численних
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порушень його членами міжнародного гуманітарного права. Оцінюючи цей
чинник, Палата має проаналізувати, як саме теракти планувалися і виконувалися,
наприклад, були вони переважно результатом реалізації військової стратегії на
виконання наказів керівників угрупування чи виконувалися членами з власної
ініціативи.
206. З огляду на результати наведеного вище аналізу, Палата застосовуватиме
критерій, визначений Апеляційною палатою у рішенні у справі Тадича в її аналізі
фактичних обставин подій у Македонії в 2001 році, з використанням визначених
вище індикативних чинників як практичного інструментарію встановлення
задоволення чи незадоволення критеріїв організованості сторін.

2. Висновки
207. […] Далі Палата проаналізує, чи продемонструвало Обвинувачення, що акти
насильства, вчинені у Македонії у значимий для цілей аналізу час, досягли
порогового ступеню інтенсивності, що вимагається судовою практикою
Трибуналу, і чи мала Армія національного визволення Албанії (АНВ) ознаки
організованого збройного угрупування відповідно до критерія існування
збройного конфлікту, встановленого рішенням у справі Тадича.
(а) Ступінь інтенсивності конфлікту
[…]
239. Палата одержала різні докази щодо загальної кількості загиблих в результаті
подій 2001 року. Різні джерела свідчать про загибель від 15 до 24 поліцейських та
від 35 – 43 до 60 військовослужбовців. […] У "Білій книзі" Міністерства
внутрішніх справ йдеться про загибель 10 цивільних осіб, у той час як у "Звіті про
діяльність Міністерства внутрішніх справ за 2001 рік" згадується 16 загиблих
цивільних осіб. За різними джерелами інформації від 150 до 174 поліцейських, від
119 до 270 військовослужбовців та від 61 до 100 цивільних осіб було поранено;
від 20 до 36 цивільних осіб зникло безвісти. Хоча жодна з наведених цифр не є
абсолютно надійною, Палата бере їх до уваги як грубу оцінку чисельності
загиблих у подіях 2001 року, переважно у червні та серпні.
240. Що стосується чисельності переміщених в результаті конфлікту осіб, то
Агентство ООН у справах біженців оцінює їх кількість станом на кінець серпня у
64 тис. македонських біженців у Косово та південній Сербії та 70 тис. внутрішньо
переміщених осіб у Македонії, з яких 15 тис. є "мікро переміщеними", тобто вони
переселилися на коротку відстань або сплять і проводять денний час у різних
місцях. […] Македонські джерела оцінюють чисельність македонських біженців у
80 тис., а чисельність внутрішньо переміщених осіб у понад 86 тис.
[…]
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242. Палата одержала суперечливі результати аналізу того, чи контролювала
Армія національного визволення Албанії (АНВ) територію у 2001 році. […] Хоча
АНВ не контролювала жодне велике місто, Палата одержала свідчення того, що
гірські території з селами з переважно етнічним албанським населенням
перебували під "контролем" АНВ. За оцінками ОБСЄ під контролем АНВ
перебували від 135 до 140 сіл. Це означає, що у цих населених пунктах поліція
була неспроможна виконувати свої функції. Рівень контролю не досягав рівня
державного контролю, але сили Македонії були неспроможні увійти у ці села
протягом тривалого періоду часу. […]
243. Хоча військові дії АНВ відбувалися протягом перших місяців 2001 року,
особливо у гірських районах на північному заході біля кордонів з Албанією та
Косово, відповідно до згаданих вище свідчень істотна ескалація військового
протистояння мала місце в Македонії у період з травня по середину серпня 2001
року, […] хоча це й не завжди випливає зі свідчень того, що "терористичними
групами" у цих подіях була саме АНВ. Частота збройних сутичок досягла майже
щоденної. Мали місце насильство, стрілянина і провокації з боку АНВ, на що
вона одержувала відповідь від армії та/або поліції. Крім того, зона збройної
боротьби розширилася географічно […]. Іншими релевантними чинниками були
поширення та використання силами Македоні важкого озброєння включно з
вертольотами і танками; урізноманітнення видів озброєння АНВ; приведення
армійських і поліцейських підрозділів до стану бойової готовності; мобілізація
резервістів; віддача наказів на виконання військових операцій для "знищення
терористів"; оточення міст […] і сіл […]; оголошення припинення вогню;
звернення до та втручання міжнародних учасників з метою допомогти обом
сторонам подолати кризу; укладання мирного договору для завершення активної
фази боротьби; спричинена конфліктом велика чисельність переміщених осіб і
біженців. Існували й деякі інші індикативні чинники збройного конфлікту: увага з
боку Ради безпеки ООН, яка у березні прийняла резолюцію з засудженням
"терористичної діяльності", а у вересні ще одну резолюцію – про схвалення
Охридської угоди; сприяння Міжнародним Комітетом Червоного Хреста
звільненню полонених обох сторін та передача повідомлень сім’ям полонених;
притягнення Македонією осіб до відповідальності за допомогу ворожій армії та
інші правопорушення, яка встановлена для часів збройного конфлікту; масштабна
амністія всіх учасників конфлікту за винятком осіб, які звинувачуються у скоєнні
воєнних злочинів, що підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального
трибуналу по колишній Югославії.
244. Палата враховує, що попри таку явну ескалацію, чисельність загиблих з обох
сторін та серед цивільного населення, а також значних пошкоджень і руйнувань
житла і майна були відносно незначними (за найвищими оцінками, загалом у 2001
році та в результаті збройних сутичок загинуло 168 осіб). Ці низькі цифри можуть
свідчити про те, що, незважаючи на застосування важкого озброєння силами
Македонії, в цілому воно застосовувалося обмежено, що може означати, що дії
поліції та армії спрямовувалися в першу чергу на забезпечення правопорядку.
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Іншим чинником малої чисельності загиблих у збройних сутичках є те, що вони
мали тенденцію до локалізації, і в них зазвичай брали участь сили малої
чисельності. Хоча, як зазначалося вище, свідчення/докази не завжди дозволяють
достеменно встановити, ініціювалися військові сутички АНВ чи певними
незалежно діючими групами осіб, помічено, що тактика АНВ була за своєю
природою переважно диверсійною і нерідко передбачала швидкі напади дрібними
силами, які повністю використовували специфіку місцевості. Протистояння такій
тактиці шляхом масованого наступу військових сил, який зазвичай спричиняє
більшу кількість загиблих, мало обмежені можливості.
245. […] У багатьох відношеннях правова та адміністративна база, на підставі
якої уряд Македонії діяв у 2001 році, є віддзеркаленням бази, яка б
застосовувалася під час збройного конфлікту. Того року кожен наказ Президента
видавався відповідно до положень статті 79(2) Конституції. Це означає, що
Президент діяв як головнокомандувач збройних сил. […]
246. Ще більшу значимість має те, що за цим законом військові дії не можуть
ініціюватися посадовими особами Міністерства внутрішніх справ за винятком
випадків, коли оголошено військовий стан. […]
247. Про ступінь невизначеності у застосовній правовій базі може свідчити також
спосіб, у який органи влади Македонії поводилися із захопленими в полон
членами АНВ. Хоча один з наказів Міністерства оборони вимагав поводитися з
"особами, затриманими військовими" відповідно до положень Женевської
конвенції, Палата не одержала доказів/свідчень їх виконання чи намірів їх
виконання по відношенню до членів АНВ. Палата бере до уваги той факт, що
велика кількість етнічних албанців чоловічої статі, які підозрюються у тероризмі
включно з жителями Люботена, були заарештовані або звинувачені у вчиненні
кримінальних злочинів, а не просто затримані без пред’явлення звинувачень за
період конфлікту, що є більш звичною практикою у збройних конфліктах. Проте
цим особам частіше інкримінувалися правопорушення, які зазвичай
інкримінуються під час збройного конфлікту. Більш того, Закон про амністію,
який було прийнято 8 березня 2002 року, і який звільнив від притягнення до
відповідальності всіх осіб, які "брали участь у конфлікті" за винятком тих, які
звинувачуються у скоєнні злочинів, що підпадають під юрисдикцію
Міжнародного трибуналу по колишній Югославії, є свідченням того, що ситуація
була збройним конфліктом.
248. Важливим міркуванням на підтримку висновку про те, що ситуація у
Македонії досягла рівня збройного конфлікту є масштаби порушень способу
життя цивільного населення: 70 тис. осіб були переміщені в межах країни, а
щонайменше 64 тис. осіб стали біженцями.
249. Палатою встановлено, що в усі періоди часу, що є суттєвими для
Обвинувачення, конфлікт у Македонії досяг ступеню інтенсивності, який
вимагається (щоб бути класифікованим як збройний конфлікт).
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(b) Ступінь організованості збройного угруповання
250. Обвинувачення стверджує, що двома головними воюючими сторони
можливого збройного конфлікту були Сили безпеки (військові та поліцейські
підрозділи) Македонії та етнічна Армія національного визволення Албанії
("АНВ").
251. Заслухавши свідчення, Палата встановила, що силами, що брали участь у
подіях 2001 року в Македонії, значною мірою були сили армії Македонії та
Міністерства внутрішніх справ Македонії, тобто поліції, які є "державними
органами влади" в розумінні критеріїв справи Тадича.
[…]
266. […] [Щоб встановити ступінь організованості АНВ,] Палата проаналізувала
свідчення/докази і спромоглася зробити такі висновки.
267. У червні 2001 року АНВ мала у своєму складі від 2 тис. до 2,5 тис. бійців, і
ще тисяча осіб надавала їй логістичну підтримку (харчування, житло, транспорт
тощо). До серпня 2001 року АНВ мала у своєму складі чотири функціонуючі, хоча
й не повністю укомплектовані кадрами, бригади – 112-ту, 113-ту, 114-ту та 115-ту,
а також дві бригади (111-ту і 116-ту) у стані приведення в боєготовність. 112-та
бригада діяла у районі Тетово, 113-та – у районі Куманово, 114-та – у районі
Скоп’є, 115-та – у районі Радуша.
268. Алі Ахметі був керівником АНВ. Хоча спосіб, у який від прийняв цю посаду,
не був повністю перевірений у свідченнях, члени АНВ вважали його лідером, так
само як і члени міжнародної спільноти, про що свідчить той факт, що йому
спрямовувалися всі адресовані АНВ комунікації, і що він вів переговори про
припинення вогню, відведення військ та роззброєння. Гзім Острені був
начальником штабу АНВ; його вважали заступником керівника організації та
директором з військових питань.
[…]
272. Щоб встановити факт існування функціонуючої організаційної системи,
Обвинувачення покладається на низку правил і статутів, які, як вважається, були
застосовними до АНВ у 2001 році. Ці неформальні статути і правила, серед
іншого, призначені для встановлення існування командної вертикалі, яка визначає
обов’язки на всіх рівнях; зобов’язують командирів підрозділів забезпечувати
виконання положень статутів; визначають порядок притягнення до
дисциплінарної відповідальності та види дисциплінарної кари, такі як затримання
або арешт; інформують командирів Бригади про їхній обов’язок поважати
цивільних осіб та цивільне майно, а також про зобов’язання додержуватися
законів війни та міжнародних конвенцій під час будь-яких військових дій;
визнають юрисдикцію Міжнародного кримінального трибуналу по колишній
Югославії щодо будь-яких злочинів, вчинених членами АНВ […].
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274. Палаті залишається з’ясувати, чи фактично застосовувалися ці правила і
статути бригадами АНВ на практиці, і якщо так, то якою мірою. […] Попри […]
відсутність безпосередніх доказів того, що ці правила і статути були доведені до
відома частин і структурних одиниць АНВ і впроваджені ними, АНВ була
описана у документі, підготовленому НАТО у 2001 році, і достовірно вважалася
"добре озброєною, дисциплінованою і належно вмотивованою організацією" з
"високим рівнем організованості та дисципліни", що дозволяло їй дієво
функціонувати на тактичному рівні. Це наводить на думку, що, хоча повний зміст
згаданих "правил" і "статутів" АНВ і не віддзеркалює достовірно ступінь
організованості АНВ, тим не менш у АНВ існувала базова дисциплінарна
система, яка дозволяла їй функціонувати з певною дієвістю.
275 […]
276. Як докази, існують деякі організаційні документи, підготовлені Бригадами
або на рівні батальйонів або рот, які свідчать про видачу зброї та одягу та
одержання їх членами загонів. Палата приймає ці документи як докази існування
певної організованості на нижчому рівні, але не як доказ існування статуту, дія
якого поширювалася на всю АНВ, як такого.
277. Про ступінь організованості збройного угрупування свідчить також його
спроможність проводити військові операції включно з переміщенням військ і
тиловим забезпеченням. Як вже обговорювалося вище, Палата встановила факт
істотного збільшення військової активності, починаючи з травня 2001 року,
переважно у північно-західній частині країни. Більшість військових дій полягали
в дрібних атаках на поліцейські патрулі та блок-пости. Як і у випадках з іншими
етнічними албанськими збройними угрупуваннями на початковому етапі їх
формування, наприклад, Визвольною армією Косово в 1998 році, тактика АНВ
полягала переважно у швидкому завданні удару і негайному відступі, про що
свідчать численні атаки із засідок у 2001 році. Більш серйозні і тривалі у часі
операції також мали місце, наприклад, десятиденна "окупація" Арачиново у липні
та важкі бої у Тетово у Радуші у серпні.
[…]
282. У АНВ були відсутні засоби транспортування у великих обсягах, і в питання
транспортування зброї та припасів вона покладалася великою мірою на трактори
або людей, а у гірській місцевості – на гужовий транспорт (ослів та мулів).
283. Наявні докази свідчать про існування урочистої церемонії прийому нових
членів до лав АНВ та видачі їм військових посвідчень.
284. Новобранці проходили нетривалий курс військової підготовки. […]
285. Крім того, існують докази того, що від членів АНВ вимагали носити форму
під час виконання військових операцій, хоча форму мали не всі члени АНВ. Деякі
члени АНВ носили чорний одяг або інше цивільне вбрання. Існують також
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докази, що деякі з них були зобов’язані носити щонайменше знаки розрізнення
бригад АНВ, але це не мало сенсу на практиці, особливо на цивільному одязі.
286. Хоча спочатку, у січні-лютому 2001 року, АНВ складалася переважно з
окремих осіб та організованих дрібних місцевих груп, які боролися за те, щоб
забезпечити себе зброєю та амуніцією, і діяли головним чином з власної
ініціативи, з плином часом АНВ розвивалася й ставала все більш організованою.
Істотно зросла її чисельність – як за рахунок місцевого населення, так і за рахунок
волонтерів-іноземців. Постачання зброї та амуніції здійснювалося все більше за
планом; якість зброї поліпшувалася, а види зброї урізноманітнювалися.
Поступово постачання уніформи та іншого обладнання стало безперебійним. Була
запроваджена обмежена система базового навчання.
287. […] За висновком Палати, АНВ істотно розвинулася в напрямку створення
повноцінної та дієвої структури командування та трансформування місцевих груп
добровольців у Бригади та інші підпорядковані підрозділи. Водночас, цей процес
повністю не завершився до серпня 2001 року.
[…]
289. Було б неправильно стверджувати, що АНВ була у будь-який момент часу
сучасною, добре організованою, спорядженою, навченою, дисциплінованою та
ефективною бойовою силою. Що встановлено на підставі великого обсягу доказів
з македонських урядових, армійських і поліцейських джерел, так це те, що АНВ
вдалося змусити уряд задіяти у повному обсязі потенціал своєї армії та поліції
включно з армійськими та поліцейськими резервами для боротьби проти АНВ.
Уряд Македонії розглядав АНВ як найбільшу загрозу виживанню країни. Як
свідчать результати сьогоднішнього оцінювання, країна була на межі
громадянської війни. […] АНВ була достатньо організованою, щоб укладати
договори про припинення вогню із залученням посередників з числа міжнародних
органів, вести переговори й підписувати політичні угоди про встановлення
спільних цілей з етнічними албанськими політичними групами у Македонії, а
також укладати з НАТО угоди про поступове роззброєння і розформування та
виконувати їх.
290. Палата переконана, що ефект, досягнутий АНВ до серпня 2001 року, а також
військовий успіх, якого вона досягла у боротьбі проти набагато більшої та краще
спорядженої армії та поліції Македонії, разом з її спроможністю говорити єдиним
голосом, залучати нових членів та озброювати їх, є достатніми за даних
конкретних обставин, щоб стверджувати про наявність у неї набагато вищого
ступеню організованості та координації, ніж той, яким вона характеризувалася у
початкових місяцях 2001 року. Це забезпечило спроможність АНВ протягом
понад трьох місяців виконувати військові операції і досягти такого рівня
успішності, якого не можна було очікувати від неї на початку 2001 року. Не
можна нехтувати також тим, що правова система Македонії визнавала існування
збройного конфлікту, і в ній застосовувалися відповідні норми протягом усього
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періоду часу, якого стосується Звинувачення. Протягом цього періоду часу, а
також раніше, проводилися судові розслідування, висувалися звинувачення і
виносилися звинувачувальні вироки у зв’язку з вчиненням правопорушень, які
залежать від факту існування збройного конфлікту.
291. Таким чином, висновок Палати встановлює, що станом на серпень 2001 року
АНВ мала достатні ознаки організованого збройного угрупування або сили для
задоволення класифікаційних вимог, сформованих розглянутою вище судовою
практикою Трибуналу.
3. Висновок
292. З огляду на застосовне право та наведені вище результати аналізу та докази,
Палата переконана, що у серпні 2001 року, у період часу, що є істотним для
Звинувачення, Македонія перебувала у стані внутрішнього збройного конфлікту,
сторонами якого були сили безпеки Македонії, як армія, так і поліція, з одного
боку та АНВ з іншого.

78

Практичне завдання до Модулю 1
Розмежування ситуацій Майдан – Крим – Донбас
Будь ласка, кваліфікуйте ситуацію на Майдані Незалежності в Києві
21.11.2013 р. – 22.02.2014 р., ситуацію в Автономній Республіці Крим та місті
Севастополь з кінця лютого 2014 року, ситуацію в окремих районах Донецької та
Луганської областей з квітня 2014 року за міжнародним гуманітарним правом.
Для проведення кваліфікації цих трьох ситуацій, будь ласка, використовуйте
роздаткові матеріали, що додаються та наведену нижче інформацію.
1. 21 листопада 2013 року на Майдані Незалежності у Києві розпочалися
мирні акції протесту, викликані відмовою керівництва країни підписати Угоду
про асоціацію з ЄС. 30 листопада 2013 року правоохоронні органи, зокрема
спецпідрозділ «Беркут», із застосуванням сили розігнали мирні акції протесту на
Майдані з метою встановлення новорічної ялинки. 1 грудня 2013 року сталися
перші сутички біля Адміністрації Президента України на вулиці Банкова. 19
січня 2014 розпочалися криваві сутички на вулиці Грушевського, 22 січня 2014
було вбито перших протестувальників – Сергія Нігояна та Михайла
Жизневського. Особливо запеклі сутички відбулися на Майдані з 18 по 20
лютого 2014, коли було вбито близько 80 осіб.
2. 26 лютого 2014 року у м. Сімферополь в Автономній Республіці Крим
відбулися сутички між проросійськими мітингувальниками та кримськими
татарами. 27 лютого 2014 року Рада Міністрів та Верховна Рада АРК, а також
інші ключові об’єкти автономії (зокрема, аеропорт у Сімферополі), були оточені
військовими у зелених одностроях без розпізнавальних знаків. Згодом навіть
президент РФ В. Путін визнав, що це були російські військові. Військові без
розпізнавальних знаків заблокували всі частини Збройних Сил та Внутрішніх
військ МВС України на півострові. 16 березня 2014 року в АРК та м.
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Севастополь відбувся так званий «референдум» щодо того, чи хочуть
«Республіка Крим» та м. Севастополь увійти до складу РФ, або ж вони хочуть
залишитися у складі України. За словами організаторів цього так званого
«референдуму», майже 97 % кримчан висловилися за входження Криму та м.
Севастополь до складу Російської Федерації. Цього ж дня 16 березня 2014 року
була проголошена так звана «незалежність» так званої «Республіки Крим, в якій
місто Севастополь має особливе значення». 18 березня 2014 в м. Москва був
підписаний так званий «договір про входження Криму та міста Севастополь до
складу Російської Федерації».

3. Після подій березня 2014 року в Криму заворушення почалися й на
Донбасі. Спочатку це були спорадичні акти, проте 12 квітня 2014 року група
озброєних осіб в одностроях без розпізнавальних знаків, які називали себе
«Народное ополчение Донбасса», взяла під контроль м. Слов’янськ Донецької
області та навколишні села і поселення (зокрема, Семенівку і Миколаївку).
Перший

бій

між

українськими

спецпідрозділами

СБУ

та

зазначеним

угрупованням відбувся 13-14 квітня 2014 року. 14 квітня 2014 року в.о.
Президента

України

підписав

указ

про

початок

широкомасштабної

антитерористичної операції із залученням збройних сил. 30 квітня 2018 р.
Президент України підписав указ про введення в дію рішення Ради національної
безпеки і оборони (РНБО) і видав наказ Верховного головнокомандувача
Збройних сил України про початок операції об’єднаних сил із забезпеченням
національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії
Російської

Федерації

на

території

Донецької

та

Луганської

областей.

Представники так званих «ДНР» та «ЛНР» контролюють значні території
Донецької та Луганської областей. Україна стверджує, що всі дії так званих
«ДНР» і «ЛНР» контролює Російська Федерація. Найпізніше з липня 2014 року
мали місце обстріли Збройними Силами Російської Федерації та Збройними
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Силами України один одного, а також затримання військовослужбовців двох
країн.
Примітка: застосування певних термінів та абревіатур у цьому тексті не
означають

визнання

правосуб’єктності

відповідних

угруповань

та

формувань.
Роздаткові матеріали до практичної вправи 1:
1.

Стаття 2, спільна для чотирьох Женевських конвенцій про захист

жертв війни від 12 серпня 1949 року.
2.

Стаття 3, спільна для чотирьох Женевських конвенцій про захист

жертв війни від 12 серпня 1949 року.
3.

Стаття 1 Додаткового протоколу І до Женевських конвенцій про

захист жертв війни від 12 серпня 1949 року.
4.

Стаття 1 Додаткового протоколу ІІ до Женевських конвенцій про

захист жертв війни від 12 серпня 1949 року.
5.

Визначення збройного конфлікту із рішення Апеляційної палати

Міжнародного кримінального трибуналу щодо колишньої Югославії по
справі Душко Тадіча (ICTY, The Prosecutor v. Dusko Tadic, Decision on the
Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, IT-94-1-A, 2 October
1995, para. 70) (англійською та українською мовами).
6.

Витяги зі Звітів Офісу Прокурора Міжнародного кримінального

суду щодо діяльності з попереднього розслідування за 2015, 2017 і 2018
роки.
7.

Стаття 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду

(додається окремо).
1, 2. Женевська конвенція про поводження з військовополоненими
від 12 серпня 1949 року
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Стаття 2
Крім положень,
які
виконуються
в мирний час,
ця Конвенція
застосовується в усіх випадках оголошеної війни чи будь-якого іншого
збройного конфлікту, що може виникнути між двома чи більше Високими
Договірними Сторонами, навіть якщо стан війни не визнаний однією з них.
Конвенція також застосовується в усіх випадках часткової або повної
окупації території Високої Договірної Сторони, навіть якщо цій окупації не
чиниться
жодний
збройний
опір.
Хоча одна з держав, що перебувають у конфлікті, може не бути учасницею
цієї Конвенції, держави, які є учасницями цієї Конвенції, залишаються
зобов'язаними нею у своїх взаємовідносинах. Крім того, вони зобов'язані
Конвенцією
стосовно
зазначеної держави, якщо остання приймає та
застосовує
її
положення.
Стаття 3
У випадку збройного конфлікту, який не має міжнародного характеру та
виникає на території однієї з Високих Договірних Сторін, кожна сторона
конфлікту
зобов'язана
застосовувати
як мінімум такі положення:
1) З особами, які не беруть активної участі у воєнних діях, зокрема з тими
особами зі складу збройних сил, які склали зброю, а також тими, які
припинили участь у воєнних діях у зв'язку з хворобою, пораненням,
триманням під арештом чи з будь-якої іншої причини, поводяться за будь-яких
обставин гуманно, без будь-якої дискримінації за ознаками раси, кольору
шкіри, релігії чи вірування, статі, походження чи майнового становища чи
будь-якими
іншими
аналогічними
критеріями.
Із цією метою заборонено зараз і надалі вчиняти стосовно зазначених
вище осіб такі дії:
a) насилля над життям та особистістю, зокрема всі види вбивств,
завдання каліцтва, жорстоке поводження й тортури;
b) захоплення заручників;
c) наругу
принизливе

над

людською

гідністю,

зокрема

образливе та
поводження;
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d) засудження та застосування покарання без попереднього судового
рішення, винесеного судом, який створено належним чином і який надає судові
гарантії
визнані
цивілізованими
народами
як необхідні.
2.

Підбирати

поранених

і

хворих

та

надавати

їм

допомогу.

Безстороння гуманітарна організація, наприклад Міжнародний комітет
Червоного Хреста, може запропонувати свої послуги сторонам конфлікту.
Крім того, сторони конфлікту повинні шляхом укладення спеціальних
угод докладати зусиль з метою введення в дію всіх або частини інших
положень
цієї
Конвенції.
Застосування попередніх положень не впливає на правовий статус сторін
конфлікту.
3. Додатковий протокол
до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року,
що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів
(Протокол I), від 8 червня 1977 року
Стаття 1. Загальні принципи і сфера застосування
1. Високі Договірні Сторони зобов'язуються додержувати цього Протоколу
та забезпечувати його додержання за будь-яких обставин.
2. У випадках, не передбачених цим Протоколом або іншими
міжнародними угодами, цивільні особи й комбатанти залишаються під
захистом і дією принципів міжнародного права, що випливають з усталених
звичаїв,
з
принципів гуманності та з вимог суспільної
свідомості.
3. Цей Протокол, що доповнює Женевські конвенції від 12 серпня 1949
року ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ) про захист жертв війни,
застосовується при ситуаціях, зазначених у статті 2, спільній для цих
Конвенцій.
4. Ситуації, згадані в попередньому пункті, включають збройні конфлікти, в
яких народи ведуть боротьбу проти колоніального панування, іноземної
окупації
та
расистських
режимів
для здійснення свого права на
самовизначення, закріпленого в Статуті Організації Об'єднаних Націй (
995_010 ) та в Декларації про принципи міжнародного права, що стосуються
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дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту
Організації Об'єднаних Націй ( 995_569 ).
4. Додатковий протокол
до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року,
що стосується захисту жертв збройних конфліктів
неміжнародного характеру (Протокол II),
від 8 червня 1977 року
Стаття 1. Основна сфера застосування
1. Цей Протокол розвиває й доповнює статтю 3, загальну для Женевських
конвенцій від 12 серпня 1949 року ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ), не
змінюючи існуючих умов їх застосування, застосовується до всіх збройних
конфліктів, які не підпадають під дію статті 1 Додаткового протоколу до
Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв
міжнародних збройних конфліктів (Протокол I) ( 995_199 ), і відбуваються на
території будь-якої Високої Договірної Сторони між її збройними силами або
іншими організованими збройними групами, які, перебуваючи під
відповідальним командуванням, контролюють частину її території, що дає їм
змогу здійснювати безперервній погоджені воєнні дії та застосовувати цей
Протокол.
2. Цей Протокол не застосовується до випадків порушення внутрішнього
порядку та виникнення обстановки внутрішньої напруженості, таких як
безпорядки, окремі й спорадичні акти насильства та інші акти аналогічного
характеру, оскільки вони не є збройними конфліктами.
5. Визначення збройного конфлікту із рішення Апеляційної палати
Міжнародного кримінального трибуналу щодо колишньої Югославії по
справі Душко Тадіча (ICTY, The Prosecutor v. Dusko Tadic, Decision on
the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, IT-94-1-A, 2
October 1995, para. 70) (англійською та українською мовами)

70. On the basis of the foregoing, we find that an armed conflict exists whenever
there is a resort to armed force between States or protracted armed violence
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between governmental authorities and organized armed groups or between such
groups within a State.
70. На основі вищезазначеного, ми вважаємо, що збройний конфлікт існує
тоді, коли має місце застосування збройної сили між державами або тривале
збройне насильство між державною владою та організованими збройними
угрупованнями або між такими угрупованнями всередині держави.

6. Міжнародний кримінальний суд
Офіс Прокурора
Звіт щодо діяльності з попереднього розслідування за 2015 рік
89. У Офісу Прокурора МКС відсутня інформація, на підставі якої можна
було б зробити висновок про наявність збройного конфлікту в Україні у
період з 21 листопада 2013 р. по 22 лютого 2014 р. Відповідно, аналіз Офісу
Прокурора МКС за цей період часу спрямовувався на з’ясування того, чи
можуть злочини, які буцімто вчинялися під час протестів на Майдані, бути
класифіковані як злочини проти людяності відповідно до статті 7 Статуту.
Наведена нижче інформація є узагальненням даних аналізу Офісу
Прокурора у даній частині.
Міжнародний кримінальний суд
Офіс Прокурора
Звіт щодо діяльності з попереднього розслідування за 2017 рік
88. У 2016 році Офіс Прокурора МКС оприлюднив результати виконаної
ним оцінки, згідно з якими ситуація на території Криму та Севастополя
класифікується як міжнародний збройний конфлікт між Україною та
Російською Федерацією, який почався не пізніше як 26 лютого 2014 року, а
право міжнародних збройних конфліктів продовжує застосовуватися до
періоду після 18 березня 2014 року до того часу доки територія Криму та
Севастополя фактично перебуває у стані постійної окупації. Дана оцінка,
хоча і є попередньою за своєю природою, надає правові підстави для
проведення Офісом подальшого аналізу інформації про злочини, які нібито
були вчинені у контексті ситуації в Криму у період з 20 лютого 2014 року.
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94. У своєму Звіті про попереднє розслідування за 2016 рік Офіс
Прокурора МКС зробив за результатами виконаної оцінки висновок, що до
30 квітня 2014 року напруга у військовому протистоянні урядових сил
України та антиурядових озброєних угрупувань на сході України досягла
того рівня, який уможливлює застосування права збройних конфліктів, і що
озброєні угрупування, які діють у східній Україні включно з ЛНР і ДНР, є
достатньо організованими, щоб бути кваліфікованими як сторони
неміжнародного озброєного конфлікту. Прокуратура посилається також на
додаткову інформацію, яка вказує на безпосередню участь у протистоянні
збройних сил Російської Федерації, що дозволяє зробити висновок про
існування у східній Україні, починаючи не пізніше як з 14 лютого 2014
року, міжнародного збройного конфлікту на додачу до неміжнародного
збройного конфлікту.
95. Для цілей визначення того, чи можна неміжнародний збройний конфлікт
між збройними силами України та антиурядовими збройними
угрупуваннями вважати фактично міжнародним за своєю природою, Офіс
Прокурора МКС продовжує аналізувати твердження про те, що Російська
Федерація повністю контролювала озброєні угрупування у східній Україні.
Встановлення факту існування міжнародного збройного конфлікту в східній
Україні матиме наслідком застосування тих статей Статуту, які стосуються
збройного конфлікту міжнародного характеру, до відповідного періоду
часу.
Міжнародний кримінальний суд
Офіс Прокурора
Звіт щодо діяльності з попереднього розслідування за 2018 рік
68. У 2016 році Офіс Прокурора опублікував оцінку ситуації на території
Криму і Севастополя, яку він кваліфікував як міжнародний збройний
конфлікт між Україною і Російською Федерацією, який виник не пізніше,
ніж 26 лютого 2014 року. Згідно з оцінкою Офісу Прокурора, до ситуації в
Криму залишається застосовним право міжнародних збройних конфліктів і
після 18 березня 2014 року, оскільки в Криму і Севастополі фактично
зберігається стан окупації. Незважаючи на попередній характер цієї оцінки,
в ній визначається правова основа для поточного аналізу інформації про
злочини, ймовірно скоєні в контексті ситуації в Криму в період з 20 лютого
2014 року.
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72. У своєму Звіті щодо діяльності з попереднього розслідування за 2016 рік
Офіс Прокурора відзначив, що до 30 квітня 2014 року інтенсивність
бойових дій між українськими урядовими військами і антиурядовими
збройними елементами на сході України досягла такого рівня, який тягне за
собою можливість застосування до нього права збройних конфліктів, і що
збройні групи, які діють на сході України, включаючи ЛНР і ДНР, досить
організовані, щоб розглядатися як сторони неміжнародного збройного
конфлікту. Офіс Прокурора також прийшов до висновку, що приклади
прямого військового протистояння між збройними силами Російської
Федерації і України вказують на те, що, принаймні з 14 липня 2014 року, на
сході України, паралельно з неміжнародним збройним конфліктом, має
місце міжнародний збройний конфлікт.
73. Офіс Прокурора продовжує розглядати заяви про те, що Російська
Федерація здійснювала і здійснює загальний контроль над збройними
групами на сході України, щоб встановити, чи можна розглядати збройний
конфлікт між ЗСУ (Збройні Сили України) і антиурядовими збройними
групами, який в інших випадках вважався б неміжнародним, як по суті
міжнародний конфлікт. Факт існування єдиного міжнародного збройного
конфлікту на сході України передбачає застосування щодо відповідного
періоду статей Статуту, що стосуються збройних конфліктів міжнародного
характеру. З урахуванням можливості застосування альтернативних
класифікацій збройного конфлікту/конфліктів на сході України, Офіс
Прокурора розглянув положення Римського статуту, застосовні як до
конфліктів міжнародного, так і неміжнародного типу, при аналізі ймовірних
злочинів, вчинених різними учасниками конфлікту.
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Короткий термінологічний словник з міжнародного гуманітарного та
міжнародного кримінального права
1.

Міжнародне

гуманітарне

право

(МГП)

(Право

збройних

конфліктів; Закони і звичаї війни; Jus in bello; Право війни) – галузь
міжнародного права; сукупність принципів і норм міжнародного права, що
встановлюють і регулюють захист жертв війни та застосування засобів і методів
ведення війни. МГП складається з підгалузей: Право Женеви (захист жертв
війни), Право Гааги (застосування засобів і методів ведення війни). Інколи
дослідники виділяють ще одну підгалузь МГП – Право Нью-Йорку (норми МГП,
що були створені в рамках Організації Об’єднаних Націй).
2.

Міжнародне кримінальне право (у вузькому сенсі – sensu stricto) –

галузь міжнародного права; сукупність принципів і норм міжнародного права,
що встановлюють і регулюють індивідуальну кримінальну відповідальність за
вчинення міжнародних злочинів (геноциду, злочинів проти людяності, воєнних
злочинів, злочину агресії). Міжнародне кримінальне право (у широкому сенсі
– sensu lato) – галузь міжнародного права; сукупність принципів і норм
міжнародного права, що встановлюють і регулюють індивідуальну кримінальну
відповідальність за вчинення міжнародних злочинів і злочинів міжнародного
характеру (конвенційних злочинів).
3.

Збройний конфлікт – застосування збройної сили між державами

або тривале збройне насильство між урядовими силами та організованими
збройними групами, або між такими групами в межах держави.
Це класичне визначення збройного конфлікту вперше наведене у п. 70
Рішення Апеляційної палати Міжнародного кримінального трибуналу щодо
колишньої Югославії у справі Душко Тадіча від 2 жовтня 1995 року.
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4.

Міжнародний

збройний

конфлікт

(Збройний

конфлікт

міжнародного характеру) – будь-яке застосування збройної сили між
державами, незалежно від оголошення війни чи визнання стану війни, а також
часткова або повна окупація частини території держави, навіть якщо ця окупація
не зустріла жодного збройного спротиву.
Основними джерелами договірного міжнародного гуманітарного права, що
застосовуються до міжнародних збройних конфліктів, є чотири Женевських
конвенції про захист жертв війни від 12 серпня 1949 року і Додатковий протокол
І, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 8 червня
1977 року.
5.

Неміжнародний

збройний

конфлікт

(Збройний

конфлікт

неміжнародного характеру/Внутрішній збройний конфлікт) – тривале
збройне насильство (застосування збройної сили) між урядовими силами та
організованими збройними групами, або між такими групами в межах держави.
Основними джерелами договірного міжнародного гуманітарного права, що
застосовуються до неміжнародних збройних конфліктів, є стаття 3, спільна для
чотирьох Женевських конвенцій про захист жертв війни від 12 серпня 1949 року
і Додатковий протокол ІІ, що стосується захисту жертв збройних конфліктів
неміжнародного характеру від 8 червня 1977 року.
6.

Окупація – фактичне перебування території держави або її частини

під владою армії іншої держави. Окупація поширюється лише на ту територію,
де така влада встановлена і здатна виконувати свої функції. Ситуація
кваліфікується як окупація навіть якщо ця окупація не зустріла жодного
збройного спротиву.
7.

Внутрішні заворушення і безпорядки – ситуації, що не є

неміжнародним збройним конфліктом (збройним конфліктом неміжнародного
характеру/внутрішнім збройним конфліктом), бо не досягають порогу його
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існування, що проявляється у ступені інтенсивності збройних сутичок і ступені
організованості збройних угруповань. Внутрішні заворушення і безпорядки –
випадки порушення внутрішнього порядку та виникнення обстановки
внутрішньої напруженості, такі як безпорядки, окремі й спорадичні акти
насильства та інші акти аналогічного характеру, які не є збройними конфліктами.
8.

Міжнародний злочин (Злочин проти міжнародного права/Злочин

за міжнародним правом) – злочин, що підриває основи міжнародного
правопорядку і викликає занепокоєність всього міжнародного співтовариства.
Ключовою

характерною

відповідного

ознакою

контекстуального

міжнародного

елементу. На

злочину

сьогодні

є

наявність

вважається,

що

міжнародними є злочини, щодо яких предметну юрисдикцію має Міжнародний
кримінальний суд: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини, злочин
агресії. За вчинення міжнародних злочинів індивід може бути притягнений до
кримінальної відповідальності як у національному суді на основі національного
кримінального законодавства, так і у міжнародних кримінальних судах і
трибуналах на основі їх статутів.
9.

Злочин міжнародного характеру (Конвенційний злочин) –

протиправне діяння, яке зачіпає юрисдикцію або інтереси двох або більше
держав і щодо якого держави укладають міжнародні договори (зазвичай,
конвенції), у яких містяться норми щодо попередження цих злочинів і
міжнародного співробітництва у подоланні їх негативних наслідків.
Прикладами злочинів міжнародного характеру є фальшивомонетництво,
торгівля наркотичними засобами, незаконне поширення порнографічних
матеріалів та ін.
10.

Геноцид – будь-яке з наступних діянь, які вчинено з наміром

знищити повністю або частково будь-яку національну, етнічну, расову чи
релігійну групу як таку:
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a) вбивство членів такої групи;
b) заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або психічної травми членам
такої групи;
c) умисне створення для групи умов життя, розрахованих на її повне або
часткове фізичне знищення;
d) заходи, спрямовані на запобігання дітонародженню в такій групі;
e) насильницька передача дітей цієї групи до іншої групи.
Закріплений у статті 6 Римського статуту Міжнародного кримінального
суду та статті ІІ Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за
нього 1948 року. Може бути вчинений як у мирний час, так і під час збройного
конфлікту.
11. Злочини проти людяності (Злочини проти людства) – будь-яке з
наступних діянь, коли вони вчиняються в рамках широкомасштабного або
систематичного нападу, спрямованого проти будь-якого цивільного населення,
та якщо такий напад здійснено свідомо:
a) вбивство;
b) винищення;
c) поневолення;
d) депортація або насильницьке переміщення населення;
e) ув’язнення або інше жорстоке позбавлення фізичної свободи в
порушення основоположних норм міжнародного права;
f) катування;
g) зґвалтування, сексуальне рабство, примушення до проституції,
примусова вагітність, примусова стерилізація чи будь-яка інша форма
сексуального насильства подібної тяжкості;
h)

переслідування

ідентифікувати,

за

будь-якої

політичними,

групи

або

расовими,

спільності,

національними,

яку

можна

етнічними,

культурними, релігійними, гендерними мотивами або на підставі інших мотивів,
що загально визнані неприпустимими згідно з міжнародним правом, у зв’язку з
92

будь-яким діянням, зазначеним в цьому пункті, чи будь-яким злочином, що
підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду;
i) насильницьке зникнення людей;
j) злочин апартеїду;
k) інші нелюдські діяння подібного характеру, що полягають в умисному
заподіянні сильних страждань чи тяжких тілесних ушкоджень або тяжкої шкоди
психічному чи фізичному здоров’ю.
Закріплені у статті 7 Римського статуту Міжнародного кримінального
суду. Можуть бути вчинені як у мирний час, так і під час збройного конфлікту.
12.

Воєнні злочини (Порушення законів та звичаїв війни) – серйозні

порушення міжнародного гуманітарного права, що тягнуть за собою
індивідуальну кримінальну відповідальність. Згідно зі статтею 8 Римського
статуту Міжнародного кримінального суду вирізняється чотири категорії
воєнних злочинів:
1)

Серйозні порушення Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року;

2)

Інші серйозні порушення законів і звичаїв, що застосовуються у

міжнародних збройних конфліктах;
3)

Серйозні порушення статті 3, спільної для чотирьох Женевських

конвенцій від 12 серпня 1949 року, у випадку збройного конфлікту
неміжнародного характеру;
4)

Інші серйозні порушення законів і звичаїв, що застосовуються у

збройних конфліктах неміжнародного характеру.
Воєнні злочини можуть бути вчинені лише під час збройних конфліктів, як
міжнародних, так і неміжнародних.
13.

Злочин агресії – планування, підготовка, ініціювання або

здійснення особою, яка здатна фактично здійснювати контроль або керівництво
щодо політичних чи військових дій держави, акту агресії, що через його
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характер, серйозність і масштаб є грубим порушенням Статуту Організації
Об’єднаних Націй.
Закріплений у статті 8 bis Римського статуту Міжнародного кримінального
суду.
14.

Військовий злочин – злочин, закріплений у національному

кримінальному законодавстві, який полягає у порушенні військовослужбовцями
встановленого порядку несення військової служби. Військові злочини закріплені
у Розділі ХІХ Кримінального кодексу України.
15.

Міжнародний

кримінальний

суд

–

постійнодіючий

орган

міжнародного кримінального правосуддя. Діє на основі свого установчого
міжнародного договору – Римського статуту Міжнародного кримінального
суду. Переслідує індивідів за вчинення злочину геноциду, злочинів проти
людяності, воєнних злочинів, злочину агресії. Знаходиться у м. Гаага
(Нідерланди). Є комплементарним (додатковим) механізмом до національних
судів.
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МОДУЛЬ 2
Міжнародні злочини.
Співвідношення понять і концепцій
загальнокримінальних злочинів та
міжнародних злочинів.
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МОДУЛЬ 2

МІЖНАРОДНІ ЗЛОЧИНИ

Співвідношення понять і концепцій
загальнокримінальних злочинів та
міжнародних злочинів
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• Поняття та ознаки міжнародного злочину
• Категорії міжнародних злочинів
• Відмінності між міжнародними
злочинами та загальнокримінальними
злочинами
• Право що застосовується під час збройних
конфліктів
• Спільне та відмінне між МГП та МППЛ
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Поняття та ознаки міжнародного
злочину
Злочин, що підриває основи міжнародного
правопорядку і викликає занепокоєність
всього міжнародного співтовариства.
Ознаки:
• Тяжкість вчиненого діяння;
• Важливість захищених відносин;
• Наслідки скоєного злочину.
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Міжнародний злочин
Злочин проти міжнародного права

Злочин за міжнародним правом
Злочин міжнародного характеру
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Наслідки вчинення міжнародного
злочину
Вчинення міжнародного злочину тягне за
собою
індивідуальну
кримінальну
відповідальність за національним або
міжнародним правом для:
• керівників держав
• керівників
організованих
збройних
угрупувань
• інших відповідальних осіб
Справа МКС Катанги та Нгудьоло
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КАТЕГОРІЇ МІЖНАРОДНИХ
ЗЛОЧИНІВ:
a) Злочин геноциду
b) Злочини поти людяності (людства)
c) Воєнні злочини
d) Злочин агресії

(ст.5 Римського статуту МКС)

Міжнародні «злочини-кандидати»
(піратство, тероризм)
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Геноцид

будь-яке з таких діянь, які вчинено з наміром
знищити повністю або частково будь-яку
національну, етнічну, расову чи релігійну
групу як таку:

a) вбивство членів такої групи;
b) заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або психічної
травми членам такої групи;
c) умисне створення для будь-якої групи умов життя,
розрахованих на її повне або часткове фізичне знищення;
d) заходи, спрямовані на запобігання дітонародженню в
такій групі;
e) насильницька передача дітей цієї групи до іншої групи.
ст.2 Конвенції про запобігання злочинів геноциду та покарання за нього,
Ст.6 Римського статуту, Справа МКТР Жана-Поля Акайєсу
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Діяння, за які передбачено
покарання:
• геноцид;
• змова з метою здійснення геноциду;
• пряме і публічне підбурювання до
здійснення геноциду;
• замах на здійснення геноциду;
• співучасть у геноциді.
ст.3 Конвенції про запобігання злочинів геноциду та покарання за нього
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Геноцид
• Походження терміну – Рафал (Рафаель)
Лемкін (Genos – рід, cidere – вбивати)
• Можливе вчинення такого злочину в
мирний час
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Злочини проти людяності (людства)
ст.7 Римського статуту

будь-яке з таких діянь, коли вони вчиняються
або
в
рамках
широкомасштабного
систематичного нападу, спрямованого проти
будь-якого цивільного населення, та якщо
такий напад здійснено свідомо:
• Вбивство, винищування, поневолення, депортація
або насильницьке переміщення населення,
ув’язнення, катування, зґвалтування, сексуальне
рабство, насильницьке зникнення людей тощо.
• Можуть вчинятися у мирний час
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ст.8 Римського Статуту

Грубі порушення Женевських
конвенцій (вбивство,
катування тощо)

Інші грубі порушення законів і
звичаїв (зґвалтування,
використання голоду
цивільного населення тощо)

Воєнні злочини
Застосовується до збройних
конфліктів неміжнародного
характеру (не застосовується
до випадків порушення
внутрішнього порядку)

Грубі порушення законів і
звичаїв, що застосовуються у
збройних конфліктах
неміжнародного характеру
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Злочин агресії
ст.8-біс Римського Статуту

планування, підготовка, ініціювання або здійснення
особою, яка у змозі фактично здійснювати керівництво
або контроль за політичними або військовими діями
держави, акту агресії, який в силу свого характеру,
серйозності та масштабів є грубим порушенням Статуту
Організації Об'єднаних Націй.
• "акт агресії" означає застосування збройної сили
державою проти суверенітету, територіальної
недоторканності або політичної незалежності іншої
держави або у будь-який інший спосіб, несумісний зі
Статутом Організації Об'єднаних Націй (Резолюція ГА
ООН 1974р.).
• незалежно від оголошення війни
• Юрисдикція МКС щодо злочину агресії діє з 17.08.2018р.
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Актом агресії є будь-які наступні дії:
(Резолюції 1974р., 2010р.)

•

•
•
•
•

•
•

вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави або
будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не носила, що
є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка анексія із
застосуванням сили на території іншої держави або її частини;
бомбардування збройними силами держави території іншої держави або
застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;
блокада портів або берегів держави збройними силами іншої держави;
напад збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні сили
або морські і повітряні флоти іншої держави;
застосування збройних сил однієї держави, що перебувають на території іншої
держави за згодою з приймаючою державою, з порушенням умов,
передбачених в угоді, або будь-яке продовження їх перебування на такій
території після припинення дії угоди;
дія держави, що дозволяє, щоб її територія, яку вона надала у розпорядження
іншої держави, використовувалася цією другою державою для здійснення
акту агресії проти третьої держави;
засилання державою або від імені держави озброєних банд, груп,
іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної
сили проти іншої держави, що носять настільки серйозний характер, що це
рівноцінно переліченим вище актам або її значної участі у них.
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Міжнародний злочин
Загальнокримінальний злочин

Контекстуальний елемент
Наприклад:
вбивство, катування, позбавлення волі.
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Контекстуальний елемент
Геноцид

Намір знищити повністю або частково
одну з захищених груп осіб (національну,
етнічну, расову чи релігійну)

злочини проти
людяності

Діяння
мало
місце
в
контексті
широкомасштабного або систематичного
нападу на будь-яке цивільне населення і
було частиною такого нападу

воєнні злочини

Дії осіб пов'язані із збройним конфліктом
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Контекстуальні елементи воєнних
злочинів:
1. Існування
збройного
конфлікту
міжнародного
або
неміжнародного
характеру;
2. Діяння було скоєне у контексті збройного
конфлікту та пов'язане з ним;
3. Особа усвідомлював фактичні обставини,
що свідчили про наявність збройного
конфлікту.
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Злочини проти людяності:
контекстуальні елементи
1. Відбувся напад;
2. Напад
був
широкорозповсюдженим
або
систематичним;
3. Напад був спрямований проти цивільного
населення та включав багаторазові напади на
цивільних осіб відповідно до або за сприяння
державної або організаційної політики щодо
скоєння такого нападу ;
4. Злочин було скоєно як частину нападу;
5. Злочинець усвідомлював, що діяння було, або мав
намір,
щоб
діяння
було
частиною
широкорозповсюдженого або систематичного
нападу на цивільне населення
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ПІД ЧАС ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ
ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ:

МГП

МІЖНАРОДНЕ
КРИМІНАЛЬНЕ
ПРАВО

НАЦІОНАЛЬНЕ
КРИМІНАЛЬНЕ
ПРАВО

МППЛ
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ВИСНОВКИ:
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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Перелік роздаткових матеріалів до Модулю 2
1. Стислий опис справи (Case Summary). Міжнародний кримінальний
трибунал для Руанди (МКТР). Справа Жана-Поля Акайєсу.
2. Рішення МКТР від 2 вересня 1998 р № ICTR-96-4-T по справі ЖанаПоля Акайєсу. Справа.
3. ст.7 Римського статуту
4. Резолюція МКС ICC-ASP/16/Res.5 від 14 грудня 2017. Активація
юрисдикції Суду щодо злочину агресії
5. Резолюція МКС RС/Res.61 від 11 червня 2010 року. Злочин агресії.
6. Контекстуальні елементи злочину проти людяності та воєнних злочинів
з витягами зі справ МКС.

1

Див. Повідомлення депозитарію С.N.651.2010 Treaties-8 від 29 листопада 2010 року, наявне за адресою http://treaties.un.org
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Стислий опис справи МКС проти Катанги та Нгудьоло
У період з 1999 по 2003 р.р. у регіоні Ітурі у Демократичній Республіці Конго мав
місце збройний конфлікт між етнічними угрупуваннями Ленду/Нгіті та Хема.
Союз конголезьких патріотів, в якому домінували представники етносу Хема
заволодів контролем над столицею Ітурі Буня в серпні 2002 року. На дорозі між
Бунею та кордоном з Угандою знаходилося стратегічно важливе село Богоро, в
якому розміщувався військовий табір Союзу конголезьких патріотів.
24 лютого 2003 року дві міліцейські групи – Фронт патріотичного опору Ітурі
(збройне угрупування Нгіті) та Фронт націоналістів та інтернаціоналістів
(збройне угрупування Ленду) – атакували Богоро з метою витіснення звідти або
знищення табору Союзу конголезьких патріотів а також населення Хема. Багато
цивільних осіб було вбито, поневолено та/або зґвалтовано, а село пограбовано і
частково знищено. У той час Катанга буцімто командував Фронтом
патріотичного опору Ітурі, а Нгудьоло – очолював Фронт націоналістів та
інтернаціоналістів. У Міжнародному кримінальному суді Катанзі і Нгудьоло
було висунуто обвинувачення у спільному вчиненні злочинів, виходячи з ролі
кожного у вчиненні цих злочинів.
21 листопада 2012 року Судова палата виокремила справи проти Катанги та
Нгудьоло в окремі провадження з метою винесення рішення про невинуватість
або винуватість Нгудьоло 18 грудня 2012 року. У цьому ж рішенні судді
повідомили сторонам та учасникам судового процесу, що вид відповідальності
Катанги може бути змінено відповідно до Регламенту 55 Положення про Суд.
Даний регламент дозволяє суддям судової палати здійснювати правову
перекваліфікацію фактів, якщо пред’явлений в ході судового розгляду доказ
уможливлює встановлення більш точної правової кваліфікації. Зрештою
обвинувачення Катанги у вчиненні злочину було змінено на обвинувачення у
співучасті.
18 грудня 2012 року з Нгудьоло було знято обвинувачення у вчиненні військових
злочинів та злочинів проти людяності. Сторона обвинувачення оскаржила це
рішення 20 грудня 2012 року. Апеляційна палата підтримала рішення 27 лютого
2015 року.
7 березня 2014 року Катангу було засуджено за одним епізодом злочину проти
людяності (убивство) та чотирма епізодами військових злочинів (убивство, атака
на цивільне населення, знищення майна та мародерство), вчинених під час атаки
на село Богоро. Судова плата встановила, що Катанга, коли був Президентом, не
мав повної влади над усіма силами, що воювали, і командирами. Тому з нього
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зняли звинувачення у вчиненні деяких злочинів. Водночас, надаючи необхідну
логістичну допомогу (постачання зброї та забезпечення транспортування), він
уможливив вчинення злочинів міліцією. 23 травня 2014 року Суд засудив
Катангу до 12 років позбавлення волі із зарахуванням до цього строку часу,
проведеного ним в ізоляторі тимчасового утримання МКС (приблизно 7 років).
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Розташування регіону Ітурі та села Богоро
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Опис справи
Міжнародний кримінальний трибунал для Руанди
Справа Жана-Поля Акайєсу
Міжнародний кримінальний трибуна для Руанди (МКТР) був створений
шляхом прийняття Радою Безпеки ООН резолюції 955 8 листопада 1994 року.
Юрисдикцією ratione materiae МКТР були геноцид, злочини проти люляності та
воєнні злочини, вчинені під час неміжнародного збройного конфлікту на території
Руанди або громадянами Руанди на території сусідніх держав з 1 січня по 31 грудня
1994 року. МКТР знаходився у м. Аруша (Танзанія). МКТР закінчив своє
функціонування 31 грудня 2015 року. Останні справи МКТР розглядає
Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів.
Найбільш серйозним злочином, щодо якого МКТР мав юрисдикцію, був
геноцид. Геноцид в Руанді – це масове вбивство представників народності тутсі
представниками народності хуту 6 квітня – 18 липня 1994 року, здійснюване за
підтримки тогочасного уряду. В ході цих подій загинуло, за різними оцінками, від
500 000 до 1 000 000 фізичних осіб, серед яких тутсі налічували близько 70 %.
Загальна кількість жертв складала до 20 % від всього населення країни. Геноцид був
спланований руандійською політичною елітою і безпосередньо здійснювався
армією, жандармерією та організованими збройними угрупованнями, що
підтримувалися владою. Масові убивства відбувалися в Руанді в контексті
неміжнародного збройного конфлікту.
2 вересня 1998 року МКТР виніс перший в історії вирок органу міжнародного
кримінального правосуддя за вчинення злочину геноциду. Жан-Поль Акайєсу був
визнаний винним у вчиненні злочину геноциду та злочинів проти людяності за його
дії (а також за дії, виконані при його пособництві) на посту бургомістра комуни
Таба в Руанді. Акайєсу перебував на посаді бургомістра комуни Таба з квітня 1993
року по червень 1994 року. З моменту початку геноциду народності тутсі в Руанді у
квітні 1994 року Акайєсу спочатку не допускав масових убивств у своїй комуні, не
дозволяючи представникам організованих збройних угруповань здійснювати в ній
свою діяльність. Але після проведення 18 квітня 1994 року наради мерів з
керівниками тимчасового уряду (тими, хто спланував і організував геноцид),
позиція комуни і самого Акайєсу радикально змінилася. Ймовірно, Акайєсу вважав,
що його політичне і соціальне майбутнє залежить від приєднання до сил, які мають
перевагу і здійснюють геноцид. Акайєсу почав вчиняти протиправні дії: свідки
бачили, як він підбурював городян приєднуватися до вбивств і перетворював
колишні надійні притулки в місця катувань, зґвалтувань і вбивств.
Після зміни ходу неміжнародного збройного конфлікту в Руанді, Акайєсу втік
до Заїру (зараз Демократична Республіка Конго), а пізніше – в Замбію, де був
заарештований в жовтні 1995 року. У справі Жана-Поля Акайєсу МКТР виніс
перший в історії органів міжнародного кримінального правосуддя вирок за
вчинення злочину геноциду. Жан-Поль Акайєсу був засуджений до довічного
ув’язнення. Він відбуває довічне ув’язнення у в’язниці в Малі.
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МКТР (Міжнародний кримінальний трибунал щодо Руанди)
Прокурор проти Жана-Поля Акаєсу
(Справа № ICTR-96-4-T, Судове рішення від 2 вересня 1998 р.)
(Матеріал взято з веб-сайту Механізму ООН щодо Міжнародних
кримінальних трибуналів: http://unictr.unmict.org/sites/unictr.org/files/casedocuments/ictr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf)

6.3. Геноцид (Стаття 2 Статуту)
6.3.1. Геноцид
492. Стаття 2 Статуту передбачає, що Палата має повноваження здійснювати
судове переслідування осіб, відповідальних за вчинення геноциду, співучасть у
вчиненні геноциду, пряме та публічне підбурювання до геноциду, спробу вчинити
геноцид та спробу щодо співучасті у геноциді.
493. Відповідно до зазначених положень Статуту Прокурор звинуватив
Акаєсу у злочинах, юридично класифікованих як геноцид (пункт 1), співучасть у
геноциді (пункт 2) та підбурювання до геноциду (пункт 4).
Злочин геноциду як карний злочин за Статтею 2(3)(a) Статуту
494. Визначення геноциду, наведене у статті 2 Статуту Трибуналу, взято
дослівно зі статей 2 і 3 Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання
за нього (Конвенція про геноцид). У ній зазначено:
“Під геноцидом розуміються наступні дії, вчинені з наміром знищити,
повністю або частково, яку-небудь національну, етнічну, расову або релігійну
групу як таку:
(a) Вбивство членів такої групи;
(b) Заподіяння серйозних тілесних або психічних ушкоджень членам такої
групи;
(c) Навмисне створення для будь-якої групи життєвих умов, розрахованих на
її повне або часткове фізичне знищення;
(d) Заходи, розраховані на запобігання дітонародженню в середовищі такої
групи;
(e) Насильницька передача дітей з однієї групи людей в іншу."
495. Конвенція про геноцид, безперечно, вважається частиною міжнародного
звичаєвого права, як видно з позиції Міжнародного суду щодо положень
Конвенції про геноцид і як було згадано Генеральним секретарем Організації
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Об'єднаних Націй у його доповіді про створення Міжнародного кримінального
трибуналу по колишній Югославії.
496. Палата зазначає, що, згідно із законодавчим актом, Руанда приєдналася
до Конвенції про геноцид 12 лютого 1975 року. Отже, покарання за злочин
геноциду існувало в Руанді в 1994 році на час вчинення актів, пред'явлених
обвинуваченням, і винуватець підлягав юридичній відповідальності за цей злочин
перед правомочними судами Руанди.
497. Всупереч поширеній думці, злочин геноциду не означає фактичного
знищення групи в цілому, однак мається на увазі як такий, коли будь-яке з діянь,
згаданих у статтях 2 (2) (a) - (2) (2) (e), здійснюється з конкретним наміром
знищити "повністю або частково" національну, етнічну, расову чи релігійну
групу.
498. Геноцид відрізняється від інших злочинів, оскільки він втілює в собі
dolus specialis або злочинний намір. Злочинний намір є конкретним наміром, що
складає необхідний елемент злочину і вимагає від злочинця чіткого прагнення
вчинити дане діяння. Таким чином, злочинний намір щодо злочину геноциду
полягає в "намірі знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову
чи релігійну групу як таку".
499. Таким чином, для вчинення злочину геноциду необхідно, щоб було
скоєне одне із діянь, перерахованих у статті 2 (2) Статуту, щоб конкретний акт
вчинявся проти цілеспрямовано обраної групи - національної, етнічної, расової чи
релігійної. Отже, з метою уточнення складу злочину геноциду, Палата спочатку
представить свої висновки щодо дій, передбачених статтями 2 (2) (а) - 2 (2) (e)
Статуту, щодо груп, які перебувають під захистом Конвенції про геноцид, а також
dolus specialis або злочинного наміру, необхідного для здійснення геноциду.
510. Оскільки злочинний намір вчинити геноцид полягає у намірі "повністю
або частково знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку",
необхідно розглянути визначення групи як такої. Стаття 2 Статуту, як і Конвенція
про геноцид, передбачає чотири види потерпілих груп, а саме - національна,
етнічна, расова чи релігійна група.
511. Під час попередньої підготовки Конвенції про геноцид, було
встановлено, що злочин геноциду сприймався як діяння, спрямоване лише на
"стабільні" постійнодіючі групи, членство в яких визначається за народженням,
виключаючи більш "мобільні" групи, до яких приєднуються в індивідуальному
добровільному порядку, такі як політичні та економічні групи. Тому загальним
критерієм для чотирьох видів груп, що охороняються Конвенцією про геноцид, є
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те, що членство в таких групах зазвичай є безперечним для їх членів, які належать
до групи автоматично, за народженням, на постійній і часто безповоротній основі.
512. На підставі рішення у справі Ноттебома, прийнятого Міжнародним
судом ООН, Палата вважає, що національна група визначається як сукупність
людей, які розцінються як такі, що мають правовий зв'язок на основі спільного
громадянства, а також взаємні права та обов'язки.
513. Етнічна група, як правило, визначається як група, члени якої мають
спільну мову або культуру.
514. Загальноприйняте визначення расової групи ґрунтується на спадкових
фізичних характеристиках, що часто ототожнюються з географічним регіоном,
незалежно від мовних, культурних, національних чи релігійних факторів.
515. Релігійна група - це група, члени якої дотримуються однакової релігії,
конфесії чи віросповідання.
517. Як зазначалося вище, злочин геноциду характеризується своїм dolus
specialis або злочинним наміром, який полягає в тому, що діяння, наведені в статті
2 (2) Статуту, повинні були "бути вчинені з наміром знищити, повністю або
частково, національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку".
518. Злочинний намір - це відома концепція кримінального права в романогерманських континентальних правових системах. Він є необхідним складовим
елементом певних правопорушень та передбачає, що злочинець мав чіткий намір
вчинити злочин, в якому його обвинувачують. Відповідно до цього значення
злочинний намір є ключовою складовою умисного злочину, який
характеризується психологічним зв'язком між фізичним результатом та психічним
станом злочинця.
519. Як зауважив представник Бразилії під час підготовчої роботи по
розробці Конвенції про геноцид, "геноцид характеризується чинником
конкретного наміру знищити групу. За відсутності цього чинника, незалежно від
ступеня жорстокості злодіяння і того, наскільки воно наближене за
характеристками до діянь, описаних у Конвенції, цей акт не можна назвати
геноцидом".
520. Що стосується злочину геноциду, правопорушник вжається винним
тільки тоді, коли він вчинив одне з правопорушень, передбачених статтею 2 (2)
Статуту, з чітким наміром повністю або частково знищити певну групу.
Правопорушник винний, тому що він знав або повинен був знати, що скоєне
діяння повністю або частково знищить групу.
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521. У конкретному розумінні, щоб будь-який акт, передбачений статтею 2
(2) Статуту, став складовою частиною геноциду, цей акт повинен бути вчинений
проти одного чи кількох осіб, оскільки така особа або особи були членами певної
групи, і особливо через те, що вони належали до цієї групи. Таким чином, жертва
обирається не через її особисту характеристику, а скоріше на основі її
приналежності до національної, етнічної, расової чи релігійної групи. Таким
чином, жертва акту геноциду є членом групи, обраної як такої, що, отже, означає,
що потрепілими від злочину геноциду є сама група, а не лише окрема особа.
522. Отже, вчинення діяння, щодо якого здійснене обвинувачення, виходить
за межі його фактичного скоєння, наприклад, вбивства конкретної особи, для
реалізації прихованого мотиву, а саме - повністю або частково знищити групу, в
якій ця особа є лише одним із елементів.
523. Що стосується визначення конкретного наміру правопорушника, Палата
вважає, що намір - це психологічний фактор, який важко або навіть неможливо
визначити. Ось чому за відсутності зізнання з боку обвинуваченого його намір
може бути спрогнозовано з ряду припущень щодо факту. Палата вважає, що
можна зробити висновок про намір злочину геноциду, притаманний конкретному
діянню, за яким обвинувачують, на основі загального контексту скоєння інших
винних діянь, систематично спрямованих проти тієї самої групи, незалежно від
того, чи ці акти були вчинені одним і тим самим злочинцем чи іншими. Інші
фактори, такі як масштаб скоєних злодіянь, їх загальний характер, в регіоні або
країні, або, крім усього іншого, факт навмисного та систематичного вибору жертв
внаслідок їхнього членства в певній конкретній групі, виключаючи членів інших
груп, може дозволити Палаті припустити намір геноциду стосовно конкретного
акту.
524. Судова палата I Міжнародного кримінального трибуналу по колишній
Югославії також заявила, що висновок про конкретний намір щодо злочину
геноциду "може бути зроблений на основі ряду фактів, таких як загальна
політична доктрина, що дала поштовх до скоєння дій, які, по можливості,
підпадають під визначення в статті 4, або повторні руйнівні та дискримінаційні
дії. Намір також може бути встановлений на основі вчинених діянь, які
порушують, або, на думку самих злочинців, підривають саму основу групи діянь, які самі по собі не наведені в статті 4 (2), проте вчинені в якості складової
одного і того ж способу дій".
Таким чином, у справі, винесеній на розгляд Міжнародного кримінального
трибуналу по колишній Югославії, Судова палата у своїх висновках встановила,
що "цей намір випливає із сукупного впливу промов або проектів, що становлять
основу та виправдовують ці діяння, із масових масштабів їх руйнівного впливу та
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їх специфічної природи, метою яких є підрив того, що вважається основою
групи".
6.3.3. Пряме та публічне підбурювання до геноциду
ЗЛОЧИН ПРЯМОГО ТА ПУБЛІЧНОГО ПІДБУРЮВАННЯ
ГЕНОЦИДУ ЯК КАРНИЙ ЗЛОЧИН ЗА СТАТТЕЮ 2(3)(c) СТАТУТУ

ДО

549. В рамках пункту 4, Прокурор звинувачує Акаєсу в прямому та
публічному підбурюванні до геноциду – карного злочину за Статтею 2 (3) (c)
Статуту.
550. Мабуть, найвідомішим обвинувальним вироком за підбурювання до
вчинення злочинів міжнародного масштабу був вирок Нюрнберзького трибуналу
у справі Юліуса Штрайхера за небезпечні антисемітські статті, які він публікував
у своїй щотижневій газеті Der Stürmer. Нюрнберзький трибунал встановив, що:
"Підбурювання Штрайхера до вбивств та знищення в той час, коли євреїв на
Сході вбивали за жахливих умов, становить пряме переслідування по політичним
та расовим причинам у зв'язку з воєнними злочинами, як це визначено в Статуті, і
являє собою злочин проти людяності".
551. У той час, коли була прийнята Конвенція про геноцид, делегати
погодилися чітко озвучити пряме та публічне підбурювання до геноциду як
конкретний злочин, зокрема, через його критичну роль у плануванні геноциду, а
делегат СРСР зазначив у зв'язку з цим, що "Неможливо, щоб сотні тисяч людей
могли вчинити стільки злочинів, якби їх не підбурювали до цього і якби ці
злочини не були навмисно та ретельно організовані. Він запитував, яким чином за
цих обставин підбурювачі і організатори злочину могли уникнути покарання,
коли вони були дійсно відповідальними за вчинені звірства ".
552. В рамках системи загального права підбурювання, як правило,
розглядається як особлива форма кримінальної участі, яке підлягає покаранню як
таке. Аналогічним чином, згідно із законодавством деяких країн цивільного
(континентального) права, включаючи Аргентину, Болівію, Чилі, Перу, Іспанію,
Уругвай та Венесуелу, провокація, яка є подібною до підбурювання, є
специфічною формою участі у правопорушенні; проте в більшості цивільноправових систем підбурювання найчастіше трактується як форма співучасті.
553. Кримінальний кодекс Руанди є одним із таких законодавчих актів.
Дійсно, як зазначено вище, у дискусії про співучасть у геноциді він передбачає,
що пряме та публічне підбурювання чи провокація є формою співучасті.
Фактично, у підпункті 4 статті 91 передбачається, що співучасник означає "особу
або осіб, які через промови, вигуки або погрози, висловлені в публічних місцях
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або на громадських зібраннях, або шляхом продажу чи поширення, пропозицій
щодо продажу або демонстрації письмових чи друкованих матеріалів в публічних
місцях або на громадських зібраннях, або шляхом публічного розміщення
плакатів чи постерів, безпосередньо підбурюють виконавця чи виконавців до
здійснення такого діяння, що не звільняє від покарань, які застосовуються до тих,
хто підбурює інших до вчинення злочинів, навіть якщо таке підбурювання не дає
результатів».
554. Відповідно до Статуту пряме та публічне підбурювання чітко
визначається як особливий карний злочин на підставі статті 2 (3) (с). Палата
вважає за доцільне щодо такого злочину спочатку визначити три терміни:
підбурювання, пряме та публічне.
555. В системах загального права підбурювання визначається як заохочення
або переконання іншої особи з метою здійснення правопорушення. Одна лінія
субординації в загальному праві також розглядає погрози чи інші форми тиску як
підбурювання Як зазначено вище, цивільно-правові системи карають пряме та
публічне підбурювання, беручи до уваги форму провокації, що визначається як
акт, призначений безпосередньо спровокувати іншого до вчинення злочину або
правопорушення через промови, заклики чи погрози або будь-які інші засоби
аудіовізуальної комунікації. Така провокація, як визначено в цивільному
(континентальному) праві, складається з тих самих елементів прямого та
публічного підбурювання до геноциду, передбачених статтею 2 Статуту, тобто
вона є прямою і публічною.
556. Елемент публічного підбурювання до геноциду може бути краще
оцінений у світлі двох чинників: місця, де відбувалося підбурювання, і чи
допомога була вибірковою або обмеженою. Лінія субординації, якої зазвичай
дотримуються в системах цивільного (континентального) права, розглядає слова
як публічні, якщо вони були промовлені вголос у місці, яке за загальним
визнанням вважається громадським. Відповідно до Комісії міжнародного права
ООН, публічне підбурювання характеризується закликом до кримінальної дії ряду
осіб у громадському місці або представників широких верств населення за
допомогою засобів масової інформації, наприклад, радіо або телебачення. У
цьому контексті слід зазначити, що на той час, коли було прийнято Конвенцію
про геноцид, делегати спеціально домовились виключити можливість врахування
приватного підбурювання до геноциду в якості злочину, тим самим підкреслюючи
своє зобов'язання притримати для покарання лише відверто публічні форми
підбурювання.
557. Елемент "прямого" підбурювання означає, що підбурювання набуває
прямої форми і конкретно провокує іншу особу взяти участь у вчиненні
кримінального діяння, і що йде більш ніж просто нечітка або непряма пропозиція
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до прямого підбурювання. У цивільно-правових системах провокація як
еквівалент підбурювання вважається прямою, якщо вона спрямована на те, щоб
здійснити конкретне правопорушення. Суд повинен виявити чіткий причиннонаслідковий зв'язок між актом, що характеризується як підбурювання, або
провокацією в даному випадку, та конкретним правопорушенням. Проте Палата
вважає, що елемент прямого підбурювання слід розглядати з урахуванням його
культурного та мовного змісту. Дійсно, певна промова може сприйматися як
"пряма" в одній країні, а в іншій вона буде сприйматися по-іншому, в залежності
від слухацької аудиторії. Палата також нагадує, що підбурювання може бути
прямим і, тим не менше, неявним. Таким чином, на той час, коли розроблялася
Конвенція про геноцид, польський делегат зауважив, що достатньо вміло грати на
психології натовпу, кидаючи тінь підозри на певні групи і натякаючи, що вони
несуть відповідальність за економічні чи інші труднощі, з тим, щоб створити
середовище, сприятливе для вчинення злочину.
558. Отже, Палата розгляне в кожному окремому випадку, враховуючи
культуру Руанди та конкретні обставини цієї справи, чи акти підбурювання
можуть розглядатися як прямі чи ні, зосереджуючись головним чином на питанні,
чи особи, для яких була призначена головна ідея повідомлення, негайно
сприйняли її як вказівку до дій.
559. З огляду на вищесказане, в остаточному підсумку можна зазначити, що,
незалежно від правової системи пряме та публічне підбурювання має бути
визначене з метою тлумачення статті 2 (3) (с) як безпосереднє провокування
виконавця(ів) до здійснення геноциду шляхом промов, закликів або погроз, що
висловлюються в публічних місцях або на громадських заходах, або шляхом
продажу чи поширення, пропозицій щодо продажу чи демонстрації письмових
або друкованих матеріалів у публічних місцях або на громадських заходах, або
через публічний показ плакатів чи постерів, або за допомогою будь-яких інші
засобів аудіовізуальної комунікації.
560. Засоби, необхідні для злочину прямого та публічного підбурювання до
геноциду, полягають у намірі прямо підказати або спровокувати іншу особу
вчинити геноцид. Це передбачає прагнення злочинця своїми діями створити
особливий психологічний стан в свідомості особи (осіб), яких він залучає до
злочину, необхідний для вчинення такого злочину. Тобто, особа, яка підбурює до
геноциду, повинна мати конкретний намір здійснити геноцид, а саме - знищити,
повністю або частково, національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку.
561. Отже, питання перед Палатою полягає в тому, чи можна карати за
злочин прямого та публічного підбурювання до геноциду, навіть якщо таке
підбурювання було невдалим. Як випливає з попередньої підготовки Конвенції
про геноцид, автори Конвенції вважали за потрібне чітко заявити, що
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підбурювання до геноциду може бути покаране, незалежно від того, чи воно було
успішним. Врешті-решт, більшість вситупила проти такого підходу. Тим не менш,
Палата вважає, що з цього не можна зробити висновок, що автори Конвенції мали
намір не піддавати покаранню невдалі акти підбурювання. У світлі загальної
роботи по підготовці Конвенції Палата дотримується точки зору, що розробники
Конвенції просто вирішили не наголошувати, що така форма підбурювання може
бути покарана.
6.4. Злочини проти людяності
Злочини проти людяності – Історичний розвиток
563. Злочини проти людяності були визнані Статутом та Рішенням
Нюрнберзького трибуналу, а також Законом № 10 про Контрольну раду
Німеччини. Стаття 6 (с) Статуту Нюрнберзького трибуналу визначає злочини
проти людяності як
“..вбивства, винищення, поневолення, заслання та інші акти жорстокості,
вчинені щодо цивільного населення до або під час війни, або переслідування за
політичними, расовими або релігійними мотивами з метою здійснення або в
зв'язку з будь-яким злочином, підлягають юрисдикції Трибуналу, незалежно від
того, були ці дії порушенням внутрішнього права країни, де вони були здійснені,
чи ні.”
564. У статті II Закону № 10 про Контрольну раду злочини проти людяності
визначені як: "Жорстокі злочини та правопорушення, включаючи, але не
обмежуючись, вбивства, знищення, поневолення, заслання, тюремне ув'язнення,
катування, зґвалтування та інші нелюдські дії, вчинені проти будь-якого
цивільного населення, або переслідування за політичними, расовими або
релігійними ознаками, незалежно від того, були ці дії порушенням внутрішнього
права країни, де вони були здійснені, чи ні".
565. Злочини проти людяності спрямовані проти будь-якого цивільного
населення і заборонені, незалежно від того, чи вони вчинені під час збройного
конфлікту, міжнародного чи внутрішнього за своїм характером. Справді,
концепція злочинів проти людяності була визнана задовго до Нюрнберга. 28
травня 1915 р. уряди Франції, Великої Британії та Росії зробили заяву щодо
масових вбивств вірменського населення в Туреччині, засуджуючи їх як "злочини
проти людяності та цивілізації, за які всі члени Турецького уряду будуть
відповідати разом з їхніми агентами, задіяними в масових вбивствах". Доповідь
Комісії 1919 р. “Про відповідальність авторів війни і про застосування покарань”,
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сформульована представниками декількох держав і представлена на Паризькій
мирній конференції, також згадувала про "злочини проти ... законів людяності".
566. Ці поняття I Світової війни частково виникли з декларації
(застереження) Мартенса в рамках Гаазької конвенції (IV) 1907 р., яка посилалася
на "звичаї, встановлені між цивілізованими народами, взяті із законів людяності
та основ громадської свідомості". У 1874 році Джордж Кертіс назвав рабство
"злочином проти людяності". Інші подібні висовлювання, такі як "злочини проти
людей" та "злочини проти людської сім'ї", з'явилися набагато раніше в історії
людства (див. 12, N.Y.L. Sch. J. Hum., Rt. 545 (1995)).
567. Палата зазначає, що після судових процесів в Нюрнберзі та Токіо
концепція злочинів проти людяності пройшла поступову еволюцію у справах
Ейхмана, Барб'є, Тув'єра та Папона.
568. У справі Ейхмана обвинуваченому Отто Адольфу Ейхману, згідно
Закону про покарання нацистів та їхніх посібників 5710/1950, було пред'явлено
обвинувачення у скоєнні злочинів, які полягалали в його участь у реалізації плану
"Остаточне вирішення єврейського питання". Відповідно до Розділу I (b)
зазначеного Закону:
"Злочин проти людяності означає будь-який з цих актів: вбивство, знищення,
поневолення, голодування чи виселення та інші нелюдські дії, вчинені проти
будь-якого цивільного населення, а також переслідування за національними,
расовими, релігійними чи політичними мотивами".
Окружний суд заявив у справі Ейхмана, що злочини проти людяності
відрізняються від геноциду тим, що для вчинення геноциду потрібен спеціальний
намір. Цей спеціальний намір не потрібен для вчинення злочинів проти
людяності. Ейхман був засуджений окружним судом до смертної кари. Ейхман
оскаржив рішення суду, проте його апеляція була відхилена Верховним судом.
569. У справі Барб'є обвинувачений Клаус Барб'є, який був начальником
гестапо в Ліоні з листопада 1942 р. по серпень 1944 р., під час військової окупації
Франції, був засуджений в 1987 р. за злочини проти людяності, що полягали в
його безпосередній участі у виселенні та знищенні цивільних осіб. Барб'є подав
касаційну скаргу, проте його скарга була відхилена. Для цілей даного Судового
рішення інтерес представляє визначення злочинів проти людяності, що було
застосовано судом у справі Барб'є. Касаційний суд Франції у своєму рішенні,
винесеному 20 грудня 1985 року, зазначив:
Злочини проти людяності у значенні статті 6 (c) Статуту Міжнародного
військового трибуналу, що є додатком до Лондонської угоди 8 серпня 1945 року,
які не підлягали встановленому законодавством обмеженню права на кримінальне
переслідування, навіть якщо вони були злочинами, які можна класифікувати як
воєнні злочини у значенні статті 6 (b) Статуту, були нелюдськими діями та
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переслідуванням, що здійснювалися систематично від імені держави, яка
практикувала політику ідеологічного верховенства, стосовно осіб не тільки через
їхнє членство в расових чи релігійних спільнотах, а також стосовно противників
цієї політики, незалежно від форми їхньої опозиції. (Слова підкреслені Судом).
570. Це було підтверджено у рішенні Касаційного суду від 3 червня 1988
року, в якому Суд постановив:
Той факт, що обвинувачений, якого було визнано винним в одному із
злочинів, наведених у статті 6 (с) Статуту Нюрнберзького трибуналу, для
здійснення цього злочину брав участь у виконанні спільного плану з метою
виселення чи винищення цивільного населення під час війни або переслідування
за політичними, расовими чи релігійними ознаками не являло собою чіткого
злочину або обтяжуючих обставин, а скоріше становило суттєвий елемент
злочину проти людяності, що полягав в тому, що вчинені діяння виконувалися у
систематичний спосіб від імені держави, яка практикувала політику
ідеологічного панування за допомогою цих заходів. (Наголос додано)
571. Визначення злочинів проти людяності, сформульоване у справі Барб'є,
набуло розвитку у справі Тув'єра. Згідно цієї справи обвинувачений Поль Тув'єр
був високопоставленим офіцером міліції Ліону, що діяла у Франції у провінції
Віші під час німецької окупації. Він був визнаний винним у вчиненні злочинів
проти людяності, що полягали в його участі у розстрілі семи євреїв у населеному
пункті Рильйо 29 червня 1994 року як формі репресії за вбивство Міністра
пропаганди уряду Віші членами Руху опору.
572. Апеляційний суд застосував визначення злочинів проти людяності, що
використовувалося у справі Барб'є, зазначивши:
“Спеціальний намір, необхідний для встановлення злочину проти людяності,
полягав у намірі взяти участь у виконанні спільного плану шляхом
систематичного вчинення нелюдських дій чи переслідувань в ім'я держави, яка
застосовує політику ідеологічного верховенства.”
573. Застосовуючи це визначення, Апеляційний суд постановив, що Тув'єр не
може бути винним у вчиненні злочинів проти людяності, оскільки він вчинив ці
дії від імені держави Віші, яка не була державою, що практикує політику
ідеологічного верховенства, хоча вона співпрацювала з нацистською Німеччиною,
яка, безсумнівно, практикувала таку політику.
574.
Касаційний суд задовольнив апеляцію, виходячи з рішення
Апеляційного суду на тій підставі, що злочини, вчинені обвинуваченим, були
скоєні за ініціативою офіцера гестапо, і у цьому відношенні були пов'язані з
нацистською Німеччиною - державою, яка практикувала політику ідеологічного
панування, спрямовану проти людей в силу їх приналежності до расової чи
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релігійної спільноти. Тому дані злочини можна класифікувати як злочини проти
людяності. Тув'єр був зрештою засуджений 20 березня 1994 р. за злочини проти
людяності судом Cour d'Assises des Yvelines.
575. Визначення злочинів проти людяності, яке використовувалося у справі
Барб'є, було пізніше підтверджено рішенням МТКЮ у справі Вуковара від 3
квітня 1996 року (IT-95-13-R61), що підтверджувало висновок про те, що поняття
злочинів проти людяності застосовується однаково, незалежно від того, чи жертви
актів були членами руху опору чи цивільними особами:
“... Незважаючи на те, що відповідно до положень статті 5 Статуту даного
Трибуналу, комбатанти в традиційному значенні цього терміну не можуть бути
жертвами злочину проти людяності, це не стосується осіб, які в певний
конкретний момент часу здійснювали акти опору. Як зазначає Експертна комісія,
створена відповідно до Резолюції 780 Ради Безпеки, "очевидно, що стаття 5
застосовується, перш за все, до цивільних осіб, тобто людей, які не є
комбатантами. Проте це не повинно призводити до поспішних висновків щодо
людей, які в певний конкретний момент часу носили зброю ... Інформація щодо
загальних обставин є важливою для тлумачення положення в дусі, що відповідає
його меті". (Документ S/1994/674, пункт 78).
576. Цей висновок підтверджується прецедентним правом. У справі Барб'є
Касаційний суд Франції зазначив, що:
"нелюдські дії та переслідування, які здійснювалися систематично чи
колективно від імені держави, що практикує політику ідеологічної гегемонії, не
лише проти окремих осіб через їхнє членство в расовій або релігійній групі, а й
проти противників цієї політики, незалежно від форми опозиції "можна вважати
злочином проти людяності. (Cass. Crim, 20 грудня 1985 р.).
577. Стаття 7 Статуту Міжнародного кримінального суду визначає злочин
проти людяності як будь-яке з перерахованих діянь, здійснених в рамках
широкомасштабного систематичного нападу, спрямованого проти будь-якого
цивільного населення, яке передбачає, що виконавці були обізнані про напад.
Цими перерахованими акти є вбивство; винищення; поневолення; депортація або
примусове переселення населення; тюремне ув'язнення або інші жорстокі форми
позбавлення фізичної свободи, що порушують основні норми міжнародного
права; катування; зґвалтування, сексуальне рабство, примусова проституція,
примусова вагітність, насильницька стерилізація або будь-яка інша форма
сексуального насильства зі схожим ступенем тяжкості; переслідування будь-якої
ідентифікованої групи або спільноти за політичними, расовими, національними,
етнічними, культурними, релігійними, статевими чи іншими ознаками, які
загальновизнані неприпустимими згідно з міжнародним правом, у зв'язку з будьяким діянням, згаданим у цій статті, або будь-яким іншим злочином, що
підпадають під юрисдикцію Суду; насильницьке зникнення осіб; злочин
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апартеїду; інші нелюдські дії подібного характеру, які навмисно заподіюють
великі страждання, або нанесення серйозних тілесних ушкоджень чи спричинення
серйозної шкоди психічному або фізичному здоров'ю.
6.5. Порушення Загальної статті 3 та Додаткового протоколу II (Стаття
4 Статуту)
Стаття 4 Статуту
599. Відповідно до статті 4 Статуту, Трибунал має повноваження
здійснювати судове переслідування осіб, які вчиняють або наказують вчинити
серйозні порушення статті 3, спільної для чотирьох Женевських конвенцій від 12
серпня 1949 року про захист жертв війни, а також Додаткового протоколу II до
Женевських конвенцій від 8 червня 1977 року. Ці порушення включають, але не
обмежуються:
a) посягання на життя і фізичну недоторканність, а також фізичне і психічне
здоров'я, зокрема всілякі види вбивства, каліцтва, жорстоке поводження, тортури і
катування,
b) колективне покарання;
c) взяття заручників;
d) терористичні акти;
e) посягання на людську гідність, зокрема образливе і принижуюче
поводження, згвалтування, примусова проституція, а також будь-яка форма
непристойного нападу;
f) насильницьке пограбування;
g) винесення вироку і застосування покарання без попереднього судового
рішення, ухваленого належним чином законно діючим судом, при наявності
судових гарантій, визнаних необхідними цивілізованими націями;
h) погрози здійснити будь-яке з вищезгаданих діянь.
600. Перед формулюванням складових вищезазначених злочинів, що
містяться в статті 4 Статуту, Трибунал вважає за необхідне прокоментувати
застосовність Загальної статті 3 та Додаткового протоколу II стосовно ситуації,
яка існувала в Руанді у 1994 році на час подій, що містяться в Обвинувальному
акті.
Характер конфлікту
618. Як зазначено вище, недостатньо встановити, що, якщо задовольняються
критерії спільної статті 3, то застосовується вся стаття 4 Статуту, а отже
Додатковий протокол II. Якщо зазначені правопорушення інкримінуються за
спільною статтею 3, а також згідно Додаткового протоколу II, який має більш
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високий бар'єр, Прокурор повинен буде довести, що критерії застосовності, з
одного боку, спільної статті 3, та, з іншого, Додаткового протоколу II, були
виконані. Це тому, що Додатковий протокол II є правовим інструментом, єдиною
загальною метою якого є захист жертв у конфліктах неміжнародного характеру.
Тому Палата вважає за доцільне і необхідне відмітити, перш ніж приймати
рішення про наявність серйозних порушень положень статті 4 Статуту, що якщо
стосовно обвинуваченого мало місце окреме посилання на Додатковий протокол
II, необхідно продемонструвати, що даний конфлікт відповідає вимогам
Додаткового протоколу II.
Спільна Стаття 3
619. Норми, встановлені спільною статтею 3, застосовуються до конфлікту,
якщо це збройний конфлікт неміжнародного характеру. З цього опису випливає
логічне питання, а саме - що являє собою збройний конфлікт? Апеляційна палата
у своєму рішенні щодо справи Тадіча визнала, “що збройний конфлікт існує, якщо
існує [...] тривале збройне насильство між державними органами та
організованими збройними групами або між цими групами в межах однієї
держави. Міжнародне гуманітарне право застосовується з моменту початку таких
збройних конфліктів і виходить за межі припинення бойових дій до моменту, [...]
у випадку внутрішніх конфліктів, коли було досягнуте мирне врегулювання".
Аналогічно, Палата зазначає, що коментар МКЧХ до спільної статті 3 пропонує
корисні критерії, що випливають з різних поправок, обговорених на
Дипломатичній конференції, що проходила в Женеві у 1949 році, зокрема:
Що Сторона, всупереч Уряду де-юре, володіє організованою військовою
силою, органом, відповідальним за свої дії, який діє на визначеній території і має
засоби для дотримання та гарантування дотримання Конвенції.
Що законний Уряд зобов'язаний звертатися до регулярних військових сил
для придушення повстанців, організованих як військове формування, що володіє
частиною національної території.
(a) Що Уряд де-юре визнав повстанців учасниками збройного конфлікту; або
(b) що він сам присвоїв собі статус учасника збройного конфлікту; або
(c) він погодився визнати повстанців учасниками збройного конфлікту лише
задля цілей даної Конвенції; або
(d) що суперечка була включена до порядку денного Ради Безпеки або
Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй в якості загрози
міжнародного миру, порушення миру або акту агресії.
620. Викладені вище критерії були проголошені як засіб розмежування
істинних збройних конфліктів від звичайних актів бандитизму або
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неорганізованих і короткотривалих заколотів. Термін "збройний конфлікт" сам по
собі свідчить про існування бойових дій між збройними силами, організованими
більшою чи меншою мірою. Отже це виключає ситуації внутрішніх заворушень та
напруги. Для того, щоб зробити висновок про наявність внутрішнього
(неміжнародного) збройного конфлікту на території Руанди під час зазначених
подій, необхідно оцінити як силу, так і організованість сторін конфлікту.
621. Докази, представлені у зв'язку з пунктами 5 - 11 Обвинувального акту, а
саме свідчення генерал-майора Даллєра, показали, що між двома групами
відбулася громадянська війна — між урядовими силами, представленими
Збройними Силами Руанди (FAR), з одного боку, та Патріотичним Фронтом
Руанди (RPF), з іншого боку. Обидві групи були добре організовані і вважалися
самостійними арміями. Крім того, що стосується інтенсивності конфлікту, всі
спостерігачі цих подій, включаючи МООНПР (UNAMIR) та спеціальних
доповідачів ООН, були одностайними, характеризуючи конфронтацію між цими
двома силами як війну, внутрішній збройний конфлікт. Виходячи з
вищевикладеного, Палата вважає, що під час подій, описаних в Обвинувальному
акті, мав місце збройний конфлікт неміжнародного характеру, зазначений у
спільній статті 3 Женевських конвенцій 1949 року.
Додатковий протокол II
622. Як зазначено вище, Додатковий протокол II застосовується до
конфліктів, що "відбуваються на території Високої Договірної Сторони між її
збройними силами та антиурядовими збройними силами або іншими
організованими
збройними
угрупуваннями,
які
під
відповідальним
командуванням здійснюють контроль над частиною своєї території, що дозволяє
їм проводити стабільні та узгоджені військові операції і виконувати даний
Протокол".
623. Таким чином, умови, яких необхідно дотриматись для виконання
істотних вимог щодо застосовності Додаткового протоколу II під час подій,
наведених в Обвинувальному акті, вимагають, щоб:
(i) збройний конфлікт відбувався на території Високої Договірної Сторони, а
саме Руанди, між її збройними силами та антиурядовими збройними силами або
іншими організованими збройними угрупуваннями;
(ii) антиурядові збройні сили або інші організовані збройні угруповання
перебували під відповідальним командуванням;
(iii) антиурядові збройні сили або інші організовані збройні угруповання
мали змогу здійснювати контроль над частиною своєї території, що дозволяло їм
проводити стабільні та узгоджені військові операції; та
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(iv) антиурядові збройні сили або інші організовані збройні угруповання
мали змогу виконувати Додатковий протокол II.
624. Відповідно до спільної статті 3, ці критерії повинні застосовуватися
об'єктивно, незалежно від суб'єктивних висновків сторін, що беруть участь у
конфлікті. Необхідно провести низку чітких уточнень щодо зазначених критеріїв
ще до того, як Палата сформулює кінцевий висновок щодо цього.
625. Поняття збройного конфлікту вже обговорювалося в попередньому
розділі у контексті спільної статті 3. Досить згадати, що збройний конфлікт
відрізняється від внутрішніх заворушень ступенем інтенсивності конфлікту та
рівнем організації сторін конфлікту. Відповідно до Додаткового протоколу II, як
правило, сторони конфлікту — це влада, що протистоїть антиурядовим збройним
силам, або влада, яка бореться з повстанськими організованим збройними
угрупуваннями. Термін «збройні сили» Високої Договірної Сторони має широке
визначення, щоб охопити всі збройні сили, згадані в національних законодавчих
актах.
626. Збройні сили, що виступають проти уряду, повинні перебувати під
відповідальним командуванням, що передбачає певну ступінь організації в межах
збройного угрупування або антиурядових збройних сил. Цей ступінь організації
повинен бути таким, що дозволяє збройному угрупуванню або антиурядовим
силам планувати та здійснювати узгоджені військові операції, а також
впроваджувати дисципліну від імені влади де-факто. Крім того, ці збройні сили
повинні бути спроможними домінувати на достатній частині території, щоб
підтримувати стійкі та узгоджені військові операції та застосовувати Додатковий
протокол II. По суті, операції повинні бути безперервними та спланованими.
Територія, що перебуває під їх контролем, як правило, це територія, яка перейшла
з-під контролю урядових сил.
627. У даній справі Палаті було представлено докази, які доводили, що в
Руанді, як мінімум, мав місце конфлікт неміжнародного характеру під час подій,
зазначених в Обвинувальному акті. Палата, в тому числі прийнявши до відома
низку офіційних документів ООН, що стосуються конфлікту в Руанді в 1994 році,
вважає, що, крім дотримання вимог спільної статті 3, було задоволено вище
перераховані істотні умови, що стосуються Додаткового протоколу II. Було
доведено, що існував конфлікт між урядовими силами (FAR), з одного боку, та
Патріотичним Фронтом Руанди (RPF - РПФ) під командуванням генерала Кагаме,
з іншого боку. РПФ розширив контроль над територією Руанди, що збільшувало
територію його впливу, на противагу узгодженим положенням Аруських угод, до
понад половини території країни до середини травня 1994 року, а також
здійснював тривалі і безперервні військові операції до моменту припинення
вогню 18 липня 1994 року, після чого війну було завершено. Війська РПФ були
дисциплінованими та мали структурне керівництво, яке було підзвітне своїм
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«владним» органам. РПФ також заявив Міжнародному Комітету Червоного
Хреста, що він керувався нормами міжнародного гуманітарного права. Палата
вважає, що згаданий конфлікт був внутрішнім збройним конфліктом у значенні
Додаткового протоколу II. Далі, Трибунал вважає, що конфлікт відбувався під час
подій, зазначених в Обвинувальному акті.
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Резолюція ICC-ASP/16/Res.5
Прийнято на 13-му пленарному засідання 14 грудня 2017 року шляхом
консенсусу
ICC-ASP/16/Res.5
Активація юрисдикції Суду щодо злочину агресії
Асамблея держав-учасниць,
Визнаючи історичну важливість рішення шляхом консенсусу під час Оглядової
конференції в Кампалі про прийняття поправок до Римського статуту щодо
злочину агресії і в зв’язку з цим згадуючи Резолюцію RC/Res.6,
Повторно підтверджуючи цілі та принципи Статуту Організації Об’єднаних
Націй,
Згадуючи її намір якомога швидше активувати юрисдикцію Суду щодо злочину
агресії відповідно до рішення згідно з абзацом 3 статті 15-bis і статті 15-ter,
Беручи до уваги Звіт про сприяння активації юрисдикції Міжнародного
кримінального суду щодо злочину агресії,1 де узагальнюються погляди державучасниць,
Згадуючи абзац 4 статті 15-bis і абзац 5 статті 121,
Згадуючи також, що в абзаці 1 RC/Res.6 Оглядова конференція вирішила
прийняти відповідно до абзацу 2 статті 5 поправки щодо злочину агресії, які
мають бути ратифіковані або прийняті та набути чинності відповідно до абзацу
5 статті 121; і зауважила, що будь-яка держава-учасниця може подати
декларацію, що згадується в статті 15-bis, перед ратифікацією чи прийняттям
змін,
1. Приймає рішення активувати юрисдикцію Суду щодо злочину агресії з 17
липня 2018 року;
2. Підтверджує, що відповідно до Римського статуту, поправки до Статуту в
частині злочину агресії, прийняті під час Оглядової конференції в Кампалі,
набувають чинності для тих держав-учасниць, які прийняли поправки, через
один рік після депонування їхніх інструментів ратифікації або прийняття, і що в
разі, якщо держава передає справу на розгляд або розслідування propio motu,
Суд не застосовуватиме свою юрисдикцію щодо злочину агресії, якщо його
було скоєно громадянином держави або на території держави-учасниці, яка не
ратифікувала чи не прийняла цих поправок;
3. Повторно підтверджує абзац 1 статті 40 і абзац 1 статті 119 Римського
статуту в частині суддівської незалежності суддів Суду;
4. Поновлює свій заклик до всіх держав-учасниць, які ще цього не зробили,
ратифікувати чи прийняти поправки до Римського статуту щодо злочину
агресії.

1

ICC-ASP/16/24.
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Резолюція RС/Res.6 I
Прийнята консенсусом на 13-му пленарному засіданні 11 червня 2010 року
RС/Res.6
Злочин агресії
Конференція з огляду,
посилаючись на пункт 1 статті 12 Римського статуту,
посилаючись на пункт 2 статті 5 Римського статуту,
посилаючись також на пункт 7 резолюції F, прийнятої
Дипломатичною конференцією повноважних представників під егідою
Організації Об'єднаних Націй щодо створення Міжнародного
кримінального суду 17 липня 1998 року,
посилаючись далі на резолюцію ІСС-АSР/1/Res.1 про продовження
роботи щодо злочину агресії та висловлюючи свою вдячність Спеціальній
робочій групі з питань злочину агресії за розробку пропозицій щодо
положення про злочин агресії,
беручи до уваги резолюцію 1СС-АSP/8/Res.6, у якій Асамблея
держав-учасниць перепровадила пропозиції щодо положення зі злочину
агресії Конференції з огляду з метою розгляду,
будучи сповнена рішучості ввести в дію якомога швидше
юрисдикцію Суду стосовно злочину агресії,
постановляє прийняти, згідно з пунктом 2 статті 5, поправки до
Римського статуту Міжнародного кримінального суду (далі "Статут"), що
містяться у Додатку I до цієї Резолюції, які підлягають ратифікації або
прийняттю, та набудуть чинності відповідно до пункту 5 статті 121; також
бере до уваги, що будь-яка держава-учасниця може зробити заяву, про яку
йде мова у статті 15-біс, до ратифікації або прийняття;

1.

постановляє також прийняти поправки до елементів злочинів, що
містяться у Додатку II до цієї Резолюції;
2.

постановляє також прийняти положення про розуміння відносно
тлумачення вищезазначених поправок, що містяться у Додатку III до цієї
Резолюції;
3.

постановляє далі переглянути поправки щодо злочину агресії через
сім років з початку здійснення юрисдикції Судом;

4.

закликає всі держави-учасниці
поправки, що містяться у Додатку I.

5.

ратифікувати

або

прийняти

Див. Повідомлення депозитарію С.N.651.2010 Treaties-8 від 29 листопада 2010 року, наявне за адресою
http://treaties.un.org

I

139

Додаток I
Поправки до Римського статуту Міжнародного кримінального суду
щодо злочину агресії
1.

Виключити пункт 2 статті 5 Статуту.

2.

Включити наступний текст після статті 8 Статуту:
Стаття 8-біс
Злочин агресії
Для цілей цього Статуту "злочин агресії" означає планування,
підготовку, ініціювання або здійснення особою, яка у змозі фактично
здійснювати керівництво або контроль за політичними або військовими
діями держави, акту агресії, який в силу свого характеру, серйозності та
масштабів є грубим порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй.
1.

Для цілей пункту 1 "акт агресії" означає застосування збройної сили
державою проти суверенітету, територіальної недоторканності або
політичної незалежності іншої держави або у будь-який інший спосіб,
несумісний зі Статутом Організації Об'єднаних Націй. Будь-яке із
наступних діянь, незалежно від оголошення війни, кваліфікуватиметься
відповідно до Резолюції 3314 (XXIX) Генеральної Асамблеї Організації
Об'єднаних Націй від 14 грудня 1974 року як акт агресії:
2.

вторгнення або напад збройних сил держави на територію
іншої держави або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий
характер вона не носила, що є результатом такого вторгнення або нападу,
або будь-яка анексія із застосуванням сили на території іншої держави або
її частини;
a)

бомбардування збройними силами держави території іншої
держави або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої
держави;
b)

c)

держави;

блокада портів або берегів держави збройними силами іншої

напад збройними силами держави на сухопутні, морські або
повітряні сили або морські і повітряні флоти іншої держави;
d)

застосування збройних сил однієї держави, що перебувають
на території іншої держави за згодою з приймаючою державою, з
порушенням умов, передбачених в угоді, або будь-яке продовження їх
перебування на такій території після припинення дії угоди;
e)
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f) дія держави, що дозволяє, щоб її територія, яку вона надала у
розпорядження іншої держави, використовувалася цією другою державою
для здійснення акту агресії проти третьої держави;
g)
засилання державою або від імені держави озброєних банд,
груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування
збройної сили проти іншої держави, що носять настільки серйозний
характер, що це рівноцінно переліченим вище актам або її значної участі у
них.
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3.

Включити наступний текст після статті 15 Статуту:
Стаття 15-біс
Здійснення юрисдикції щодо злочину агресії
(Передача ситуації державою, proprio motu)
Суд може здійснювати юрисдикцію щодо злочину агресії відповідно
до статті 13, підпункти а) та с), за умови дотримання положень цієї статті.

1.

Суд може здійснювати юрисдикцію тільки щодо злочинів агресії,
вчинених через один рік з моменту ратифікації або прийняття цих
поправок тридцятьма державами-учасницями.

2.

Суд здійснює юрисдикцію щодо злочину агресії відповідно до цієї
статті згідно з рішенням, прийнятим після 1 січня 2017 року тією ж самою
більшістю держав-учасниць, яка потрібна для прийняття поправки до
Статуту.

3.

Суд може, відповідно до статті 12, здійснювати юрисдикцію щодо
злочину агресії, що виникає з акту агресії, здійсненого державоюучасницею, якщо тільки держава-учасниця раніше не заявила про
невизнання такої юрисдикції шляхом надсилання відповідної заяви
Секретарю. Відкликання подібної декларації може бути здійснено у будьякий час та має бути розглянуто державою-учасницею протягом трьох
років.

4.

5.
Щодо держави, яка не є учасницею Римського статуту, Суд не
здійснюватиме свою юрисдикцію щодо злочину агресії, вчиненого
громадянами цієї держави або на його території.
Коли Прокурор приходить до висновку про те, що існує розумна
підстава розпочати розслідування щодо злочину агресії, він або вона
спочатку з'ясовує, чи винесла Рада Безпеки визначення щодо акту агресії,
що вчинений відповідною державою. Прокурор повідомляє Генерального
секретаря Організації Об'єднаних Націй про ситуацію, що знаходиться на
розгляді Суду, в тому числі надсилає йому всю відповідну інформацію і
документи.
6.

Якщо Рада Безпеки винесла таку ухвалу, Прокурор може
розпочинати розслідування злочину агресії.

7.

Якщо подібна ухвала не виноситься протягом шести місяців з дати
отримання повідомлення, Прокурор може розпочати розслідування
відносно злочину агресії, за умови, що Палата попереднього провадження
санкціонувала початок розслідування відносно злочину агресії відповідно
8.
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до процедури, викладеної у статті 15, і Рада Безпеки не винесла рішення
про інше відповідно до статті 16.
Винесення ухвали про вчинення акту агресії органом, що не входить
до складу Суду, не завдає шкоди власним висновкам Суду згідно з цим
Статутом.
9.

Ця стаття не зашкоджує положенням, що стосуються здійснення
юрисдикції стосовно інших злочинів, згаданих у статті 5.
10.

4.

Включити наступний текст після статті 15-біс Статуту:
Стаття 15-тер
Здійснення юрисдикції щодо злочину агресії
(передача ситуації Радою Безпеки)
1. Суд може здійснювати юрисдикцію щодо злочину агресії у
відповідності зі статтею 13, пункт b), дотримуючись положень цієї
статті.
2. Суд може здійснювати юрисдикцію тільки щодо злочинів агресії,
вчинених через один рік після ратифікації або прийняття цих поправок
тридцятьма державами-учасницями.
3. Суд здійснює юрисдикцію щодо злочину агресії у відповідності до
цієї статті згідно з рішенням, прийнятим після 1 січня 2017 року тією ж
самою більшістю держав-учасниць, яка потрібна для прийняття
поправки до Статуту.
4. Винесення ухвали про вчинення акту агресії органом, що не входить
до складу Суду, не завдає шкоди власним висновкам Суду згідно з цим
Статутом.
5. Ця стаття не завдає шкоди положенням, що стосуються здійснення
юрисдикції щодо інших злочинів, згаданих у статті 5.

5. Включити наступний текст після пункту 3 статті 25 Статуту:
3-біс. Відносно злочину агресії положення цієї статті застосовуються
тільки до осіб, які в змозі ефективно здійснювати контроль за
політичними або військовими діями держави або керувати ними.
6. Замінити перше речення пункту 1 статті 9 наступним реченням:
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1. Елементи злочинів допомагають Суду у тлумаченні та застосуванні
статей 6, 7, 8 і 8-біс.
7. Замінити вступну частину пункту 3 статті 20 Статуту наступним
пунктом; інша частина пункту залишається без змін:
3.
Жодна особа, яка була засуджена іншим судом за діяння, що
заборонене також за змістом статті 6, 7, 8 та 8-біс, не може бути
засуджена Судом за те саме діяння, за винятком випадків, коли розгляд
відбувається в іншому суді.
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Додаток II
Поправки до елементів злочинів
Стаття 8-біс
Злочин агресії
Вступ
1.
Існує розуміння того, що будь-який з актів, зазначених у пункті 2
статті 8-біс, кваліфікується як акт агресії.
2.
Вимога щодо доведення того, що порушник здійснив правову оцінку
несумісності застосування збройної сили до Статуту Організації
Об'єднаних Націй, відсутня.
Термін "грубим" є об'єктивним визначенням.

3.

4.
Вимога щодо доведення того, що порушник здійснив правову оцінку
"грубого" характеру порушення, відсутня.
Елементи
Порушник планував, готував, ініціював або вчиняв акт агресії.

1.

Порушник був особою2, яка в змозі фактично здійснювати
керівництво або контроль за політичними або військовими діями держави,
яка вчинила акт агресії.
2.

Було вчинено акт агресії: застосування збройної сили державою
проти суверенітету, територіальної недоторканності або політичної
незалежності іншої держави або будь-яким іншим чином, несумісним зі
Статутом Організації Об'єднаних Націй.
3.

Порушник усвідомлював фактичні обставини, що вказують на
несумісність такого застосування збройної сили зі Статутом Організації
Об'єднаних Націй.
4.

Акт агресії в силу свого характеру, серйозності та масштабів був
грубим порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй.
5.

Порушник усвідомлював фактичні обставини, що вказують на таке
грубе порушення Статуту Організації Об'єднаних Націй.
6.

У випадку акту агресії декілька осіб можуть перебувати у становищі, що відповідає цим
критеріям.

2
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Додаток ІІІ
Положення про розуміння щодо поправок до Римського статуту
Міжнародного кримінального суду, що стосуються злочину агресії
Передачі справ Радою Безпеки
Існує розуміння, що Суд може здійснювати юрисдикцію на
підставі передачі справи Радою Безпеки відповідно до пункту b) статті 13
Статуту тільки щодо злочинів агресії, вчинених після прийняття рішення
відповідно до пункту 3 статті 15-тер, та після сплину одного року після
ратифікації або прийняття цих поправок тридцятьма державамиучасниками, в залежності від того, яка з цих дат є пізнішою.
1.

Існує розуміння, що Суд здійснює свою юрисдикцію щодо злочину
агресії на підставі передачі справи Радою Безпеки відповідно до пункту b)
статті 13 Статуту незалежно від того, чи погодилася зацікавлена держава з
юрисдикцією Суду щодо цього.
2.

Юрисдикція ratione temporis
Існує розуміння, що у випадках, передбачених у пунктах а) або с)
статті 13, Суд може здійснювати свою юрисдикцію тільки щодо злочинів
агресії, вчинених після прийняття рішення відповідно до пункту 3 статті
15-біс, і через один рік після ратифікації або прийняття цих поправок
тридцятьма державами-учасницями, в залежності від того, яка з цих дат є
пізнішою.
3.

Внутрішня юрисдикція щодо злочину агресії
4.
Існує розуміння, що визначення акту агресії та злочини агресії
розглядається у поправках тільки для цілей цього Статуту. Відповідно до
статті 10 Римського статуту поправки не тлумачаться як такі, що
обмежують або завдають шкоди існуючим або тим, що розробляються,
нормам міжнародного права для інших цілей, ніж ті, що передбачені у
цьому Статуті.
5.
Таким чином, поправки не тлумачаться як такі, що створюють
право або зобов'язання здійснювати внутрішню юрисдикцію щодо акту
агресії, вчиненого іншою державою.
Інші положення про розуміння
6.
Існує розуміння, що агресія являє собою найсерйознішу і
небезпечну форму незаконного застосування сили; та що визначення
здійснення акту агресії вимагає розгляду всіх обставин кожного
конкретного випадку, включаючи тяжкість відповідних актів та їх
наслідки, відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй.
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7.
Існує розуміння, що для встановлення того, чи є факт агресії явним
порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй, трьох компонентів характеру, тяжкості та масштабу - має бути достатньо для того, щоб
підкріпити визначення порушення як "явного". Жоден компонент сам по
собі не є достатньо суттєвим для того, щоб відповідати стандарту явного
порушення.
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Контекстуальні елементи міжнародних злочинів
Злочини проти людяності
Щоб злочин кваліфікувався як злочин проти людяності, він має бути вчинений в
рамках масштабного або систематичного нападу на будь-яке цивільне населення
або впровадження політики держави або організації.1
1. Напад
Термін "напад" означає кампанію, операцію або низку заходів, спрямованих
проти цивільного населення, на противагу окремій дії. 2 Під нападом розуміється
багатократне вчинення низки актів насильства, перелічених у статті 7 Римського
статуту (тобто вбивства, тортури тощо).3
Справа-приклад 4.1. Злочини у справі Катанги вчинялися під час нападу двох
озброєних неурядових формувань (ПРИМІТКА (Фронту націоналістів та
інтернаціоналістів) та FRPI (Фронт патріотичного опору Ітурі)) 4 проти населення
села Богоро 24 лютого 2003 року в регіоні Ітурі Демократичної Республіки
Конго. 5 В результаті нападу було вбито близько 200 цивільних осіб з числа хемів;
багато жінок тієї ж етнічної належності були зґвалтовані і віддані у сексуальне
рабство. 6
2. Масштабність

1

Римський статут, стаття 7(1); Ознаки складу злочину за визначенням МКС, стаття 7, Вступ, пар. 3.

2

Ознаки складу злочину за визначенням МКС, стаття 7, Вступ, пар. 3. Прокурор проти Катанги, ICC-01/04-01/07,
Вирок (TC), 7 березня 2014, пар. 1101.

3

Ознаки складу злочину за визначенням МКС, стаття 7, Вступ, пар. 3. Прокурор проти Катанги, ICC-01/04-01/07,
Вирок (TC), 7 березня 2014, пар. 1101.

4

Прокурор проти Катанги, ICC-01/04-01/07, Вирок (TC), 7 березня 2014, пар. 1126.

5

Див., наприклад, Прокурор проти Катанги, ICC-01/04-01/07, Вирок (TC), 7 березня 2014, пар.814 (вбивство),
989 (зґвалтування), 1002 (сексуальне рабство).
6

Прокурор проти Катанги, ICC-01/04-01/07, Вирок (TC), 7 березня 2014, пар. 1127.
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Напад вважається масштабним, якщо він характеризується великими обсягами 7,
а чисельність осіб, на яких він спрямований, є більшою за чисельність осіб, на
яких спрямовані окремі дії. 8
Справа-приклад 4.2. Напад на село Богоро вважався складовою частиною
масштабного нападу переважно на цивільне населення етносу Хема в регіоні
Ітурі, на яке спрямовувалися численні напади обох формувань (ПРИМІТКАI
(Фронту націоналістів та інтернаціоналістів) та FRPI (Фронт патріотичного опору
Ітурі)) протягом кількох місяців до та після лютого 2003 року. 9 В результаті
нападу було вбито приблизно 200 цивільного осіб етнічної належності Хема.10
3. Систематичність
Напад вважається систематичним, якщо акти насильства, які є її складовими
частинами, є за своєю природою організованими, 11 а не спонтанними чи
випадковими.12 Характер вчинення злочинів має характеризуватися
невипадковим повторенням аналогічної кримінальної поведінки на регулярній
основі. 13
Справа-приклад 4.3. Напад на село Богоро вважався частиною систематичного
нападу на цивільне населення регіону Ітурі, що проводився з кінця 2002 року до
середини 2003 року. 14 Було встановлено, що такі злочини як зґвалтування та
сексуальне рабство вчинялися ПРИМІТКАI та FRPI часто й послідовно по всій
території регіону Ітурі ДРК.15 Крім того, такі факти як частота нападів, методи
розгортання військ, напад на село та вчинення злочинів, а також чисельність
населення етносу Хема, на яке спрямовувалися напади та обсяги нищення майна

7

Прокурор проти Катанги, ICC-01/04-01/07, Вирок (TC), 7 березня 2014, пар. 1098.

8

Прокурор проти Катанги, ICC-01/04-01/07, Вирок (TC), 7 березня 2014, пар. 1123.

9

Прокурор проти Катанги, ICC-01/04-01/07, Вирок (TC), 7 березня 2014, пар. 1127

10

Прокурор проти Катанги, ICC-01/04-01/07, Вирок (TC), 7 березня 2014, пар. 1127.

11

Прокурор проти Катанги, ICC-01/04-01/07, Вирок (TC), 7 березня 2014, пар. 1099.

12

Прокурор проти Катанги, ICC-01/04-01/07, Вирок (TC), 7 березня 2014, пар. 1123.

13

Прокурор проти Катанги, ICC-01/04-01/07, Вирок (TC), 7 березня 2014, пар. 1123.

14

Прокурор проти Катанги, ICC-01/04-01/07, Вирок (TC), 7 березня 2014, пар. 1127.

15

Прокурор проти Катанги, ICC-01/04-01/07, Вирок (TC), 7 березня 2014, пар. 1127.
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та мародерства правили за свідчення того, що напад був скоординованим та
організованим. 16
4. Спрямування на будь-яке цивільне населення
Напад має спрямовуватися на цивільне населення. Словосполучення "цивільне
населення" означає цивільні особи на противагу військовослужбовцям та іншим
бійцям. 17 Національна або етнічна належність та інші характеристики цивільних
осіб не впливають на їхнє право на захист. 18 Цивільне населення має бути
основним об’єктом нападу, а не його випадковою жертвою. 19 Той факт, що
нападники продовжували вбивати цивільних осіб після захоплення військового
табору, правив за доказ спрямування атаки на цивільне населення.20
Справа-приклад 4.4. У справі Катанги та Чуй було встановлено, що напад на село
Богоро спрямовувався не лише проти військового табору ворожих сил у даній
місцевості, а й також проти переважно цивільного населення етносу Хема села
Богоро. 21
5. Відповідно до або на виконання політики держави чи організації
Напад має здійснюватися державою або організацією. Визначення держави є
очевидним. Організацією може бути будь-яка група осіб з набором структур або
механізмів, що уможливлюють координацію дій членів організації для
здійснення нападу на цивільне населення. 22
Політика означає, що відповідна держава чи організація має намір здійснити
напад на цивільне населення шляхом вчинення певної дій чи навмисної
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бездіяльності. 23 Така дія чи бездіяльність мають бути частиною системи або
плану, 24 а злочини –вчинятися на виконання цієї політики. 25
Справа-приклад 4.5. Напад на село Богоро здійснювався бійцями етнічної
належності Нгіті у складі Фронту патріотичного опору Ітурі (FRPI) під
командуванням Катанги. З огляду на його військовий характер та командну
ієрархічну структуру Фронту патріотичного опору Ітурі (FRPI) його було
класифіковано як організоване озброєне угрупування, яке спроможне планувати
і здійснювати масштабні напади, про що свідчать її минулі операції й напад на
село Богоро.26
Було встановлено, що напад виконувався на виконання загальної політики та
загального плану Фронту патріотичного опору Ітурі, покликаних помститися
населенню ворожого етносу Хема та здобути контроль над стратегічно важливою
місцевістю.27 Про це свідчить процес планування нападу, який включав
обговорення учасниками логістичних і стратегічних аспектів, а також військовий
характер самих обговорень 28
6. Зв’язок і обізнаність
Окремий злочин, вчинений правопорушником, має перебувати у зв’язку з
масштабним або систематичним нападом. Окремі дії, які за своєю природою,
цілями та наслідками чітко відрізняються від інших дій у рамках масштабного та
систематичного напади, не є злочинами проти людяності.29 Нарешті,
правопорушник має знати, що окремий злочин, про який ідеться, є складовою
частиною масштабного та систематичного нападу на цивільне населення.30
Справа-приклад 4.6. Було встановлено, що окремі злочинні дії (вбивства,
зґвалтування, сексуальне рабство) у Богоро були вчинені як засіб досягнення
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мети нападу – знищення цивільного населення села Богоро переважно етносу
Хема, а не як окремі дії з різними цілями.31 Було встановлено також, що виконавці
знали про напад і усвідомлювали, що їхні дії були його складовою частиною. 32
Воєнні злочини
1. Факт існування збройного конфлікту
Воєнні злочини можуть вчинятися лише в ході міжнародного або
неміжнародного збройного конфлікту. Міжнародний та неміжнародний збройні
конфлікти можуть співіснувати на території однієї держави. 33
● Міжнародний збройний конфлікт (МЗК)
Міжнародний збройний конфлікт існує за наявності збройного протистояння між
державами із залученням їхніх збройних сил або інших учасників, що діють від
імені цих держав, і продовжується до повного врегулювання ситуації і настання
миру.34 Якщо держава має повний контроль над неурядовим збройним
угрупуванням, яке воює проти іншої держави, такий збройний конфлікт
класифікується як міжнародний збройний конфлікт. 35 Повний контроль означає,
що держава відіграє певну роль в організації, координації або плануванні
військових дій збройного угрупування на додачу до фінансування, навчання,
спорядження чи надання операційної підтримки. При цьому відсутня
необхідність у тому, щоб держава віддавала конкретні накази або керувала
кожною військовою операцією. 36 Крім того, міжнародний збройний конфлікт
існує у разі військової окупації, тобто коли територія держави опиняється під
контролем ворожої армії.37
Справа-приклад 4.7. У справі Катанги було встановлено, що Уганда встановила і
здійснювала контроль у регіоні Ітурі шляхом розміщення там окупаційної
військової влади та військ у період з 1998 по 2003 р.р. та безпосереднього впливу
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на адміністративні та політичні зміни в регіоні через сприяння створенню там
нових політичних партій та міліції.38 Відтак, було встановлено існування
міжнародного військового конфлікту між ДРК та Угандою з огляду на статус
регіону Ітурі як окупованої території у зазначений період часу.39
● Неміжнародний збройний конфлікт (НЗК)
Неміжнародний збройний конфлікт існує за наявності тривалого у часі збройного
насильства між властями держави та організованими збройними угрупуваннями
або між такими угрупуваннями на території держави.40 Внутрішні заворушення
та акти непокори – повстання, окремі та спорадичні акти насильства або інші дії
аналогічної природи – не представляють собою неміжнародний збройний
конфлікт. 41 Напруженість конфлікту має досягти такого рівня, коли збройні
сутички поширюються по всій території протягом певного періоду часу із
залученням великої чисельності солдатів та військової техніки. 42 Неурядові
збройні угрупування повинні мати достатню ступінь організації, який
уможливлює здійснення ними тривалого збройного насильства та застосування
положень міжнародного гуманітарного права. 43 Це стає можливим, якщо
відповідне угрупування має внутрішню ієрархію, командну структуру, військове
обладнання у значному обсязі, і при цьому воно спроможне планувати і
виконувати військові операції.44
Справа-приклад 4.8. У справі Катанги було встановлено, що Союз конголезьких
патріотів (UPC) та Фронт патріотичного опору Ітурі (FRPI) були достатньою
мірою організовані з огляду на наявність в них засобів комунікаційного зв’язку,
зброї та амуніції, а також організованого керівництва та ієрархічної командної
структури. 45 Про належну організованість свідчила також їхня спроможність
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планувати і виконувати військові операції.46 Крім того, було встановлено, що
збройне протистояння цих двох організацій було достатньо напруженим з огляду
на тривалість та масштаби атак, що виконувалися, та висновки Ради Безпеки ООН
з цього приводу.47 Нарешті, судді виявили деякі докази того, що Руанда надавала
Союзу конголезьких патріотів логістичну підтримку у вигляді зброї, амуніції та
навчання бійців, а також втручалася у справи, що стосувалися його внутрішньої
командної структури. 48 Тим не менш, на думку суддів, ці докази мали надто
загальний характер, щоб зробити висновок про наявністю повного контролю над
Союзом конголезьких патріотів з боку Руанди.49 На підставі цих висновків
конфлікт між Союзом конголезьких патріотів та Фронтом патріотичного опору
Ітурі було класифіковано як неміжнародний збройний конфлікт.50
2. Зв’язок між злочинами, збройним конфліктом та обізнаністю
Як тільки встановлено існування збройного конфлікту, далі, щоб кваліфікувати
злочин як воєнний, вимагається встановити, що його було вчинено у контексті та
у зв’язку зі збройним конфліктом. 51 Ця вимога задовольняється, якщо злочин
було вчинено під час та на території збройного конфлікту. Крім того, повинен
мати місце зв’язок між злочином та незавершеним збройним конфліктом, тобто
існування збройного конфлікту має бути основним чинником вчинення злочину.
Нарешті, особи, які вчинили воєнні злочини, повинні усвідомлювати наявність
фактичних обставин, які представляють собою склад збройного конфлікту.
Справа-приклад 4.9. У справі Катанги той факт, що воєнні злочини – вбивства,
нападу на цивільне населення, знищення майна та мародерство – були вчинені
бійцями Фронту патріотичного опору Ітурі проти цивільних осіб під час
атакнападуи у селі Богоро в рамках низки сутичок між Фронтом та Союзом
конголезьких патріотів, було визнано достатнім для встановлення наявності
зв’язку між злочинами та збройним конфліктом. 52 Судді зробили також висновок,
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що з огляду на масштабність збройного конфлікту та його вплив у регіоні Ітурі
правопорушники не могли не усвідомлювати наявність фактичних обставин, які
представляють собою склад збройного конфлікту.53
ПОСИЛАННЯ:

• ПРИМІТКА 22-24: Стаття 7, Вступна частина, п. 3 «Елементів злочинів
МКС»
3. "Напад, спрямований проти цивільного населення" в даному контексті означає
лінію поведінки, що передбачає багаторазове вчинення дій, згаданих в пункті 1
статті 7 Статуту, проти будь-якого цивільного населення відповідно до чи з
метою сприяння політики держави або організації, спрямованій на здійснення
такого нападу. Дані дії не повинні являти собою військовий напад. Зрозуміло, що
"політика здійснення такого нападу" вимагає, щоб держава чи організація
активно пропагували чи заохочували такий напад, спрямований проти цивільного
населення.
• ПРИМІТКИ23, 24: Витяг з рішення Катанга (пункт 1101)
1101. Судова палата також підкреслює, що докази, необхідні для встановлення
факту нападу, не можна плутати з доказами, необхідними для демонстрації
широкомасштабного характеру нападу, щоб уникнути представлення
альтернативних можливостей, а саме, що напад може бути широкомасштабним
або систематичним, і ці докази можуть представлятися як беззмістовні. Перший
крок полягає в тому, щоб довести лише те, що лінія поведінки передбачала
багаторазове вчинення дій, згаданих у статті 7 (1). У зв'язку з цим, якщо було
встановлено, що це передбачало таке багаторазове вчинення дій, окрема подія
може становити собою напад у значенні статті 7 (2) (a), за умови, що інші
елементи цієї статті виконані. Також слід наголосити, що напад не обов'язково
повинен бути військовим за своєю природою і може передбачати будь-яку форму
насильства щодо цивільного населення.
• ПРИМІТКА 25, 42: Витяг з рішення Катанга (пункт 1126)
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1126. У рішенні про підтвердження обвинувачень Палата попереднього
провадження встановила, що є достатньо доказів для того, щоб мати суттєві
підстави вважати, що напад на село Богоро 24 лютого 2003 року був спрямований
не тільки проти військового табору Союзу конголезьких патріотів, а й проти
переважаючого цивільного населення села народності хема. Напад мав на меті
"знести" або "знищити" це село шляхом вбивства цивільного населення,
представленого в основному племенем хема, та руйнування їхніх домівок.
• ПРИМІТКИ 29, 33, 34: Витяг з рішення Катанга (пункт 1123)
1123. Напад має бути широкомасштабним або систематичним, передбачаючи, що
акти насильства не є стихійними чи відокремленими. Встановлено, що
прикметник "широкомасштабний" стосується масштабного характеру нападу та
кількості осіб, на які було спрямовано напад, тоді як прикметник
"систематичний" відображає організований характер актів насильства та
неймовірність їх випадкового виникнення. Також було неухильно констатовано,
що "систематичний" характер нападу стосується існування "характеру злочинів",
що виражаються в не випадковому повторенні аналогічної кримінальної
поведінки на регулярній основі.
• ПРИМІТКА 38: Витяг з рішення Катанга (пункт 1102)
1102. Вираз "цивільне населення" означає цивільних осіб на відміну від "членів
збройних сил та інших легітимних комбатантів". Таким чином, Палата ухвалює
визначення "цивільна особа", передбачене статтею 50 (1) Додаткового протоколу
I, та визначення "цивільне населення", передбачене статтею 50 (2) Протоколу I, а
саме "цивільне населення включає всіх цивільних осіб".
• ПРИМІТКА 40: Витяг з рішення Катанга (пункт 1104)
1104. Цивільне населення повинно бути головною ціллю, а не випадковою
жертвою нападу. Для того, щоб визначити, чи можна стверджувати, що напад був
спрямований саме таким чином, необхідно врахувати, зокрема, засоби та методи,
що застосовувалися під час нападу, статус потерпілих, їх кількість,
дискримінаційний характер нападу, характер скоєних злочинів, опір суб’єктам
нападу, скоєного на той час, та ступінь, до якого, як стверджується, атакуюча
сторона дотримується або намагається дотримуватися запобіжних вимог законів
війни.
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• ПРИМІТКА 43: Витяг з рішення Катанга (пункт 1119)
1119. Звернувшись до простого значення, термін "організація" слід розуміти як
"association, régie ou non par des institutions, qui se proposente des buts déterminés"
[ПЕРЕКЛАД: об’єднання, що регулюється чи не регулюється інституціями та
встановлює конкретні цілі]. Однак це дуже загальне визначення не дозволяє чітко
обмежити обриси організації. З цією метою Палата поміщає даний термін у свій
контекст. Тоді виникає питання про те, чи нормативний зв'язок організації з
існуванням нападу у значенні статті 7 (2) (a) може вплинути на визначення
характеристик такої організації. На думку Палати, зв'язок терміну "організація" з
самим існуванням нападу, а не її систематичним чи широкомасштабним
характером, передбачає, що організація має достатньо ресурсів, засобів та
можливостей для здійснення лінії поведінки чи діяльності, що викликає
багаторазове вчинення дій, зазначених в статті 7 (2) (а) Статуту. Таким чином,
достатньо того, щоб організація мала набір структур чи механізмів, які б вони не
були, що є достатньо ефективними для забезпечення координації, необхідної для
здійснення нападу, спрямованого проти цивільного населення. Відповідно, як
було зазначено вище, організація повинна мати достатні засоби для пропаганди
або заохочення нападу, без будь-яких інших додаткових вимог. Дійсно, жодним
чином не можна виключати, особливо зважаючи на сучасну асиметричну війну,
що напад на цивільне населення може бути діянням з боку приватного суб’єкта,
що складається з групи осіб, які переслідують мету нападу на цивільне населення,
іншими словами кажучи - групи, яка не обов'язково має добре розвинену
структуру, яку можна назвати квазі-державою.
• ПРИМІТКА 44: Витяг з рішення у справі Катанга (пункт 1108)
1108. На думку Палати, згідно з простим значенням терміну, якщо розглядати
його в контексті, термін "політика" у значенні статті 7(2)(a) Статуту стосується
того, що держава або організація має намір здійснити напад на цивільне
населення чи то через діяння або через умисну бездіяльність. "Політика" не
виключає проекту, прийнятого державою чи організацією щодо певного
населення у конкретній геополітичній ситуації. Палата, однак, підкреслює, що
законодавча база не вимагає наявності офіційно прийнятого проекту, оскільки
явно висунуті мотиви в кінцевому рахунку мають незначне значення. У будьякому випадку, політика повинна завжди бути спрямована на конкретне цивільне
населення або його частину.
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• ПРИМІТКА 45: Витяг з рішення у справі Катанга (пункт 1113)
1113. На думку Палати, прикметник "систематичний" передбачає характер
нападу, що розуміється у широкому значенні і характеризується та висуває на
перший план модель повторної поведінки або повторюване чи тривале
здійснення взаємопов'язаних, невипадкових актів насильства, що свідчать про
існування злочину проти людяності. Щоб встановити факт існування "політики",
потрібно виявити лише те, що держава або організація мали намір здійснити
напад на цивільне населення. Аналіз систематичного характеру нападу, таким
чином, виходить за межі існування будь-якої політики, спрямованої на усунення,
переслідування чи руйнування спільноти. Такий аналіз також включає в себе
розслідування того, чи було здійснено ряд повторюваних діянь з метою
забезпечити завжди однаковий вплив на цивільне населення, з урахуванням
ідентичних діянь або подібностей у злочинній практиці, постійного повторення
одного і того ж методу дій, аналогічне поводження з потерпілими чи
узгодженість такого поводження в межах широкої географічної зони.
• ПРИМІТКА 46: Витяг з рішення у справі Катанга (пункт 1115)
1115. Якщо термін "політика" помістити у контекст, стає очевидним, що
«Елементи злочинів» пов'язують цю концепцію, як і стаття 7(2)(a) Статуту, з
фактичним визначенням "напад" (а не характеристиками нападу, який повинен
бути широкомасштабним чи систематичним), оскільки "напад" означає, як
зазначено вище, лінію поведінки або діяння, що передбачають багаторазове
вчинення дій. Тому, на думку Палати, мова не йде про доказ того, що кожен з
актів, наведених у статті 7(1) Статуту, було скоєно на виконання або відповідно
до державної чи організаційної політики. Зважаючи на мову Статуту, з точки зору
суддівської колегії важливо встановити поза розумним сумнівом, що діяльність
або лінія поведінки здійснювались відповідно до або на виконання політики.
Отже, на даному етапі обґрунтування не полягає у з'ясуванні, чи виконавці цих
діянь є членами або безпосередньо чи опосередковано пов'язані з державою чи
організацією, хоча це можна розглядати як свідчення зв'язку між нападом і
державною чи організаційною політикою. Аналогічним чином на цьому етапі
їхній потенційний злочинний намір не повинен бути визначений таким чином,
що він узгоджується у будь-якому відношенні з державною або організаційної
політикою.

158

• ПРИМІТКА 50: Витяг з рішення у справі Катанга (пункт 1124)
1124. Палата нагадує, що індивідуальний акт повинен здійснюватися як частина
широкомасштабного або систематичного нападу. При визначенні того, чи діяння,
наведене у статті 7(1) Статуту, є частиною широкомасштабного або
систематичного нападу, судді з належним урахуванням характеру діяння, про яке
йде мова, цілей, які воно переслідує, та його наслідків, повинні дослідити, чи
являється воно частиною широкомасштабного або систематичного нападу, що
розглядається в цілому, а також з урахуванням різних компонентів нападу (тобто
не тільки політики, а й там, де доцільно, структури злочинів, типу жертв тощо).
Поодинокі акти, які чітко відрізняються за своїм характером, цілями та
наслідками від інших діянь, що становлять частину нападу, не підпадають під
статтю 7(1) Статуту.
• ПРИМІТКА 51: Витяг з рішення у справі Катанга (пункт 1125)
1125. Нарешті, злочинець повинен знати, що такий акт є частиною
широкомасштабного або систематичного нападу на цивільне населення.
Відповідно основоположні інструменти Суду вимагають доказів того, що
виконавець цього акту свідомо брав участь у нападі, спрямованому проти
цивільного населення; таке знання становить основу злочину проти людяності,
оскільки воно висвітлює відповідальність виконавця акту в контексті нападу, що
розглядається в цілому. Проте це положення не слід тлумачити як вимогу надати
докази того, що злочинець знав усі особливості нападу або точні деталі плану чи
політики держави або організації. Також не вимагається, щоб виконавець
злочинного діяння дотримувався злочинного плану держави або організації, а
також не потрібно доводити, що злочинець свідомо намагався зробити своє
діяння частиною нападу на цивільне населення, хоча «Елементи злочинів»
згадують такий сценарій. Мотив злочинця, таким чином, не має значення для
цього доказу і для того, щоб його діяння було класифіковано як злочин проти
людяності, достатньо встановити, з урахуванням контексту, факт того, що
злочинець знав про те, що його діяння становило частину нападу.
• ПРИМІТКИ 55, 61: Витяг з рішення у справі Катанга (пункт 1173)
1173. Женевські конвенції та їх додаткові протоколи, так само як і Статут та
«Елементи злочинів», не надають чіткого визначення поняття "збройний
конфлікт". Однак визначення, яке охоплює концепції міжнародного збройного
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конфлікту та неміжнародного збройного конфлікту, було розроблено іншими
міжнародними судами, зокрема Міжнародним трибуналом щодо колишньої
Югославії, отож Палата вдається до наступного пояснення:
(…) збройний конфлікт існує, коли існує застосування збройної сили між
державами або тривале збройне насильство між урядовими органами та
організованими збройними угрупуваннями або між такими угрупуваннями в
межах держави. Міжнародне гуманітарне право застосовується починаючи від
ініціювання таких збройних конфліктів і поширюється за межі припинення
бойових дій аж до заключення загального перемир’я; або, у випадку внутрішніх
конфліктів, до досягнення мирного врегулювання. До цього моменту міжнародне
гуманітарне право продовжує застосовуватися на всій території ворогуючих
держав.
• ПРИМІТКА 58: Витяг з рішення у справі Катанга (пункт 1179)
1179. Крім того, «Елементи злочинів» вказують, що юрисдикція Суду щодо
закону міжнародного збройного конфлікту також поширюється на військову
окупацію. За оцінкою Палати, а також з огляду на відповідну судову практику та
договірне право, "територія вважається окупованою, коли вона фактично
перебуває під владою ворожої армії, і окупація поширюється лише на територію,
де така влада була встановлена і може здійснюватися". Отже, військова окупація
має місце, коли збройні сили держави проводять інтервенцію і здійснюють
контроль над територією за межами міжнародно визнаних кордонів цієї держави,
незалежно від того, чи ця територія належить ворожій, нейтральній чи союзній
державі, за умови, що розгортання сил не було санкціоновано угодою з
окупованою владою.
• ПРИМІТКА 63: Витяг з рішення у справі Катанга (пункт 1187)
1187. Нарешті, при визначенні наявності збройного конфлікту неміжнародного
характеру доцільно врахувати його інтенсивність, оскільки стаття 8(2)(f)
передбачає, що акти насильство мають бути більш ніж спорадичними чи
поодинокими. При оцінці інтенсивності потенційного конфлікту МТКЮ
постановив, що суддям слід враховувати, серед іншого, серйозність нападів та
потенційну ескалацію збройних сутичок, їх поширення на території і протягом
певного періоду часу, збільшення чисельності урядових збройних сил,
мобілізацію та розподіл озброєння серед обох сторін конфлікту, а також те, чи
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конфлікт привернув увагу Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, і, якщо
так, то чи були прийняті будь-які резолюції з даного питання. Цей підхід, на
думку Палати, є доцільним, і тому він матиме продовження.
• ПРИМІТКА 65: Витяг з рішення у справі Катанга (пункт 1186).
1186. Щоб з'ясувати, чи збройний конфлікт не носив міжнародний характер,
потрібно вирішити, чи суб’єкт був організованим збройним угрупуванням. Також
важливо розглянути наступний неповний перелік факторів: внутрішня ієрархія
угрупування чи сили; структура командування та правила, що застосовуються
при цьому; обсяг наявного військового оснащення, включаючи вогнепальну
зброю; здатність сили чи угрупування планувати військові операції та вводити їх
в дію; а також ступінь, серйозність та інтенсивність будь-якої військової участі.
Жоден з цих факторів не є визначальним, якщо його розглядати відокремлено.
Відповідно, оскільки стаття 8(2)(f) Статуту вимагає лише того, щоб збройне
угрупування була "організованим", Палата вважає, що певного ступеню
організованості достатньо для встановлення факту існування збройного
конфлікту, та нагадує, що ці фактори повинні досліджуватися індивідуально в
кожному окремому випадку. Це підкреслює відсутність необхідності
встановлення контролю над частиною території зацікавленими групами. Також
пунктом 2(f) статті 8 не визначено відповідальне командування, яке передбачено
статтею 1(1) Додаткового протоколу II Женевських конвенцій.
• ПРИМІТКА 66: Витяг з рішення у справі Катанга (пункт 1207)
1207. З огляду на зафіксовані докази, для Палати є очевидним, що Союз
конголезьких патріотів (СКП) був угрупуванням з ієрархічною структурою та
внутрішньою дисципліною, що займало різні військові посади та мало навчальні
потужності для своїх військ. Угрупування мало зброю та було спроможним
проводити військові операції. Крім того, СКП прийняв політичну програму і мав
офіційних представників.
• ПРИМІТКИ 69, 70: Витяг із рішенням у справі Катанга (пункт 1214)
1214. Що стосується ролі Руанди, то Палата нагадує, що вона вже заявила про те,
що з точки зору комбатантів нґіті СКП був народним ополченням хеми і
союзником Руанди, які прагнули встановити імперію хіма і тутсі в Ітурі. Крім
161

того, певні речові докази доводять, що Руанда надавала матеріально-технічну
підтримку СКП з грудня 2002 року. Зокрема, вона надавала допомогу шляхом
постачання зброї та боєприпасів, а також підготовки деяких його комбатантів.
Деякі факти свідчать про те, що Руанда втручалася у питання, що стосуються
внутрішньої структури командування СКП. Однак, не беручи до уваги свідчень
Свідка Р-12, такий матеріал є надто загальним, щоб надати Палаті можливість посправжньому оцінити характер, умови та розвиток співпраці між військовою
владою Руанди та особами, яких вони, як стверджується, призначали у складі
СКП. Палата вважає, що вона не може покладатися лише на свідчення Р-12, щоб
виявити поза розумним сумнівом, що руандійська держава відігравала певну роль
у координації, плануванні та організації певних військових дій, здійснених СКП
у відповідний час. Таким чином, Палата не в змозі визнати, що Руанда
здійснювала загальний контроль над СКП, починаючи з кінця 2002 року.
• ПРИМІТКА 72: Стаття 8 «Елементів злочинів» МКС
Стаття 8
Воєнні злочини
Вступна частина
Елементи воєнних злочинів, передбачених пунктами 2(c) та (e) статті 8,
підлягають обмеженням, зазначеним в пунктах 2(d) та (f) статті 8, які не є
елементами злочинів.
Елементи воєнних злочинів, передбачені пунктом 2 статті 8 Статуту, повинні
тлумачитися в межах встановленого міжнародного права збройних конфліктів,
включаючи, у відповідних випадках, міжнародне право збройних конфліктів, що
застосовується до збройних конфліктів на морі.
Що стосується останніх двох елементів, перерахованих для кожного злочину:
(а) Немає вимоги до юридичної оцінки виконавця щодо наявності збройного
конфлікту або його характеру як міжнародного чи не міжнародного;
(б) У цьому контексті не існує вимоги щодо усвідомлення виконавцем фактів, які
визначають характер конфлікту як міжнародний або не міжнародний;
(в) Існує лише вимога щодо усвідомлення фактичних обставин, які свідчать про
існування збройного конфлікту, що неявно виражається у термінах "відбувся в
контексті та був пов'язаний з".
162

• ПРИМІТКИ 73, 74: Витяг з рішення у справі Катанга (пункти 1231-1232)
1231. Що стосується воєнних злочинів вбивства та нападу на цивільне населення,
які оголошуються недопустимими статтями 8(2)(c)(i) та 8(2)(e)(i) Статуту, Палата
зазначає, що комбатанти цілили у цивільних осіб і, крім того, злочини були скоєні
в Богоро 24 лютого 2003 року під час серії зіткнень між двома сторонами
конфлікту. Виходячи з цього вона робить висновок, що акти були тісно пов'язані
з тривалим збройним конфліктом і що виконавці, декотрі з яких були
комбатантами племені нґіті, таким чином усвідомлювали фактичні обставини, що
підтверджували його існування. Дійсно, Палата відзначає, що, враховуючи
широту конфлікту та його вплив на весь регіон, важко уявити у конкретному
контексті цієї справи, що хтось міг бути необізнаним про фактичні обставини, що
свідчать про існування збройного конфлікту.
1232. Палата вважає поза розумним сумнівом, що те ж саме стосується актів
розкрадання та знищення відповідно до статей 8(2)(e)(v) та 8(2)(e)(xii) Статуту.
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Завдання до Модуля 2
«Міжнародні злочини. Співвідношення понять і концепцій
загальнокримінальних злочинів та міжнародних злочинів»
Індивідуальні завдання для чотирьох груп
Група 1.
1. Зобразіть схематично (з використанням фліп-чарту), як на вашу
думку, співвідносяться міжнародне гуманітарне право, міжнародне
кримінальне право та національне кримінальне право. Обґрунтуйте виконане
завдання.
2. Змоделюйте ситуацію до якої одночасно можуть застосовуватись
норми національного кримінального права та норми міжнародного
кримінального права. Обґрунтуйте виконане завдання. У якому випадку
застосування одних норм виключатиме застосування інших?
Група 2.
1. Зобразіть схематично (з використанням фліп-чарту), як на вашу
думку, співвідноситься міжнародне гуманітарне право та міжнародне
кримінальне право. Обґрунтуйте виконане завдання.
2. Чи може мати місце ситуація, у якій одночасно будуть
застосовуватись норми міжнародного кримінального права та норми
міжнародного гуманітарного права? Обґрунтуйте свою відповідь.
Група 3.
1. Зобразіть схематично (з використанням фліп-чарту), як на вашу
думку, співвідноситься міжнародне гуманітарне право та міжнародне право
захисту прав людини. Обґрунтуйте виконане завдання.
2. Змоделюйте ситуацію до якої одночасно будуть застосовуватись
норми міжнародного гуманітарного права та норми міжнародного права
захисту прав людини. Обґрунтуйте свою відповідь.
Група 4.
1. Підсумуйте у яких випадках застосовуються норми міжнародного
гуманітарного права.
2. Чи можлива ситуація у якій застосовуватимуться норми міжнародного
гуманітарного права та не будуть застосовуватись норми міжнародного права
захисту прав людини? Обґрунтуйте свою відповідь.
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МОДУЛЬ 3
Міжнародні злочини в законодавстві України
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МОДУЛЬ 3

Міжнародні злочини в
законодавстві України
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Міжнародні злочини — це особливо небезпечні для
людської цивілізації порушення принципів та норм
міжнародного права, які мають основоположне значення
для забезпечення миру, захисту особи та життєвоважливих
інтересів міжнародного суспільства в цілому.
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Зобов’язання держав щодо боротьби з
міжнародними злочинами
• з міжнародних договорів
 Женевські конвенції І-ІV та
Додаткові протоколи І-ІІ, III
до них;
 Конвенція про запобігання
злочину геноциду та
покарання за нього
 Конвенція проти катувань
 Римський статут МКС

• із звичаєвих норм

(Книга МКЧХ від 1996)

МКС звертається до звичаєвих
норм щодо тих держав, які не
ратифікували Римський статут
МКС

• з імперативних норм
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Україна не ратифікувала Римський статут МКС,
проте двічі визнала юрисдикцію МКС відповідно
до положень п. 3 ст. 12 Римського статуту
П. 3 ст. 12 Римського статуту:
“3. Якщо відповідно до пункту 2 вимагається визнання юрисдикції
державою, що не є учасницею цього Статуту, ця держава може
шляхом заяви, поданої Секретареві, визнати здійснення Судом
юрисдикції стосовно відповідного злочину. Держава, що визнає
юрисдикцію, співробітничає із Судом без будь-яких затримок або
винятків відповідно до Частини 9.”
Дві заяви Верховної Ради України про визнання юрисдикції МКС:
1. Заява ВРУ від 25 лютого 2014 року № 790-VII про визнання
юрисдикції МКС з 21.11.2013 р. по 22.02.2014 р.
2. Постанова ВРУ про Заяву ВРУ від 4 лютого 2015 року № 145-VIII про
визнання юрисдикції МКС з 20.02.2014 р.
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Воєнні злочини – не тотожні військовим
злочинам. Це різні поняття.
МГП можна вважати воєнним злочином:
- діяння порушує певне правило поведінки, встановлене
МГП;
- таке правило повинно бути закріплено в нормах
міжнародного звичаєвого права чи у відповідних
міжнародних договорах;
- «серйозний» характер порушення (норма має охороняти
важливі для потерпілого цінності, а її порушення тягне за
собою суттєві наслідки для потерпілого);
- наслідком порушення є індивідуальна кримінальна
відповідальність.
Відповідно до рішення Апеляційної палати МКТЮ в справі
відносно Д. Тадіча
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Статті КК України, які можна вважати такими, що
криміналізують окремі воєнні злочини:
Розділ ХІХ Особливої частини ККУ “Злочини проти встановленого
порядку несення військової служби (військові злочини)”:
• Ст. 431 КК. Злочинні дії військовослужбовця, який перебуває у полоні
• Ст. 432 КК. Мародерство
• Ст. 433 КК. Насильство над населенням у районі воєнних дій
• Ст. 434 КК. Погане поводження з військовополоненими
• Ст. 435 КК. Незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного
Півмісяця, Червоного Кристала та зловживання нею

Розділ ХХ Особливої частини ККУ “Злочини проти миру, безпеки людства
та міжнародного правопорядку”
- Ст. 437 КК. Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни
- Ст. 438 КК. Порушення законів і звичаїв війни
- Ст. 439 КК. Застосування зброї масового знищення
- Ст. 442 КК. Геноцид
- Ст. 445 КК. Незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного
Півмісяця, Червоного Кристала
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Загальнокримінальні злочини ККУ + контекстуальні
елементи = міжнародні злочини:
ст 115 - 118: убивство;
ст 121, 122, 124: умисне тілесне ушкодження;
ст 126: побої і мордування; катування;
ст 127: катування;
ст 142: незаконне проведення дослідів над
людиною;
ст 143: порушення встановленого законом порядку
трансплантації органів або тканин людини;
ст 146-1: насильницьке зникнення;
ст 147: захоплення заручників
інші
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Контекстуальні елементи воєнних
злочинів:
1. Існування збройного конфлікту міжнародного
або неміжнародного характеру;
2. Діяння вчинено у контексті збройного конфлікту
та пов'язане з ним;
фактичні
3. Обвинувачений
усвідомлював
обставини, що свідчили про наявність збройного
конфлікту.
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Окремі військові злочини
з Розділу ХІХ Особливої частини ККУ які є воєнними
(431 - 435 ККУ)
Суб'єкт злочину - військовослужбовці,
Поняття: ч. 1 ст. 401
військовозобов’язані та резервісти під час
ККУ
проходження зборів (ч. 1 ст.401 ККУ)
Родовий об’єкт:
Спеціальний суб'єкт – військовослужбовці
порядок додержання
ЗСУ, СБУ, ДПС, Національної гвардії та ін.
законів та звичаїв
військових формувань, утворених
відповідно до законів України, а також
ведення війни
інші особи, визначені законом. (ч. 2 ст.401
Об'єкт злочину:
ККУ)
встановлений порядок
Суб’єктивна сторона - вина у формі прямого
несення чи
умислу, та недбале виконання обов’язків
проходження
щодо хворих та поранених (ст. 434 ККУ) військової служби
необережна форма вини.
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Розділ ХХ Особливої частини ККУ Злочини проти миру,
безпеки людства та міжнародного правопорядку
(ст. ст. 437, 438, 439, 442, 445 ККУ)
Родовий об’єкт: мир, безпека
людства,
міжнародний
правопорядок.
Безпосередній об’єкт злочинів:
мир
та
міжнародний
правопорядок у сфері війни та
збройних конфліктів; безпека
існування національних, етнічних,
расових і релігійних груп.
Додаткові об'єкти:
життя,
здоров'я, воля і гідність особи,
власність особи.

Суб'єкт злочину:
загальний
окрім ст. 438 ККУ,
віддання наказу - лише
службова особа.
Суб’єктивна сторона:
прямий умисел.
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ККУ
Стаття 438. Порушення законів та
звичаїв війни
1.
Жорстоке
поводження
з
військовополоненими або цивільним
населенням, вигнання цивільного
населення для примусових робіт,
розграбування національних цінностей
на окупованій території, застосування
засобів ведення війни, заборонених
міжнародним правом, інші порушення
законів та звичаїв війни, що
передбачені
міжнародними
договорами, згода на обов'язковість
яких надана Верховною Радою
України, а також віддання наказу про
вчинення таких дій.
2. Ті самі діяння, якщо вони поєднані з
умисним вбивством.

Римський статут
Міжнародного кримінального
суду

Стаття 8
Воєнні злочини
1. Суд має юрисдикцію стосовно
воєнних злочинів, зокрема коли їх
вчинено в рамках плану чи
політики або при
широкомасштабному вчиненні
таких злочинів.
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Робота з роздавальними матеріалами:
Ч.2 Ст. 8 Римського статуту МКС. Воєнні злочини:

a) грубі порушення Женевських конвенцій від 12 серпня 1949

року, а саме будь-яке з таких діянь проти осіб або майна, що
охороняються згідно з положеннями відповідної Женевської
конвенції (п.п. i - viii );
b) інші грубі порушення законів і звичаїв, що застосовуються в
міжнародних збройних конфліктах у встановлених рамках
міжнародного права, а саме будь-яке з таких діянь (п.п. i - xxvi );
c) У разі збройного конфлікту неміжнародного характеру, грубі
порушення статті 3, спільної для чотирьох Женевських
конвенцій від
12 серпня 1949 року, а саме будь-яке з таких діянь, вчинених
стосовно осіб, які не беруть активної участі у воєнних діях, у
тому числі військовослужбовців, що склали зброю, та осіб,
виведених зі строю в результаті хвороби, поранення, тримання
під вартою чи з будь-якої іншої причини (п.п. i - iv );
e) Інші грубі порушення законів і звичаїв, що застосовуються у
збройних конфліктах неміжнародного характеру в
установлених рамках міжнародного права (п.п. i - xii ).
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Кримінальний кодекс України

Стаття 442 Геноцид
1. Геноцид, тобто діяння, умисно
вчинене з метою повного або
часткового
знищення
будь-якої
національної, етнічної, расової чи
релігійної групи шляхом позбавлення
життя членів такої групи чи заподіяння
їм тяжких тілесних ушкоджень,
створення для групи життєвих умов,
розрахованих на повне чи часткове її
фізичне
знищення,
скорочення
дітонародження чи запобігання йому в
такій групі або шляхом насильницької
передачі дітей з однієї групи в іншу.
2. Публічні заклики до геноциду, а
також виготовлення матеріалів із
закликами до геноциду з метою їх
розповсюдження або розповсюдження
таких матеріалів.

Римський статут Міжнародного
кримінального суду

Стаття 6 Геноцид
Для цілей цього Статуту «геноцид»
означає будь-яке з таких діянь, які
вчинено з наміром знищити повністю
або частково будь-яку національну,
етнічну, расову чи релігійну групу як
таку:
•a) вбивство членів такої групи;
•b) заподіяння тяжких тілесних
ушкоджень або психічної травми
членам такої групи;
•c) умисне створення для будь-якої
групи умов життя, розрахованих на її
повне або часткове фізичне знищення;
•d) заходи, спрямовані на запобігання
дітонародженню в такій групі;
•e) насильницька передача дітей цієї
групи до іншої групи.
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Робота з роздавальними матеріалами:
ст. 7 Римського статуту МКС
Злочини проти людяності (ЗПЛ)
ЗПЛ не криміналізовані у ККУ.
Україна подала до МКС дві заяви про визнання його
юрисдикції щодо можливого скоєння на території України
ЗПЛ фактично визнавши:
1) існування у міжнародному праві такого злочину
2) юрисдикцію МКС.
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Робота з роздавальними матеріалами:
ст. 8 bis Римського статуту МКС. Злочин агресії
(Резолюція RC/Res.6 від 11 червня 2010 року)
Ст. 437 ККУ «Планування, підготовка, розв’язування
та ведення агресивної війни»
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Незастосування строків давності до
міжнародних злочинів
Україна є стороною
1. Конвенції про незастосування строку давності до воєнних
злочинів і злочинів проти людства 1968 року
2. Європейської Конвенції про незастосування строків
давності до злочинів проти людяності та воєнних злочинів
1974 року
За цими Конвенціями жодні строки давності не можуть бути
застосовані до воєнних злочинів, злочинів проти людяності,
злочину геноциду - незалежно від часу їх вчинення
До осіб, які вчинили воєнні злочин, передбачені ст. ст. 437, 438, 439, 442,
445 ККУ, не застосовується давність притягнення до кримінальної
відповідальності та виконання обвинувального вироку (відповідно до ч. 5
ст. 49 та ч. 6 ст. 80 ККУ).
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Дякую за увагу!
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Перелік роздаткових матеріалів до модулю 3
1. Перелік міжнародних договорів, інших джерел міжнародного права,
інформаційних джерел, рішень міжнародних і національних судів,
актів національного законодавства України, рекомендованих для
ознайомлення суддям в межах модулю 3
2. Римський статут МКС
3. Кримінальний кодекс України
4. Витяг з Кримінального кодексу України. Стаття 146-1. Насильницьке
зникнення
5. Контекстуальні елементи воєнних злочинів
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Перелік міжнародних договорів, інших джерел міжнародного права,
інформаційних джерел, рішень міжнародних і національних судів, актів
національного законодавства України, рекомендованих для ознайомлення
суддям в межах модулю 3

Міжнародні договори, стороною яких є Україна:
1.
діячих

Женевська конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у
арміях

(ЖК

І)

від

12

серпня

1949

року

(Джерело:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_151)
2.

Женевська конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та

осіб, які зазнали корабельної аварії зі складу збройних сил на морі (ЖК ІІ)
від

12

серпня

1949

року

(Джерело:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_152)
3.
(ЖК

Женевська конвенція про поводження з військовополоненими
ІІІ)

від

12

серпня

1949

року

(Джерело:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_153)
4.
війни

Женевська конвенція про захист цивільного населення під час
(ЖК

ІV)

від

12

серпня

1949

року

(Джерело:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_154)
5.

Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня

1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів
(Протокол

І),

від

8

червня

1977

року

(Джерело:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_199)
6.
1949

Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня
року,

що

стосується

захисту

жертв

збройних

конфліктів

неміжнародного характеру (Протокол ІІ), від 8 червня 1977 року (Джерело:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_200)
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7.

Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня

1949 року, що стосується прийняття додаткової відмітної емблеми
(Протокол

ІІІ),

від

8

грудня

2006

року

(Джерело:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_g74)
8.

IV Конвенція про закони і звичаї війни на суходолі та додаток до

неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі 1907 року (Джерело:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_222)
9.

Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за

нього 1948 року (Джерело: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_155)
10. Конвенція про незастосування строку давності до воєнних
злочинів

і

злочинів

проти

людства

1968

року

(Джерело:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_168)
11. Європейська конвенція про незастосування строків давності до
злочинів проти людяності та воєнних злочинів 1974 року (Джерело:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_125)
12. Міжнародна

конвенція

про

боротьбу

з

вербуванням,

використанням, фінансуванням і навчанням найманців 1989 року
(Джерело: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_103)
13. Міжнародна конвенція про захист усіх осіб від насильницьких
зникнень 2006 року (Джерело: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_l54)
Документи Міжнародного кримінального суду:
14. Римський статут Міжнародного кримінального суду (Джерело:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_588)
15. Елементи злочинів Міжнародного кримінального суду (Джерело:
http://www.un.org/ru/documents/rules/icc_elements.pdf)
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16. Звіт Офісу (Канцелярії) Прокурора Міжнародного кримінального
суду щодо діяльності з попереднього розслідування за 2015 рік (Джерело:
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-PE-rep-2015-Eng.pdf)
17. Звіт Офісу (Канцелярії) Прокурора Міжнародного кримінального
суду щодо діяльності з попереднього розслідування за 2016 рік (Джерело:
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/161114-otp-rep-PE_ENG.pdf)
18. Звіт Офісу (Канцелярії) Прокурора Міжнародного кримінального
суду щодо діяльності з попереднього розслідування за 2017 рік (Джерело:
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2017-PE-rep/2017-otp-repPE_ENG.pdf)
Ресурси Міжнародного Комітету Червоного Хреста:
19. Звичаєве міжнародне гуманітарне право. Норми. Дослідження
Міжнародного

Комітету

Червоного

Хреста

(Джерело:

https://www.icrc.org/rus/assets/files/other/customary.pdf)
20. Інформаційний ресурс Міжнародного Комітету Червоного Хреста
щодо міжнародних договорів, стороною яких є Україна (Джерело:
https://ihldatabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_count
rySelected=UA)
Рішення міжнародних кримінальних трибуналів і судів:
21. Справа Прокурор проти Тадіча (Prosecutor v. Tadic), ІТ-94-1,
Міжнародний

кримінальний

трибунал

щодо

колишньої

Югославії

(Джерело: http://www.icty.org/case/tadic/4)
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22. Справа Прокурор проти Боскоскі і Тарчуловскі (Prosecutor v.
Boskoski & Tarculovski), IT-04-82, Міжнародний кримінальний трибунал
щодо

колишньої

Югославії

(Джерело:

http://www.icty.org/case/boskoski_tarculovski/4)
23. Справа Прокурор проти Акайєсу (Prosecutor v. Akayesu), ICTR96-4, Міжнародний кримінальний трибунал для Руанди (Джерело:
http://unictr.unmict.org/en/cases/ictr-96-4)
24. Справа Прокурор проти Харадіная та інших (Prosecutor v.
Haradinaj et al.), IT-04-84, Міжнародний кримінальний трибунал щодо
колишньої Югославії (Джерело: http://www.icty.org/case/haradinaj/4)
25. Справа Прокурор проти Караджича (Prosecutor v. Karadzic), IT95-5/18, Міжнародний кримінальний трибунал щодо колишньої Югославії
(Джерело: http://www.icty.org/case/karadzic/4)
26. Справа Прокурор проти Младіча (Prosecutor v. Mladic), IT-09-92,
Міжнародний

кримінальний

трибунал

щодо

колишньої

Югославії

(Джерело: http://www.icty.org/case/mladic/4)
27. Справа Прокурор проти Жермена Катанги (The Prosecutor v.
Germain Katanga), ICC-01/04-01/07, Міжнародний кримінальний суд
(Джерело: https://www.icc-cpi.int/drc/katanga)
28. Справа Прокурор проти Томаса Лубанги Д’їло (The Prosecutor v.
Thomas Lubanga Dyilo), ICC-01/04-01/06, Міжнародний кримінальний суд
(Джерело: https://www.icc-cpi.int/drc/lubanga)
29. Вирок Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберзі
(Джерело: http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000021/st048.shtml)
Рішення національних судів України:
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30. Вирок Слов’янського міськрайонного суду Донецької області від
01

червня

2017

року

№

243/4702/17

(Джерело:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/66885637)
31. Постанова Апеляційного суду міста Києва від 13 січня 2010 року
за кримінальною справою, порушеною за фактом вчинення геноциду в
Україні

в

1932

1933

–

роках

(Джерело:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/9470003)
32. Вирок Голосіївського районного суду м. Києва від 18 квітня 2016
року

у

справі

№

(Джерело:

752/15787/15-к

http://reyestr.court.gov.ua/Review/57301468)
33. Висновок

Конституційного

Суду

України

у

справі

за

конституційним поданням Президента України про надання висновку
щодо відповідності Конституції України Римського Статуту Міжнародного
кримінального

суду

(справа

про

Римський

Статут)

(Джерело:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v003v710-01)
Національне законодавство України
34. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-ІІІ
(особливо статті 433, 434, 437, 438, 439, 442, 445, 447) (Джерело:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14)
35. Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та
правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня
2014 року № 1207-VII (Джерело: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/120718)
36. Закон

України

«Про

особливості

державної

політики

із

забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих
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територіях України у Донецькій та Луганській областях» від 18 січня 2018
року № 2268-VIII (Джерело: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2268-19)
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ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЮ 3
РИМСЬКИЙ СТАТУТ - КК УКРАЇНИ
Будь ласка, дайте кваліфікацію злочинних діянь, що викладені у зазначених
фабулах. Наведіть відповідну кваліфікацію відповідно до статей
Кримінального кодексу України та статті 8 Римського статуту Міжнародного
кримінального суду.
№

Фабула

кваліфікація

1. 15 січня 2015 року А. (військовослужбовець Збройних
Сил України (ЗСУ)), перебуваючи на службі в районі
воєнних дій на території с. N Донецької області,
незаконно проник до житла Н., провівши там обшук.
Крім того, під приводом воєнної необхідності,
протизаконно відібрав у населення їхні транспортні
засоби.
2. А. в с. N на території окупованої АР Крим незаконно
позбавив волі та тримав Б. та В. у підсобному приміщенні
лікарні з 16 січня по 29 березня 2015 року. А. проводив
над Б. та В. біологічні експерименти, що спричинили їм
тривалий розлад здоров’я, з 23 січня по 29 березня 2015
року.
3. А. 16 березня 2015 року викрав вибухові речовини та
вибухові пристрої, які перевіз в с. N Донецької області.
Крім того, під час воєнних дій в районі с. N Донецької
області 29 березня 2015 року умисно застосував
придбаний ним у невідомої особи задушливий (отруйний)
газ.
4. А. 10 вересня 2015 року, перебуваючи вдома у К.,
скориставшись відсутністю останнього у кімнаті,
порушив таємницю листування К., прочитавши його
електронну пошту на комп'ютері.
Крім того, А., діючи у складі організованої збройної
групи «Ш», 12 вересня 2015 року умисно вчинив напад на
цивільний об’єкт – школу с. N Донецької області,
достеменно знаючи, що вона на є воєнною ціллю.
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5. А. та Б. 14 вересня 2015 року, побачивши на вулиці с. Н
Донецької області автомобіль марки TOYOTA,
відчинили його та, незаконно заволодівши ним, поїхали
до с. N Донецької області, яке непідконтрольне уряду
України.
А. та Б. в зоні АТО в с. N Донецької області 15 вересня
2015 року відносно затриманого ними М. винесли вирок
та привели його до виконання без попереднього судового
розгляду належним судом, який би забезпечив
дотримання всіх судових гарантій, які за всезагальним
визнанням є обов’язковими.
6. А., діючи у складі організованої збройної групи «О», 23
січня 2015 року в зоні АТО на території с. N Донецької
області
застосував
отруйну речовину нервовопаралітичної дії зарин (GD), достеменно знаючи, що
зарин (GD) є хімічною зброєю – зброєю масового
знищення, забороненою міжнародними договорами, згода
на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України.
7. А. 15 вересня 2015 року, погрожуючи К. заподіянням
тяжких тілесних ушкоджень, вимагав від останнього не
виконувати цивільно-правові зобов'язання останнього
перед С. (колишньою дружиною А.)
Крім того, військовослужбовець А., діючи у складі
організованої збройної групи «Ш» військового
формування «034» (утвореного відповідно до законів
України), 16 вересня 2015 року під час бою (нападу) в с.
N Донецької області в зоні АТО, заявив, що нікому
пощади не буде.
8. А. з 23 березня по 28 квітня 2015 року жорстоко
поводився з затриманими К. та М. (членами т.зв.
«добровольчого загону ДНР»), позбавляючи їх їжі, тепла,
світла, утримуючи їх у підвалі будинку № 6 на вул. В. в
м. N Донецької області.
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Стаття 146-1. Насильницьке зникнення
1. Арешт, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій
іншій формі, вчинене представником держави, в тому числі іноземної, з
подальшою відмовою визнати факт такого арешту, затримання, викрадення або
позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі або приховуванням даних
про долю такої людини чи місце перебування караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.
2. Видання наказу або розпорядження про вчинення дій, зазначених у
частині першій цієї статті, або невжиття керівником, якому стало відомо про
вчинення дій, зазначених у частині першій цієї статті, його підлеглими заходів
для їх припинення та неповідомлення компетентних органів про злочин караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.
Примітка. 1. Під представником держави в цій статті слід розуміти
службову особу, а також особу або групу осіб, які діють з дозволу, за підтримки
чи за згодою держави.
2. Під представниками іноземної держави в цій статті слід розуміти осіб, які
діють як державні службовці іноземної держави або проходять військову
службу у збройних силах, органах поліції, органах державної безпеки,
розвідувальних органах, або осіб, які займають посади в зазначених або будьяких інших державних органах чи органах місцевого самоврядування іноземної
держави, утворених відповідно до її законодавства, або які діють за наказом
таких осіб, а також представників іррегулярних незаконних збройних
формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих,
керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також представників
окупаційної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні
органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово
окупованими територіями України, та представників підконтрольних
Російській Федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання
владних функцій на тимчасово окупованих територіях України.
{Кодекс доповнено статтею 146-1 згідно із Законом № 2505-VIII від
12.07.2018}
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Стаття 8: Воєнні злочини: контекстуальні елементи

Загальне визначення
До воєнних злочинів, як це визначено у статті 8 Римського статуту, належать
серйозні порушення Женевських конвенцій 1949 р. та інші серйозні порушення
законів і звичаїв ведення війни, які застосовуються під час збройних конфліктів
міжнародного та неміжнародного характеру. Стаття 8(1) Статуту вказує, що “Суд має
юрисдикцію щодо воєнних злочинів, зокрема тоді, коли вони скоєні у рамках плану
чи політики або під час великомасштабного скоєння таких злочинів” (виділення
1
додано) .

Опис елементів злочину
Для кваліфікації діяння як воєнного злочину необхідно встановити наявність
2
наступних контекстуальних елементів :

1

Див. Стаття 8(1), Римського Статуту.
Стаття 7, Введення, Елементи злочинів МКС; Ситуація у Республіці Кенія, ICC-01/09-19-Corr, Рішення
згідно статті 15 Римського Статуту про початок розслідування ситуації у Республіці Кенія, 31 березня
2010 року, пп. 77-79; Прокурор проти Аль-Башира, ICC-02/05-01/09-3, Рішення щодо заяви Прокурора
про видачу ордеру на арешт Омара Хассана Ахмада Аль - Башира, 4 березня 2009 року, пп. 80, 82.
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3

1. Існування збройного конфлікту міжнародного або неміжнародного характеру ;
4

2. Діяння було скоєне у контексті збройного конфлікту та пов’язане з ним ;
3. Злочинець усвідомлював фактичні обставини, що свідчили про наявність
5
збройного конфлікту ;

Елемент один: Існування збройного конфлікту міжнародного або
неміжнародного характеру
Мав місце збройний конфлікт
Першим елементом, необхідним для кваліфікації діяння як воєнного злочину, є
існування збройного конфлікту міжнародного або неміжнародного характеру.
Збройний конфлікт існує при будь-якому застосуванні збройної сили між державами
або тривалому збройному протистоянні між урядовими органами та організованими
6
збройними групами, або між цими групами в межах держави . Суб'єктивна
кваліфікація сторін щодо характеру конфлікту не має значення. Вирішальне питання
полягає в тому, чи можна об'єктивно розглядати характер конфлікту як збройний
конфлікт, а не у тому, як учасники кваліфікують свої дії.
Вказівки та запитання для слідчих:
1. Чи мав місце збройний конфлікт між двома державами або між урядовими
органами та організованою збройною групою?
o Чи було насильство між державами та / або збройними групами?
o Чи були збройні бойові дії?

Конфлікт мав міжнародний характер
Міжнародний збройний конфлікт “відбувається між двома або більше державами’.
Це визначення охоплює ситуації часткової або повної окупації території держави
іншою державою, незалежно від того, чи відповіли на окупацію збройним опором.
Закон, який визначає окупацію, походить з різних джерел. По-перше, він міститься в
статті 42 Гаазького законодавства 1907 р., де говориться: "Територія вважається
окупованою, коли фактично знаходиться під владою ворожої армії. Окупація
поширюється лише на територію, де така влада була встановлена та може
3

Стаття 8(2)(а)(і), п. 4, Елементи злочинів МКС; стаття 8(2)(е)(iv), п.4, Елементи злочинів МКС.
Стаття 8(2)(а)(і), п. 4, Елементи злочинів МКС; стаття 8(2)(е)(iv), п.4, Елементи злочинів МКС.
5
Стаття 8(2)(а)(і), п. 5, Елементи злочинів МКС.
6
Прокурор проти Тадіча (Prosecutor v. Tadić), Справа № IT-94-1-T, Рішення за клопотанням захисту про
апеляцію щодо юрисдикції, 2 жовтня 1995 р., пара. 70.
4
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здійснюватися". Єдиною фактичною основою для визначення існування окупації є
7
фактичне знаходження території під владою ворожої армії .
Найкращий тест на демонстрацію існування окупації за МГП походить від
Міжнародного Комітету Червоного Хреста. За їхніми словами, для демонстрації
існування окупації необхідно виконати три сукупні умови:
● Фізична присутність збройних сил держави на іноземній території без згоди;
● Виконання влади над всією територією або її частинами іноземними силами
замість місцевого самоврядування;
● Суттєва або повна нездатність ефективного місцевого самоврядування
8
здійснювати свої повноваження через незгоду з боку присутніх іноземних сил
.
Більше того, неміжнародний збройний конфлікт, який починається на території
держави, може стати міжнародним за своїм характером або, залежно від обставин,
міжнародний та неміжнародний конфлікти можуть мати місце одночасно, якщо (і)
інша держава втручається у конфлікт за допомогою своїх військ (пряме втручання),
або (іі) деякі учасники неміжнародного збройного конфлікту діють від імені (або під
9
загальним контролем) цієї іншої Держави (непряме втручання) . Загальний контроль
існує, коли держава виконує роль в організації, координації та плануванні військових
дій недержавної збройної групи, на додаток до фінансування, навчання та оснащення
10
або надання оперативної підтримки цій групі .
Вказівки та запитання для слідчих:
1. Хто був сторонами конфлікту?
● Чи були які-небудь держави залучені до конфлікту?
● Якщо так, які держави були залучені до конфлікту?
2. Чи були які-небудь недержавні збройні групи залучені до конфлікту?
● Якщо так, чи підтримувалися вони іншою державою?
● Якою була міра підтримки недержавної збройної групи, надана
іноземною державою?

7

Трибунал США в Нюрнберзі, судовий розгляд заручників, Закон про судовий розгляд військових
злочинців, т. III, Комісія з воєнних злочинів ООН, 1949, Лондон, с. 55; ДРК проти Уганди, пара.173.
8
Коментар МКЧХ до Першої Женевської конвенції, ICRC Commentary to First Geneva Convention, пара.
304.
9
Прокурор проти Лубанги, ICC-01/04-01/06, Рішення відповідно до статті 74 Статуту, 14 березня 2012
року, п. 541.
10
Там само, пара. 541.
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● Чи була надана недержавній збройній групі будь-яка матеріальна
допомога (тобто зброя, гроші тощо) урядом іноземної держави?
● Чи недержавна збройна група отримувала будь-які розпорядження від
іноземної держави?
● Чи недержавна збройна група отримувала будь-яку підготовку від
іноземної держави?
● Чи брала іноземна держава участь у організації, плануванні та
координації військових операцій, що здійснюються недержавною
групою?
● Чи була надана іноземною державою експертна допомога недержавній
збройній групі?
● Чи військові офіцери іноземної держави брали участь у збройних
військових діях між державою та недержавною збройною групою на
стороні останньої (безпосередньо або через накази)?
3. Чи військові сили іноземної держави окупували територію іншої держави без
згоди останньої?
● Чи збройні сили держави були фізично присутні на іноземній території?
● Чи надавала держава згоду на присутність іноземних збройних сил на
своїй території?
● Чи існував стан ефективного контролю над окупованою територією?
● Чи іноземна держава призначила власного "губернатора" для
11
управління територією іншої держави, на яку вона вторглася ?
● Чи окупаційна влада прийняла закони та видала накази, що
застосовуються до цивільного населення іншої держави?

11

Прокурор проти Лубанги (Prosecutor v. Lubanga), Справа № ICC-01/04-01/06-803-tEN, Рішення про
підтвердження обвинувачень, 29 січня 2007, пара. 214;
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Неміжнародний збройний конфлікт мав місце
Визначення неміжнародного збройного конфлікту (’НЗК’) міститься у статті 8(2)(f)
Римського статуту. Відповідно до неї, НЗК - це збройний конфлікт, “який має місце на
території держави, коли йде тривалий збройний конфлікт між владою та
12
організованими збройними групами або між такими групами” . Внутрішні
заворушення та напруженість, такі як бунти, ізольовані та одиничні акти насильства
13
чи інші дії подібного характеру, не являють собою НЗК . Таким чином, необхідно
встановити два елементи, а саме, - 1) певний рівень інтенсивності, якого було
досягнуто під час бойових дій та 2) організованість збройного формування або
формувань.
Вказівки та запитання для слідчих:
1. Чи мало місце збройне насильство між державою та недержавними
збройними групами, або між двома чи більше недержавними збройними
групами на території держави?
2. Чи можна визначити ситуацію скоріше як НЗК чи як внутрішні заворушення
або напруження, такі як бунти, ізольовані та випадкові акти насильства чи інші
дії подібного характеру?
● Уряд використовувала поліцію чи збройні сили?
● Який був географічний масштаб військових дій?
● Який був часовий розмах військових дій?
3. Чи була організована недержавна збройна група?
● Чи мала збройна група відповідальну командну структуру?
● Чи збройна група діяла структурно, організовано під час бойових дій?
● Чи існувало планування щодо операцій збройної групи? Хто планував
операції?
● Чи існують закони / правила / накази, що регламентують дії та операції
групи?
4. Який вид зброї використовували сторони?
● Чи недержавна збройна група володіла або мала можливість придбати
військове обладнання (таке як камуфляжні костюми, радіоприймачі,
транспортні засоби тощо) чи зброю?
5. Яка кількість потерпілих збройного конфлікту?

12
13

Див. стаття 8(2)(f), Римський Статут.
Див. стаття 8(2)(f), Римський статут.
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Елемент два: діяння було скоєне у контексті або було пов’язане зі
збройним конфліктом
Не всі злочини, що мають місце під час збройного конфлікту, можуть бути
кваліфіковані як воєнні злочини. Наприклад, убивство не може вважатися воєнним
злочином, якщо воно не має ніякого зв'язку з поточним збройним конфліктом. Лише
діяння, скоєні “у контексті” або “пов’язані” зі збройним конфліктом можуть бути
14
кваліфіковані як воєнні злочини . Словосполучення “у контексті” стосується
часового (злочин повинен бути скоєний під час збройного конфлікту) та
географічного (злочин повинен бути скоєний на території держави, у якій має місце
15
конфлікт) вимірів . “У зв’язку з” стосується пов’язаності діяння злочинця з
16
конфліктом, що має місце . Існування збройного конфлікту повинно впливати на
можливість злочинця скоїти злочин, рішення скоїти такий злочин, спосіб та мету
17
скоєння злочину .
Вказівки та запитання для слідчих:
1. Де відбулося діяння?
2. Коли відбулося діяння?
3. Які обставини оточували діяння?
4. Чи був імовірний злочинець комбатантом?
● Чи ймовірний злочинець брав участь у воєнних діях?
5. Чи був потерпілий цивільною особою або особою, захищеною за законами та
звичаями ведення війни?
● Чи потерпілий носив яку-небудь уніформу?
● Чи потерпілий допомагав комбатантам?
6. Чи відповідало діяння загальній меті воєнної кампанії?
● Яка була мета воєнної кампанії?
● Чи діяння посприяло меті?
● Яка була мета діяння?
7. Чи був злочин скоєний у рамках або у контексті службових обов’язків
злочинця?
14

Стаття 8, Воєнні злочини, Введення, Елементи злочинів МКС.
Див. Крайер та ін., Введення у Міжнародне кримінальне право та процес, 2010, с. 285.
16
Прокурор проти Тадіча, IT-94-1-A, Рішення, 15 липня 1999 року, п. 70.
17
Прокурор проти Кунарака, Ковака та Вуковіка (Prosecutor v. Kunarac, Kovac and Vukovic), Справа №
IT-96-23& IT-96-23/1-A, Рішення, 12 червня 2002 року, пара. 58.
15
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● Які були службові обов’язки злочинця?
8. Які засоби / методи застосував злочинець?
9. Який був результат дій злочинця?

Елемент три: Злочинець усвідомлював фактичні обставини, які свідчили
про наявність збройного конфлікту
Елементи злочинів МКС вимагають, щоб виконавець усвідомлював “фактичні
обставини, які свідчили про наявність збройного конфлікту. Від виконавця не
вимагається знати про правові підстави існуючого конфлікту або факти, що
18
встановлюють “характер збройного конфлікту (міжнародний чи неміжнародний)” .
Вказівки та запитання для слідчих:
1. Яка була місія злочинця у воєнних діях?
2. Чи було надано зброю злочинцю?
3. Чи свідчила поведінка злочинця про те, що він чи вона був частиною більшого
збройного формування, яке вело або могло вести бойові дії?
● Виконавець діяв самостійно?
● Чи було що-небудь, що вказувало на контроль над злочинцем?
● Чи є ознаки ланцюжка командування?
● Якщо так, якою була позиція злочинця у цьому ланцюжку?
4. Чи злочинець звітував кому-небуть про військові дії / операції?
● Якими засобами він / вона це зробив?
● Якою була реакція тих, кому було адресовано звіт?
● Що він / вона зробив після отримання звіту?

Приклади доказів
Наступні типи доказів можуть бути застосовані для встановлення контекстуальних
елементів воєнного злочину:
● Показання та заяви свідків, що описують, наприклад:
● Присутність без згоди іноземних збройних сил на території держави;

18

Там само.
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● Наявність збройних груп (включаючи державні сили та недержавні
19
збройні угруповання) у відповідній географічній зоні ;
● Ієрархічну структуру недержавної збройної групи, її високий рівень
20
внутрішньої організації та власний дисциплінарний кодекс ;
● Рівень контролю, який здійснює іноземна держава над недержавними
збройними групами, що борються проти держави,
o Фінансова підтримка, підготовка, зброя та інші необхідні ресурси,
21
які надає іноземний уряд (уряди) недержавній збройній групі ;
o Участь іноземної держави в організації та плануванні військових
операцій, що проводяться недержавною збройною групою.
● Окремі злочини та основні дії, вчинені членами збройних сил / груп
22
23
проти цивільних осіб та цивільних об'єктів ;
● Обставини злочину, що вказують на зв'язок між злочином та збройним
конфліктом.
● Звіти та офіційні документи, видані міжнародними урядовими та неурядовими
організаціями, що висвітлюють, наприклад:
● Існування міжнародного збройного конфлікту між двома державами,
включно з ситуаціями часткової або повної окупації;
● Існування неміжнародного збройного конфлікту між державою та
недержавною збройною групою:
▪ Часовий та географічний розмах збройних дій між державою та
недержавними збройними групами;
▪ Здатність збройної групи проводити військові напади протягом
24
тривалого періоду часу ;
25
● Участь іноземної держави у військових діях на території іншої держави ;

19

Прокурор проти Налетілича та Мартиновича (Prosecutor v. Naletilić and Martinović), Справа №
IT-98-34-T, Рішення, 31 березня 2003 р., пара. 193.
20
Прокурор проти Мбарушимани (Prosecutor v. Mbarushimana), Справа № ICC-01/04-01/10, Рішення про
підтвердження обвинувачень, 16 грудня 2011 р., пара. 104.
21
Прокурор проти Прліча та інших (Prosecutor v. Prlić et al), Справа № IT-04-74-T, Рішення, 29 травня 2013
р., параграфи 556-557.
22
Прокурор проти Катанги (Prosecutor v. Katanga), Справа № ICC-01/04-01/07, Рішення відповідно до
статті 74 Статуту, 7 березня 2014 р., пара. 1002.
23
Прокурор проти Бемби (Prosecutor v. Bemba), Справа № ICC-01/05-01/08-424, Рішення відповідно до
статті 61(7)(a) та (b) Римського статуту про підтвердження обвинувачень прокурором проти Жан-П’єра
Бемби,  15 червня 2009 р., параграфи 324-329, 332.
24
Прокурор проти Лубанги (Prosecutor v. Lubanga), Справа № ICC-01/04-01/06-803-tEN, Рішення про
підтвердження обвинувачень, 29 січня 2007 р., пара. 237.
25
Прокурор проти Катанги та Чуй (Prosecutor v. Katanga and Chui), Справа № ICC-01/04-01/07, Рішення
про підтвердження обвинувачень, 30 вересня 2008 р, пара. 240, примітка 319; Прокурор проти
Налетілича та Мартиновича (“Тута та Штела”) (Prosecutor v. Naletilić and Martinović ("Tuta and Štela")),
справа № IT-98-34-T, Рішення, 31 березня 2003 р., пара. 192.
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● Підтримку та вказівки, що надавала іноземна держава неурядовій
збройній групі, що вела війну проти держави.
● Обставини злочину, що вказують на зв’язок між злочином та збройним
конфліктом.
● Звіти ЗМІ та інтерв’ю, що описують, наприклад:
● Військові операції, що проводяться однією державою проти іншої або
недержавною збройною групою проти держави (і навпаки);
● Переміщення зброї та військ через державний кордон;
● Виконавці відповідних злочинів;
● Переміщення і операції збройних сил, включаючи державні та
недержавні збройні сили;
● Інтенсивність конфлікту між державами та / або державою та
недержавними збройними групами;
● Обставини злочину, що вказують на зв'язок між злочином та збройним
конфліктом.
● Аудіо, відео- та фото-докази, наприклад:
● Військових дій, що відбуваються між двома державами;
● Рівня руйнації, спричиненого збройним конфліктом;
● Існування організованої недержавної збройної групи, що проводить
військові операції проти держави;
● Матеріально-технічне та організаційне забезпечення, надане іноземною
державою недержавній збройній групі, яка здійснює військові операції
на території держави. Наприклад:
▪ Присутність членів іноземної держави серед недержавної
збройної групи;
▪ Існування обладнання або зброї, наданої іноземною державою
недержавній збройній групі.
● Фактична інформація про зв’язок між злочином та збройним конфліктом:
●
●
●
●

Особи виконавців злочинів;
26
Офіційні функції виконавців, залучених до скоєння злочинів ;
Мета скоєння злочинів злочинцями;
Дії злочинця та його знання про фактичні обставини навколо існування
збройного конфлікту;

26

Прокурор проти Боскоскі та Таркуловскі (Prosecutor v. Boskoski and Tarculovski), Справа № IT-04-82-T,
Рішення, 10 липня 2008 р., пара. 295.
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● Публічні висловлювання та приватні розмови вищих посадових осіб та лідерів
недержавних збройних груп, такі як:
● Публічна заява про політику та заява збройної групи, яка підтвердила,
що група фінансується іноземною державою;
● Заява, в якій Президент країни вимагає від іноземної держави
відправити її війська для захисту свого президентства від спроби
27
державного перевороту ;
● Заяви стосовно цілей окремої військової операції.

27

Prosecutor v. Bemba, ICC-01/05-01/08-424, Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome
Statute on the Charges of the Prosecutor Against Jean-Pierre Bemba, 15 June 2009, para. 264.
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НЕОфіційний переклад
РИМСЬКИЙ СТАТУТ
МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ1
Преамбула
Держави – учасниці цього Статуту,
усвідомлюючи, що всі народи об’єднані спільними узами та що
взаємне переплетіння їхніх культур утворює спільну спадщину, і будучи
стурбованими тим, що ця тонка мозаїка може бути в будь-який час
зруйнована;
пам’ятаючи про те, що за теперішнє сторіччя мільйони дітей, жінок і
чоловіків стали жертвами неймовірних злодіянь, які глибоко вразили
свідомість людства;
визнаючи, що такі тяжкі злочини загрожують миру, безпеці та
добробуту світу;
підтверджуючи, що особливо тяжкі злочини, які викликають
занепокоєння всього міжнародного співтовариства, не повинні залишатися
непокараними та що їхнє ефективне переслідування повинно бути
забезпечене як заходами на національному рівні, так і шляхом посилення
міжнародного співробітництва;
будучи сповненими рішучості покласти край безкарності осіб, які
вчиняють такі злочини, та в такий спосіб сприяти запобіганню подібним
злочинам;
нагадуючи, що обов’язком кожної держави є здійснення її кримінальної
юрисдикції стосовно осіб, які несуть відповідальність за вчинення
міжнародних злочинів;
знову підтверджуючи цілі та принципи Статуту Організації Об’єднаних
Націй та, зокрема, те, що всі держави повинні утримуватися від погрози
силою або її застосування як проти територіальної цілісності або політичної
незалежності будь-якої держави, так і будь-яким іншим чином, несумісним із
цілями Об’єднаних Націй;

Текст Римського статуту, розповсюдженого в якості документа A/CONF.183/9 від
17 липня 1998 року з поправками на підставі протоколів від 10 листопада 1998 року,
12 липня 1999 року, 30 листопада 1999 року, 8 травня 2000 року, 17 січня 2001 року
та 16 січня 2002 року. Статут набрав чинності 1 липня 2002 року.
1
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наголошуючи при цьому, що ніщо в цьому Статуті не повинно
сприйматися як таке, що надає право будь-якій державі-учасниці втручатися
у збройний конфлікт або у внутрішні справи будь-якої держави;
будучи сповненими рішучості із цією метою та заради нинішнього та
прийдешніх поколінь заснувати незалежний постійний Міжнародний
кримінальний суд, пов’язаний із системою Організації Об’єднаних Націй,
який має юрисдикцію стосовно особливо тяжких злочинів, що викликають
занепокоєння всього міжнародного співтовариства;
наголошуючи на тому, що Міжнародний кримінальний суд, заснований
відповідно до цього Статуту, доповнює національні органи кримінальної
юстиції;
сповнені рішучості створити міцні гарантії поваги до здійснення
міжнародного правосуддя та забезпечення його дотримання,
домовилися про таке:

Частина 1
Заснування Суду
Стаття 1
Суд
Цим засновано Міжнародний кримінальний суд (далі – Суд). Він є
постійним органом та має повноваження здійснювати юрисдикцію стосовно
осіб, відповідальних за особливо тяжкі злочини, що викликають
занепокоєння міжнародного співтовариства, як зазначено у цьому Статуті, та
доповнює національні органи кримінальної юрисдикції. Юрисдикція і
функціонування Суду регулюються положеннями цього Статуту.
Стаття 2
Відносини Суду з Організацією Об’єднаних Націй
Суд установлює відносини з Організацією Об’єднаних Націй шляхом
угоди, яка має бути схвалена Асамблеєю держав – учасниць цього Статуту і в
подальшому укладена Головою Суду від імені Суду.
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Стаття 3
Місце перебування Суду
1. Місцем перебування Суду є м. Гаага, Нідерланди (далі – держава
перебування).
2. Суд укладає з державою перебування угоду про штаб-квартиру, яка
має бути схвалена Асамблеєю держав-учасниць і в подальшому укладена
Головою Суду від імені Суду.
3. Якщо Суд вважає це бажаним, він може засідати в будь-яких інших
місцях, як це передбачено в цьому Статуті.
Стаття 4
Правовий статус і повноваження Суду
1. Суд має міжнародну правосуб’єктність. Він також має таку
правоздатність, яка може бути необхідною для здійснення його функцій та
досягнення його цілей.
2. Суд може здійснювати свої функції та повноваження, як це
передбачено в цьому Статуті, на території будь-якої держави-учасниці та, за
спеціальною угодою, на території будь-якої іншої держави.
Частина 2
Юрисдикція, прийнятність і застосовне право
Стаття 5
Злочини, що підпадають під юрисдикцію Суду
1. Юрисдикція Суду обмежується особливо тяжкими злочинами, які
викликають занепокоєння всього міжнародного співтовариства. Відповідно
до цього Статуту Суд має юрисдикцію стосовно таких злочинів:
a) злочин геноциду;
b) злочини проти людяності;
c) воєнні злочини;
d) злочин агресії.
2. Суд здійснює юрисдикцію стосовно злочину агресії як тільки, згідно
зі статтями 121 і 123, буде прийнято положення, що містить визначення
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цього злочину та встановлює умови, за яких Суд здійснює юрисдикцію
стосовно цього злочину. Таке положення має узгоджуватися з відповідними
положеннями Статуту Організації Об’єднаних Націй.
Стаття 6
Геноцид
Для цілей цього Статуту «геноцид» означає будь-яке з таких діянь, які
вчинено з наміром знищити повністю або частково будь-яку національну,
етнічну, расову чи релігійну групу як таку:
a) вбивство членів такої групи;
b) заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або психічної травми членам
такої групи;
c) умисне створення для будь-якої групи умов життя, розрахованих на
її повне або часткове фізичне знищення;
d) заходи, спрямовані на запобігання дітонародженню в такій групі;
e) насильницька передача дітей цієї групи до іншої групи.
Стаття 7
Злочини проти людяності
1. Для цілей цього Статуту «злочин проти людяності» означає будь-яке
з таких діянь, коли вони вчиняються в рамках широкомасштабного або
систематичного нападу, спрямованого проти будь-якого цивільного
населення, та якщо такий напад здійснено свідомо:
a) вбивство;
b) винищування;
c) поневолення;
d) депортація або насильницьке переміщення населення;
e) ув’язнення або інше жорстоке позбавлення фізичної свободи в
порушення основоположних норм міжнародного права;
f) катування;
g) зґвалтування, сексуальне рабство, примушення до проституції,
примусова вагітність, примусова стерилізація чи будь-яка інша форма
сексуального насильства подібної тяжкості;
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h) переслідування будь-якої групи або спільності, яку можна
ідентифікувати, за політичними, расовими, національними, етнічними,
культурними, релігійними, гендерними мотивами, як це визначено в пункті 3,
або на підставі інших мотивів, що загально визнані неприпустимими згідно з
міжнародним правом, у зв’язку з будь-яким діянням, зазначеним в цьому
пункті, чи будь-яким злочином, що підпадає під юрисдикцію Суду;
i) насильницьке зникнення людей;
j) злочин апартеїду;
k) інші нелюдські діяння подібного характеру, що полягають в
умисному заподіянні сильних страждань чи тяжких тілесних ушкоджень або
тяжкої шкоди психічному чи фізичному здоров’ю.
2. Для цілей пункту 1:
a) «напад, спрямований проти будь-якого цивільного населення»
означає лінію поведінки, що включає багаторазове вчинення діянь,
зазначених у пункті 1, проти будь-якого цивільного населення, що
вчиняються з метою проведення політики держави або організації,
спрямованої на вчинення такого нападу, чи з метою сприяння такій політиці;
b) «винищування» включає умисне створення умов життя, inter alia
позбавлення доступу до продуктів харчування та ліків, розрахованих на те,
щоб знищити частину населення;
c) «поневолення» означає здійснення будь-якого або всіх повноважень,
пов’язаних з правом володіння особою, та включає здійснення таких
повноважень у ході торгівлі людьми, зокрема жінками та дітьми;
d) «депортація або насильницьке переміщення населення» означає
насильницьке переміщення відповідних осіб, шляхом виселення або інших
примусових дій, з території, на якій вони законно перебувають, за відсутності
підстав, дозволених міжнародним правом;
e) «катування» означає умисне заподіяння сильного болю або
страждань, фізичних або психічних, особі, яка перебуває під вартою або під
контролем обвинуваченого; але катуванням не вважається біль або
страждання, що виникають лише в результаті законних санкцій, є
невід’ємними від цих санкцій або заподіяні ними випадково;
f) «примусова вагітність» означає незаконне позбавлення волі будь-якої
жінки, яка стала вагітною в примусовому порядку, з метою зміни етнічного
складу будь-якого населення або вчинення інших грубих порушень
міжнародного права. Це визначення в жодному випадку не повинно
тлумачитися як таке, що впливає на національне законодавство, пов’язане з
вагітності;
g) «переслідування» означає умисне і грубе позбавлення основних прав,
усупереч міжнародному праву, за ознакою належності до тієї чи іншої групи
або спільності;
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h) «злочин апартеїду» означає нелюдські діяння, подібні до тих, що
зазначені в пункті 1, які вчиняються у контексті інституціоналізованого
режиму систематичного гноблення і домінування однієї расової групи над
іншою расовою групою або групами та які вчиняються з метою збереження
такого режиму;
i) «насильницьке зникнення людей» означає арешт, затримання або
викрадення осіб державою чи політичною організацією або з їхнього дозволу,
за їхньої підтримки чи за їхньою згодою, з подальшою відмовою визнати
таке позбавлення волі або повідомити про долю чи місце перебування цих
осіб з метою позбавити їх законного захисту протягом тривалого періоду
часу.
3. Для цілей цього Статуту розуміється, що термін «гендерний», у
контексті суспільства, поширюється на дві статі – чоловічу та жіночу. Термін
«гендерний» не має жодного іншого значення, відмінного від згаданого
вище.
Стаття 8
Воєнні злочини
1. Суд має юрисдикцію стосовно воєнних злочинів, зокрема коли їх
вчинено в рамках плану чи політики або при широкомасштабному вчиненні
таких злочинів.
2. Для цілей цього Статуту «воєнні злочини» означає:
a) грубі порушення Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, а
саме будь-яке з таких діянь проти осіб або майна, що охороняються згідно з
положеннями відповідної Женевської конвенції:
i) умисне вбивство;
ii) катування або нелюдське поводження, у тому числі біологічні
експерименти;
iii) умисне заподіяння сильних страждань або тяжких тілесних
ушкоджень чи шкоди здоров’ю;
iv) незаконне, безглузде та широкомасштабне знищення і привласнення
майна, не викликане воєнною необхідністю;
v) примушення військовополоненого або іншої особи, що перебуває під
захистом, до служби у збройних силах ворожої держави;
vi) умисне позбавлення військовополоненого або іншої особи, що
перебуває під захистом, права на справедливе й нормальне судочинство;
волі;

vii) незаконна депортація або переміщення чи незаконне позбавлення
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viii) взяття заручників;
b) інші грубі порушення законів і звичаїв, що застосовуються в
міжнародних збройних конфліктах у встановлених рамках міжнародного
права, а саме будь-яке з таких діянь:
i) умисне спрямування нападів на цивільне населення як таке або на
окремих цивільних осіб, що не беруть безпосередньої участі у воєнних діях;
ii) умисне спрямування нападів на цивільні об’єкти, тобто об’єкти, що
не є воєнними цілями;
iii) умисне спрямування нападів на персонал, об’єкти, матеріали,
підрозділи або транспортні засоби, задіяні в наданні гуманітарної допомоги
або в місії з підтримання миру відповідно до Статуту Організації Об’єднаних
Націй, доки вони мають право на захист, яким користуються цивільні особи
або цивільні об’єкти згідно з міжнародним правом збройних конфліктів;
iv) умисне вчинення нападу з усвідомленням того, що такий напад
призведе до випадкової загибелі чи поранення цивільних осіб або завдасть
шкоди цивільним об’єктам чи масштабної, тривалої та серйозної шкоди
навколишньому природному середовищу, яка буде явно надмірною у
порівнянні з конкретною та безпосередньо очікуваною загальною військовою
перевагою;
v) напад на незахищені і такі, що не є воєнними цілями, міста, села,
помешкання або будівлі або їх обстріл із застосуванням будь-яких засобів;
vi) вбивство або поранення комбатанта, який, склавши зброю чи не
маючи більше засобів захисту, беззастережно здався;
vii) неналежне використання прапора парламентера, прапора чи
військових знаків розрізнення та форми ворога або Організації Об’єднаних
Націй, а також розпізнавальних емблем, встановлених Женевськими
конвенціями, наслідком чого є смерть або заподіяння серйозних ушкоджень
особі;
viii) переміщення, прямо чи опосередковано, окупаційною державою
частини її власного цивільного населення на окуповану нею територію чи
депортація або переміщення всього або частини населення окупованої
території у межах чи за межі цієї території;
ix) умисне спрямування нападів на будівлі, призначені для релігійних,
освітніх, мистецьких, наукових чи благодійних цілей, на історичні
пам’ятники, шпиталі та місця зосередження хворих і поранених, за умови, що
вони не є воєнними цілями;
x) заподіяння особам, які перебувають під владою ворожої сторони,
фізичного каліцтва або здійснення над ними медичних або наукових
експериментів будь-якого характеру, що не обґрунтовані потребою в
медичному, стоматологічному лікуванні або в лікарняному догляді
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відповідної особи і здійснюються не в її інтересах та які призводять до смерті
або серйозно загрожують здоров’ю такої особи чи осіб;
xi) підступне вбивство або поранення осіб, що належать до ворожої
нації чи армії;
xii) заява про те, що пощади не буде;
xiii) знищення або захоплення майна ворога, крім випадків, коли такого
знищення або захоплення настійно вимагає воєнна необхідність;
xiv) оголошення скасованими, призупиненими або недопустимими в
суді прав та позовів громадян ворожої сторони;
xv) примушення громадян ворожої сторони до участі у воєнних діях
проти їхньої власної країни, навіть якщо вони перебували на службі воюючої
сторони до початку війни;
xvi) розграбування міста або населеного пункту, навіть якщо його
захоплено штурмом;
xvii) застосування отрути або отруєної зброї;
xviii) застосування задушливих, отруйних або інших газів та всіх
аналогічних рідин, матеріалів чи засобів;
xix) застосування куль, що легко розриваються або сплющуються в тілі
людини, таких, як оболонкові кулі, тверда оболонка яких не покриває всієї
серцевини або має надрізи;
xx) застосування зброї, боєприпасів і матеріалів, а також методів
ведення війни такого характеру, що спричиняють надмірні ушкодження чи
непотрібні страждання або які є невибірковими за своєю суттю в порушення
норм міжнародного права збройних конфліктів, за умови, що така зброя, такі
боєприпаси, матеріали і методи ведення війни є предметом всеохоплюючої
заборони та включені до додатку до цього Статуту шляхом внесення
поправки згідно з відповідними положеннями, викладеними у статтях 121 і
123;
xxi) посягання на людську гідність, зокрема образливе і таке, що
принижує, поводження;
xxii) зґвалтування, звернення в сексуальне рабство, примушення до
проституції, примусова вагітність, як вона визначена в пункті 2(f) статті 7,
примусова стерилізація та будь-які інші види сексуального насильства, які
також становлять грубі порушення Женевських конвенцій;
xxiii) використання присутності цивільної особи або іншої особи, що
перебуває під захистом, для захисту певних пунктів, районів або збройних
сил від воєнних дій;
xxiv) умисне спрямування нападів на будівлі, матеріали, медичні
установи й транспортні засоби, а також на персонал, що використовує згідно
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з міжнародним правом розпізнавальні емблеми, встановлені Женевськими
конвенціями;
xxv) умисне використання голоду цивільного населення як методу
ведення війни шляхом позбавлення його предметів, необхідних для
виживання, у тому числі умисне створення перешкод для надання допомоги,
як це передбачено в Женевських конвенціях;
xxvi) набір або вербування дітей віком до п’ятнадцяти років до складу
національних збройних сил або їх використання для активної участі в
бойових діях.
c) У разі збройного конфлікту неміжнародного характеру, грубі
порушення статті 3, спільної для чотирьох Женевських конвенцій від
12 серпня 1949 року, а саме будь-яке з таких діянь, вчинених стосовно осіб,
які не беруть активної участі у воєнних діях, у тому числі
військовослужбовців, що склали зброю, та осіб, виведених зі строю в
результаті хвороби, поранення, тримання під вартою чи з будь-якої іншої
причини:
i) посягання на життя та фізичну недоторканність, зокрема вбивство в
будь-якій формі, каліцтво, жорстоке поводження та катування;
ii) посягання на людську гідність, зокрема образливе і таке, що
принижує, поводження;
iii) взяття заручників;
iv) винесення вироків і приведення їх до виконання без попереднього
рішення, ухваленого створеним у встановленому порядку судом, який
забезпечує дотримання всіх судових гарантій, які загально визнані
обов’язковими.
d) Пункт 2(с) застосовується до збройних конфліктів неміжнародного
характеру, а отже, не застосовується до випадків порушення внутрішнього
порядку та виникнення напруженості, таких, як заворушення, окремі й
спорадичні акти насильства та інші акти подібного характеру.
e) Інші грубі порушення законів і звичаїв, що застосовуються у
збройних конфліктах неміжнародного характеру в установлених рамках
міжнародного права, а саме будь-яке з таких діянь:
i) умисне спрямування нападів на цивільне населення як таке або на
окремих цивільних осіб, які не беруть безпосередньої участі у воєнних діях;
ii) умисне спрямування нападів на будівлі, матеріали, медичні установи
й транспортні засоби, а також персонал, що використовує, згідно з
міжнародним правом, розпізнавальні емблеми, передбачені Женевськими
конвенціями;
iii) умисне спрямування нападів на персонал, об’єкти, матеріали,
підрозділи або транспортні засоби, задіяні в наданні гуманітарної допомоги
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або в місії з підтримання миру відповідно до Статуту Організації Об’єднаних
Націй, доки вони мають право на захист, яким користуються цивільні особи
або цивільні об’єкти згідно з міжнародним правом збройних конфліктів;
iv) умисне спрямування нападів на будівлі, призначені для релігійних,
освітніх, мистецьких, наукових або благодійних цілей, на історичні
пам’ятники, шпиталі та місця зосередження хворих і поранених, за умови, що
вони не є воєнними цілями;
v) розграбування міста або населеного пункту, навіть якщо його
захоплено штурмом;
vi) зґвалтування, звернення в сексуальне рабство, примушення до
проституції, примусова вагітність, як вона визначена в пункті 2(f) статті 7,
примусова стерилізація та будь-які інші види сексуального насильства, які
також є грубим порушенням статті 3, спільної для чотирьох Женевських
конвенцій;
vii) набір або вербування дітей віком до п’ятнадцятих років до складу
збройних сил чи груп або використання їх для активної участі в бойових діях;
viii) віддання розпоряджень про переміщення цивільного населення з
причин, пов’язаних з конфліктом, якщо необхідність у цьому не викликана
вимогами безпеки зазначених цивільних осіб або настійними причинами
воєнного характеру;
ix) підступне вбивство або поранення комбатанта ворога;
x) заява про те, що пощади не буде;
xi) заподіяння особам, які перебувають під владою іншої сторони
конфлікту, фізичного каліцтва або здійснення над ними медичних чи
наукових експериментів будь-якого характеру, що не обґрунтовані потребою
у медичному, стоматологічному лікуванні або у лікарняному догляді
відповідної особи та здійснюються не в її інтересах та які призводять до
смерті або серйозно загрожують здоров’ю такої особи чи осіб;
xii) знищення або захоплення майна ворога, крім випадків, коли такого
знищення або захоплення настійно вимагають обставини конфлікту.
f) Пункт 2(е) застосовується до збройних конфліктів неміжнародного
характеру, а отже, не застосовується до випадків порушення внутрішнього
порядку та виникнення напруженості, таких, як заворушення, окремі й
спорадичні акти насильства та інші акти подібного характеру. Цей пункт
застосовується до збройних конфліктів, що мають місце на території держави,
коли відбувається тривалий збройний конфлікт між урядовою владою та
організованими збройними групами або між такими групами.
3. Ніщо в пунктах 2(с) та (е) не впливає на відповідальність уряду за
підтримання або відновлення закону та порядку в державі або за захист
єдності й територіальної цілісності держави всіма законними засобами.
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Стаття 9
Елементи злочинів
1. Елементи злочинів допомагають Суду в тлумаченні та застосуванні
статей 6, 7 та 8. Їх ухвалюють більшістю у дві третини голосів членів
Асамблеї держав-учасниць.
2. Поправки до Елементів злочинів можуть бути запропоновані:
a) будь-якою державою-учасницею;
b) суддями, які ухвалюють рішення абсолютною більшістю;
c) Прокурором.
Такі поправки ухвалюють більшістю у дві третини голосів членів
Асамблеї держав-учасниць.
3. Елементи злочинів та поправки до них повинні відповідати цьому
Статуту.
С т а т т я 10
Ніщо в цій Частині не повинно тлумачитися як таке, що будь-яким
чином обмежує чи завдає шкоди діючим нормам міжнародного права або
нормам міжнародного права, що розвиваються, для цілей інших, ніж цілі
цього Статуту.
С т а т т я 11
Юрисдикція ratione temporis
1. Суд має юрисдикцію тільки стосовно злочинів, вчинених після
набрання чинності цим Статутом.
2. Якщо будь-яка держава стає учасницею цього Статуту після
набрання ним чинності, Суд може здійснювати свою юрисдикцію лише
стосовно злочинів, вчинених після набрання чинності цим Статутом для цієї
держави, якщо тільки ця держава не зробить заяву згідно з пунктом 3 статті
12.
С т а т т я 12
Передумови здійснення юрисдикції
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1. Держава, що стає учасницею цього Статуту, визнає тим самим
юрисдикцію Суду стосовно злочинів, зазначених у статті 5.
2. У випадках, передбачених підпунктами (a) або (c) статті 13, Суд
може здійснювати свою юрисдикцію, якщо одна або декілька зазначених
нижче держав є учасницями цього Статуту або визнають юрисдикцію Суду
відповідно до пункту 3:
a) держава, на території якої мало місце відповідне діяння, або, якщо
злочин було вчинено на борту морського або повітряного судна, держава
реєстрації цього морського або повітряного судна;
b) держава, громадянином якої є особа, яку обвинувачують у вчиненні
злочину.
3. Якщо відповідно до пункту 2 вимагається визнання юрисдикції
державою, що не є учасницею цього Статуту, ця держава може шляхом заяви,
поданої Секретареві, визнати здійснення Судом юрисдикції стосовно
відповідного злочину. Держава, що визнає юрисдикцію, співробітничає із
Судом без будь-яких затримок або винятків відповідно до Частини 9.
С т а т т я 13
Здійснення юрисдикції
Суд може здійснювати свою юрисдикцію стосовно злочину,
зазначеного в статті 5, відповідно до положень цього Статуту, якщо:
a) ситуація, за якої, ймовірно, було вчинено один або декілька таких
злочинів, передана Прокурору державою-учасницею відповідно до статті 14;
b) ситуація, за якої, ймовірно, було вчинено один або декілька таких
злочинів, передана Прокурору Радою Безпеки, яка діє відповідно до Глави
VII Статуту Організації Об’єднаних Націй; або
c) Прокурор розпочав розслідування стосовно такого злочину
відповідно до статті 15.
С т а т т я 14
Передача ситуації державою-учасницею
1. Держава-учасниця може передати Прокурору ситуацію, за якої,
ймовірно, було вчинено один або декілька злочинів, що підпадають під
юрисдикцію Суду, шляхом звернення до Прокурора з проханням провести
розслідування цієї ситуації для визначення того, чи доцільно висунути
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обвинувачення одній чи декільком конкретним особам за вчинення таких
злочинів.
2. Наскільки це можливо, під час передачі ситуації зазначаються
конкретні відповідні обставини та додається така підтвердна документація,
яка є в розпорядженні держави, що передає ситуацію.
С т а т т я 15
Прокурор
1. Прокурор може розпочати розслідування proprio motu на підставі
інформації про злочини, що підпадають під юрисдикцію Суду.
2. Прокурор аналізує серйозність отриманої інформації. Із цією метою
він або вона може запитувати додаткову інформацію від держав, органів
Організації Об’єднаних Націй, міжурядових або неурядових організацій або з
інших достовірних джерел, які він або вона вважає доречними, та може
одержувати письмові або усні показання в місці перебування Суду.
3. Якщо Прокурор робить висновок про наявність достатніх підстав для
порушення розслідування, він або вона звертається до Палати досудового
провадження з проханням дати санкцію на проведення розслідування разом з
будь-якими зібраними підтвердними матеріалами. Потерпілі можуть вносити
подання Палаті досудового провадження відповідно до Правил процедури і
доказування.
4. Якщо Палата досудового провадження після вивчення прохання та
підтвердних матеріалів вважає, що є достатні підстави для проведення
розслідування та що ця справа, як виявляється, є такою, що підпадає під
юрисдикцію Суду, вона дає санкцію на початок розслідування без шкоди для
наступних визначень Суду стосовно юрисдикції та прийнятності справи до
провадження.
5. Відмова Палати досудового провадження дати санкцію на
розслідування не виключає можливості подання подальшого прохання
Прокурором на підставі нових фактів або показань, що стосуються тієї самої
ситуації.
6. Якщо після попереднього вивчення, про яке йдеться в пунктах 1 і 2,
Прокурор дійшов висновку, що надана інформація не містить достатніх
підстав для розслідування, то він або вона інформує про це тих, хто надав цю
інформацію. Це не виключає можливості розгляду Прокурором подальшої
інформації, поданої йому або їй стосовно тієї самої ситуації у світлі нових
фактів або показань.
С т а т т я 16
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Відстрочка розслідування або кримінального переслідування
Жодне розслідування або кримінальне переслідування не може
розпочинатися або проводитися відповідно до цього Статуту протягом
періоду в 12 місяців після того, як Рада Безпеки в резолюції, прийнятій на
підставі Глави VII Статуту Організації Об’єднаних Націй, звернеться до Суду
з проханням про це; таке прохання може бути повторено Радою Безпеки на
таких самих умовах.
С т а т т я 17
Питання прийнятності
1. З урахуванням пункту 10 преамбули та статті 1 Суд ухвалює, що
справа не може бути прийнятою до провадження у випадках, коли:
a) ця справа розслідується або стосовно неї порушено кримінальне
переслідування державою, яка має юрисдикцію стосовно неї, за винятком
випадків, коли ця держава не бажає або не здатна належним чином вести
розслідування або порушити кримінальне переслідування;
b) державою, яка має юрисдикцію стосовно такої справи, вже було
проведено розслідування, і ця держава вирішила не порушувати
кримінального переслідування стосовно відповідної особи, за винятком
випадків, коли таке рішення стало результатом небажання або нездатності
держави належним чином порушити кримінальне переслідування;
c) відповідну особу вже було засуджено за поведінку, яка є предметом
цієї заяви, і проведення судового розгляду Судом не дозволяється на підставі
пункту 3 статті 20;
d) справа не є достатньо серйозною, щоб виправдати подальші дії з
боку Суду.
2. Щоб виявити в будь-якій конкретній справі небажання, Суд, з
урахуванням принципів кримінального процесу, визнаних міжнародним
правом, враховує наявність, якщо це можна застосувати, одного або
декількох таких чинників:
a) було проведено чи проводиться судовий розгляд або було схвалене
національне рішення з метою убезпечити відповідну особу від кримінальної
відповідальності за злочини, що підпадають під юрисдикцію Суду, про які
йдеться у статті 5;
b) мала місце необґрунтована затримка у проведенні судового розгляду,
яка за обставин, що склалися, є несумісною з наміром притягнути відповідну
особу до відповідальності;
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c) судовий розгляд не проводився або не проводиться незалежно чи
неупереджено і порядок, у якому він проводився або проводиться, за
обставин, що склалися, є несумісним з наміром притягнути відповідну особу
до відповідальності.
3. Щоб виявити в будь-якій конкретній справі нездатність, Суд
враховує, чи здатна держава, у зв’язку з повним або суттєвим розвалом чи
відсутністю своєї національної судової системи, отримати у своє
розпорядження обвинуваченого чи необхідні докази і показання свідків або ж
вона не здатна здійснювати судовий розгляд з будь-яких інших причин.
С т а т т я 18
Попередні постанови, що стосуються прийнятності
1. У тих випадках, коли ситуація була передана до Суду відповідно до
статті 13(а) і Прокурор визначив, що існують належні підстави для початку
розслідування, або якщо Прокурор розпочав розслідування відповідно до
статей 13(с) й 15, Прокурор надсилає повідомлення всім державамучасницям і тим державам, які, враховуючи наявну інформацію, зазвичай
здійснювали б юрисдикцію стосовно цих злочинів. Прокурор може
повідомляти таким державам на конфіденційній основі та, якщо Прокурор
вважає за необхідне забезпечити захист осіб, запобігти знищенню доказів або
перешкодити втечі осіб, а також може обмежити обсяг інформації, що
надається державам.
2. Протягом одного місяця з моменту одержання такого повідомлення
держава може поінформувати Суд про те, що вона проводить або провела
розслідування стосовно своїх громадян або інших осіб, які підпадають під її
юрисдикцію, на предмет кримінальних діянь, які можуть становити злочини,
зазначені в статті 5, та які мають відношення до інформації, що міститься в
повідомленні, надісланому державам. На прохання цієї держави Прокурор
передає розслідування стосовно цих осіб державі, за винятком випадків, коли
Палата досудового провадження, за клопотанням Прокурора, вирішує
дозволити проведення розслідування.
3. Згода Прокурора на передачу розслідування державі може бути
переглянута Прокурором протягом шести місяців з дати ухвалення рішення
про передачу чи в будь-який час після того, як відбулася істотна зміна
обставин у результаті небажання або нездатності держави належним чином
провести розслідування.
4. Відповідна держава або Прокурор можуть оскаржити постанову
Палати досудового провадження в Апеляційній палаті відповідно до статті 82.
Апеляція може бути заслухана в прискореному порядку.
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5. Коли Прокурор передає розслідування згідно з пунктом 2, він може
просити відповідну державу періодично інформувати його про хід
розслідувань, що проводяться цією державою, та про будь-які подальші
заходи судового переслідування. Держави-учасниці відповідають на такі
запити без невиправданих затримок.
6. До ухвалення постанови Палатою досудового провадження або в
будь-який час після того, як Прокурор передасть будь-яке розслідування
відповідно до цієї статті, Прокурор може, як виняток, запитати дозвіл у
Палати досудового провадження на вжиття необхідних заходів з
розслідування для збереження доказів у тих випадках, коли існує унікальна
можливість одержати важливий доказ або існує серйозна небезпека того, що
такий доказ згодом буде неможливо одержати.
7. Держава, що опротестувала постанову Палати досудового
провадження відповідно до цієї статті, може опротестувати прийнятність
справи до провадження відповідно до статті 19 на підставі додаткових
істотних фактів або істотної зміни обставин.
С т а т т я 19
Протести стосовно юрисдикції Суду
або прийнятності справи до провадження
1. Суд повинен переконатися в тому, що він має юрисдикцію стосовно
справи, яка знаходиться на його розгляді. Суд може власним рішенням
визначати прийнятність справи до провадження відповідно до статті 17.
2. Протести стосовно прийнятності справи до провадження на
підставах, зазначених у статті 17, або протести стосовно юрисдикції Суду
можуть бути подані:
a) обвинуваченим або особою, стосовно якої було видано ордер на
арешт або повістку про виклик до Суду відповідно до статті 58;
b) державою, яка має юрисдикцією стосовно справи, на тій підставі, що
вона веде розслідування чи кримінальне переслідування у справі або провела
розслідування чи кримінальне переслідування; або
c) державою, від якої вимагається визнання юрисдикції відповідно до
статті 12.
3. Прокурор може просити Суд ухвалити постанову стосовно питання
юрисдикції або прийнятності. При розгляді питання юрисдикції або
прийнятності ті, хто передав ситуацію відповідно до статті 13, а також
потерпілі теж можуть подавати Суду свої зауваження.
4. Прийнятність справи до провадження або юрисдикція Суду можуть
бути опротестовані тільки один раз будь-якою особою або державою,
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зазначеною у пункті 2. Протест подається до початку або на початку
розгляду. У виняткових випадках Суд може дозволити подання протесту
більше одного разу або після початку розгляду. Протести стосовно
прийнятності справи до провадження, які подано на початку розгляду або
згодом з дозволу Суду, можуть подаватися тільки на підставі підпункту (c)
пункту 1 статті 17.
5. Держава, зазначена в підпунктах (b) й (c) пункту 2, подає протест
якомога раніше.
6. До затвердження обвинувачень протести стосовно прийнятності
справи до провадження або протести стосовно юрисдикції Суду подаються
до Палати досудового провадження. Після затвердження обвинувачень вони
подаються до Судової палати. Рішення стосовно юрисдикції або
прийнятності можуть бути оскаржені в Апеляційній палаті відповідно до
статті 82.
7. Якщо протест подано державою, зазначеною в пункті 2(b) або (c),
Прокурор призупиняє розслідування доти, доки Суд не винесе ухвалу
відповідно до статті 17.
8. До ухвалення постанови Судом Прокурор може запитати в Суду
дозвіл:
a) на проведення необхідних слідчих заходів, зазначених в пункті 6
статті 18;
b) на одержання заяви або показань від свідка або на закінчення збору і
вивчення доказів, які були розпочаті до подання протесту; і
c) на запобігання, у співробітництві з відповідними державами, втечі
осіб, стосовно яких Прокурор вже запитав ордер на арешт відповідно до
статті 58.
9. Подання протесту не впливає на чинність будь-якої дії, вчиненої
Прокурором, чи будь-якого ордеру або розпорядження, виданого Судом до
подання протесту.
10. Якщо Суд ухвалив, що справа є неприйнятною відповідно до статті
17, Прокурор може подати прохання про перегляд цього рішення, якщо він
або вона цілком упевнений в тому, що виявилися нові обставини, через які
зникають підстави, на яких справу раніше було визнано неприйнятною згідно
зі статтею 17.
11. Якщо Прокурор, з урахуванням питань, зазначених у статті 17,
передає розслідування, він може звертатися до відповідної держави з
проханням про надання Прокурору інформації про провадження у цій справі.
На прохання відповідної держави забезпечується конфіденційність такої
інформації. Якщо в подальшому Прокурор приймає рішення продовжити
розслідування, він або вона повідомляє про це державі, якій було передано
провадження у цій справі.
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С т а т т я 20
Ne bis in idem
1. Якщо інше не передбачено в цьому Статуті, жодна особа не може
бути судима Судом за діяння, що становить основу складу злочину, стосовно
якого ця особа була визнана винною або виправдана Судом.
2. Жодна особа не може бути судима іншим судом за згаданий у статті
5 злочин, за який ця особа вже була визнана винною або виправдана Судом.
3. Жодна особа, яка була судима іншим судом за діяння, також
заборонене за змістом статей 6, 7 або 8, не може бути судима Судом за це
саме діяння, крім випадків, коли розгляд в іншому суді:
a) було призначено для того, щоб убезпечити відповідну особу від
кримінальної відповідальності за злочини, що підпадають під юрисдикцію
Суду; або
b) за іншими ознаками не було проведено незалежно або неупереджено,
відповідно до норм належної законної процедури, визнаних міжнародним
правом, та було проведено таким чином, що, за існуючих обставин, не
відповідав наміру притягнути відповідну особу до відповідальності.
С т а т т я 21
Застосовне право
1. Суд застосовує:
a) по-перше, цей Статут, Елементи злочинів та свої Правила процедури
і доказування;
b) по-друге, у відповідних випадках, міжнародні договори, що
застосовуються, принципи і норми міжнародного права, у тому числі
загальновизнані принципи міжнародного права збройних конфліктів;
c) якщо це неможливо, Суд застосовує загальні принципи права, взяті
ним з національних законів правових систем світу, включаючи, відповідно,
національні закони держав, які за звичайних обставин здійснювали б
юрисдикцію стосовно цього злочину, за умови, що ці принципи не є
несумісними із цим Статутом та міжнародним правом, а також міжнародновизнаними нормами та стандартами.
2. Суд може застосовувати принципи та норми права відповідно до
того, як вони були розтлумачені в його попередніх рішеннях.
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3. Застосування та тлумачення права відповідно до цієї статті повинно
відповідати міжнародно-визнаним правам людини та не допускати жодного
несприятливого проведення відмінностей за такими ознаками, як гендерна
ознака, як це визначено в пункті 3 статті 7, вік, раса, колір шкіри, мова,
релігія або віросповідання, політичні або інші переконання, національне,
етнічне або соціальне походження, майновий стан, статус від народження або
інше становище.
Частина 3
Загальні принципи кримінального права
С т а т т я 22
Nullum crimen sine lege
1. Особа не підлягає кримінальній відповідальності згідно із цим
Статутом, якщо тільки відповідне діяння на момент його вчинення не
утворює злочин, що підпадає під юрисдикцію Суду.
2. Визначення злочину повинно бути точно розтлумачене та не
повинно застосовуватися за аналогією. У випадку двозначності, визначення
тлумачиться на користь особи, яка перебуває під слідством, стосовно якої
здійснюється судовий розгляд або яку визнано винною.
3. Ця стаття не впливає на кваліфікацію будь-якого діяння як
злочинного за міжнародним правом незалежно від цього Статуту.
С т а т т я 23
Nulla poena sine lege
Особа, визнана Судом винною, може бути покарана лише відповідно до
положень цього Статуту.
С т а т т я 24
Відсутність зворотної сили ratione personae
1. Особа не підлягає кримінальній відповідальності відповідно до цього
Статуту за діяння, вчинені до набрання чинності цим Статутом.
2. У разі внесення змін до закону, що застосовується до конкретної
справи до ухвалення остаточного рішення, застосовується закон, що є більш
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сприятливим для особи, яка перебуває під слідством, стосовно якої
здійснюється судовий розгляд або яку визнано винною.
С т а т т я 25
Індивідуальна кримінальна відповідальність
1. Суд має юрисдикцію стосовно фізичних осіб відповідно до цього
Статуту.
2. Особа, яка вчинила злочин, що підпадає під юрисдикцію Суду, несе
індивідуальну відповідальність та підлягає покаранню відповідно до цього
Статуту.
3. Відповідно до цього Статуту особа підлягає кримінальній
відповідальності та покаранню за злочин, що підпадає під юрисдикцію Суду,
якщо ця особа:
a) вчиняє такий злочин самостійно, спільно з іншою особою або через
іншу особу, незалежно від того, чи підлягає ця інша особа кримінальній
відповідальності;
b) наказує, підбурює або спонукає до вчинення такого злочину, якщо
такий злочин фактично вчинено, або має місце замах на злочин;
c) з метою полегшення вчинення такого злочину здійснює пособництво,
підбурювання чи в будь-який інший спосіб сприяє його вчиненню або замаху
на нього, включаючи надання засобів для його вчинення;
d) будь-яким іншим чином сприяє вчиненню або замаху на вчинення
такого злочину групою осіб, що діють зі спільною метою. Таке сприяння
повинно здійснюватися умисно й або:
i) з метою надання підтримки злочинній діяльності чи злочинній меті
такої групи в тих випадках, коли така діяльність чи мета пов’язана з
учиненням злочину, що підпадає під юрисдикцію Суду; або
ii) з усвідомленням умислу групи вчинити злочин;
e) стосовно злочину геноциду, прямо та публічно підбурює інших до
вчинення геноциду;
f) здійснює замах на вчинення такого злочину, вчиняючи дію, яка є
значним кроком у його вчиненні, однак злочин виявляється незавершеним
через обставини, що не залежать від намірів цієї особи. Разом з тим особа,
яка відмовляється від спроби вчинення злочину або іншим чином запобігає
завершенню злочину, не підлягає покаранню відповідно до цього Статуту за
замах на вчинення цього злочину, якщо ця особа повністю і добровільно
відмовилася від злочинної мети.
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4. Жодне положення у цьому Статуті стосовно індивідуальної
кримінальної відповідальності не впливає на відповідальність держав згідно з
міжнародним правом.
С т а т т я 26
Виключення з юрисдикції для осіб,
які не досягли 18-річного віку
Суд не має юрисдикції стосовно будь-якої особи, яка не досягла 18річного віку на момент імовірного вчинення злочину.
С т а т т я 27
Неприпустимість посилання на посадове положення
1. Цей Статут застосовується однаково до всіх осіб без будь-яких
відмінностей на основі посадового положення. Зокрема, посадове положення
глави держави або уряду, члена уряду або парламенту, обраного
представника чи посадової особи уряду в жодному разі не звільняє особу від
кримінальної відповідальності згідно із цим Статутом та не є, саме по собі,
підставою для пом’якшення вироку.
2. Імунітети або спеціальні процесуальні норми, які можуть бути
пов’язані з посадовим положенням особи, відповідно до національного або
міжнародного права, не повинні перешкоджати здійсненню Судом своєї
юрисдикції стосовно такої особи.
С т а т т я 28
Відповідальність командирів та інших начальників
На додаток до інших підстав кримінальної відповідальності згідно із
цим Статутом за злочини, що підпадають під юрисдикцію Суду:
a) військовий командир або особа, що ефективно діє в якості
військового командира, підлягає кримінальній відповідальності за злочини,
що підпадають під юрисдикцію Суду, вчинені силами, що перебувають під
його або її ефективним командуванням і контролем або ефективно
підпорядковуються та контролюються ними, залежно від випадку, в
результаті нездійснення ним або нею контролю над такими силами належним
чином, якщо:
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i) такий військовий командир чи така особа або знала, або, за обставин,
що склалися на той момент, повинна була знати, що ці сили вчиняли або
мали намір вчинити такі злочини; та
ii) такий військовий командир чи така особа не вжила всіх необхідних і
розумних заходів, у межах його або її повноважень, для запобігання або
припинення їх учинення чи для передачі цього питання до компетентних
органів для розслідування та кримінального переслідування.
b) Стосовно відносин начальника й підлеглого, не описаних у пункті
(a), начальник підлягає кримінальній відповідальності за злочини, що
підпадають під юрисдикцію Суду, вчинені підлеглими, які перебувають під
його ефективною владою та контролем, у результаті нездійснення ним
належним чином контролю над такими підлеглими, якщо:
i) начальник або знав, або свідомо проігнорував інформацію, яка явно
вказувала на те, що підлеглі вчиняли або мали намір вчинити такі злочини;
ii) злочини стосувалися діяльності, що підпадає під відповідальність та
ефективний контроль начальника; та
iii) начальник не вжив усіх необхідних і розумних заходів, у межах
його повноважень, для запобігання або припинення їх учинення чи для
передачі цього питання до компетентних органів для розслідування та
кримінального переслідування.
С т а т т я 29
Незастосування строку давності
Стосовно злочинів, що підпадають під юрисдикцію Суду, не
встановлюється жодний строк давності.
С т а т т я 30
Суб’єктивна сторона
1. Якщо не передбачено інше, особа підлягає кримінальній
відповідальності та покаранню за злочин, що підпадає під юрисдикцію Суду,
лише в тому випадку, якщо за ознаками, що характеризують об’єктивну
сторону діяння, воно вчинено умисно та свідомо.
2. Для цілей цієї статті особа має умисел, якщо:
a) стосовно діяння ця особа має намір учинити таке діяння;
b) стосовно наслідку ця особа має намір спричинити цей наслідок або
усвідомлює, що він настане за звичайного перебігу подій.
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3. Для цілей цієї статті «свідомо» означає з усвідомленням того, що
обставина існує або що наслідок настане за звичайного перебігу подій.
«Знати» і «знання» тлумачаться відповідно.
С т а т т я 31
Підстави для звільнення від кримінальної відповідальності
1. На додаток до інших підстав для звільнення від кримінальної
відповідальності, передбачених цим Статутом, особа не підлягає
кримінальній відповідальності, якщо в момент вчинення нею діяння:
a) ця особа страждає від психічного захворювання або розладу, що
позбавляє її можливості усвідомлювати протиправність або характер своєї
поведінки або узгоджувати свої дії з вимогами закону;
b) особа перебуває в стані інтоксикації, що позбавляє її можливості
усвідомлювати протиправність чи характер своєї поведінки або узгоджувати
свої дії з вимогами закону, якщо тільки ця особа не була добровільно піддана
інтоксикації за таких обставин, за яких ця особа знала, що в результаті
інтоксикації нею може бути вчинено діяння, що становить злочин, який
підпадає під юрисдикцію Суду, або проігнорувала небезпеку вчинення такого
діяння;
c) ця особа діяла розумно для захисту себе чи іншої особи або, у
випадку воєнних злочинів, майна, що є особливо важливим для виживання
цієї особи чи іншої особи, або майна, що є особливо важливим для виконання
завдання воєнного характеру, від неминучого та протиправного застосування
сили у спосіб, що є співрозмірним ступеню небезпеки, що загрожує цій особі
чи іншій особі або майну, яких захищають. Та обставина, що особа брала
участь в операції із захисту, що проводилася силами, сама по собі не є
підставою для звільнення від кримінальної відповідальності згідно із цим
підпунктом;
d) діяння, яке, ймовірно, становить злочин, що підпадає під
юрисдикцію Суду, є вимушеною реакцією у відповідь на загрозу неминучої
смерті або неминучого заподіяння тяжких тілесних ушкоджень чи
продовження заподіяння таких ушкоджень їй самій або іншій особі і ця особа
діє необхідним і виваженим чином для усунення цієї загрози за умови, що ця
особа не має наміру заподіяти більшу шкоду, ніж та, яку вона намагалася
усунути. Така загроза може:
i) або походити від інших осіб;
ii) або бути створеною іншими обставинами, що не залежать від цієї
особи.
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2. Суд визначає можливість застосування підстав для звільнення від
кримінальної відповідальності, передбачених у цьому Статуті, щодо справи,
яку він розглядає.
3. У ході судового розгляду Суд може розглянути будь-яку іншу
підставу для звільнення від кримінальної відповідальності, ніж підстави,
зазначені в пункті 1, якщо така підстава випливає із застосовного права, як це
передбачено статтею 21. Процедури, що стосуються розгляду такої підстави,
повинні бути передбачені Правилами процедури і доказування.
С т а т т я 32
Помилка у факті або помилка в праві
1. Помилка у факті є підставою для звільнення від кримінальної
відповідальності, лише якщо вона виключає необхідну суб’єктивну сторону
цього злочину.
2. Помилка в праві стосовно того, чи є певний тип діяння злочином, що
підпадає під юрисдикцію Суду, не є підставою для звільнення від
кримінальної відповідальності. Проте помилка в праві може бути підставою
для звільнення від кримінальної відповідальності, якщо вона виключає
необхідну суб’єктивну сторону цього злочину, або в порядку, передбаченому
в статті 33.
С т а т т я 33
Накази начальника та припис закону
1. Той факт, що злочин, що підпадає під юрисдикцію Суду, було
вчинено особою за наказом уряду або начальника, військового чи цивільного,
не звільняє цю особу від кримінальної відповідальності, крім випадків, коли:
a) ця особа була юридично зобов’язана виконувати накази такого уряду
чи такого начальника;
b) ця особа не знала, що наказ був незаконним; та
c) наказ не був явно незаконним.
2. Для цілей цієї статті накази про вчинення злочину геноциду або
злочинів проти людяності є явно незаконними.
Частина 4
Склад і управління справами Суду
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С т а т т я 34
Органи Суду
Суд складається з таких органів:
a) Президія;
b) Апеляційний
провадження;

відділ,

Судовий

відділ

і

Відділ

досудового

c) Канцелярія Прокурора;
d) Секретаріат.
С т а т т я 35
Виконання функцій суддями
1. Усі судді обираються у якості членів Суду, що виконують свої
функції на постійній основі, і перебувають у розпорядженні Суду для
виконання своїх функцій на цій основі від початку строку своїх повноважень.
2. Судді, що входять до складу Президії, виконують свої функції на
постійній основі з моменту свого обрання.
3. Президія може, з урахуванням обсягу роботи Суду та після
консультацій із членами Суду, час від часу ухвалювати рішення стосовно
того, в якій мірі від інших суддів вимагається виконувати свої функції на
постійній основі. Будь-який такий порядок не завдає шкоди положенням
статті 40.
4. Фінансові правила, що застосовуються до суддів, від яких не
вимагається виконувати свої функції на постійній основі, встановлюються
відповідно до статті 49.
С т а т т я 36
Вимоги до суддів, висування та вибори суддів
1. З урахуванням положень пункту 2 Суд складається з 18 суддів.
2. a) Президія, діючи від імені Суду, може внести пропозицію про
збільшення кількості суддів, визначеної у пункті 1, вказавши причини, через
які це вважається необхідним та доречним. Секретар негайно розповсюджує
будь-яку таку пропозицію серед усіх держав-учасниць.
b) Будь-яка така пропозиція у подальшому підлягає розгляду на
засіданні Асамблеї держав-учасниць, що скликається відповідно до статті 112.
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Така пропозиція вважається прийнятою, якщо вона схвалена на засіданні
двома третинами голосів членів Асамблеї держав-учасниць, і набирає
чинності з дати, встановленої рішенням Асамблеї держав-учасниць.
c) i) Після прийняття відповідно до підпункту (b) пропозиції про
збільшення кількості суддів на наступній сесії Асамблеї держав-учасниць
відповідно до пунктів 3–8 цієї статті та пункту 2 статті 37 проводяться
вибори додаткових суддів.
ii) Після прийняття та реалізації пропозиції про збільшення кількості
суддів відповідно до підпунктів (b) й (с)(і) Президія може на свій розсуд в
будь-який час, якщо обсяг роботи Суду виправдовує це, запропонувати
зменшити кількість суддів за умови, що після цього кількість суддів не буде
меншою кількості, визначеної в пункті 1. Така пропозиція розглядається
відповідно до процедури, встановленої в підпунктах (a) та (b). У разі
прийняття такої пропозиції, кількість суддів поступово зменшується в міру
закінчення строку повноважень діючих суддів до моменту досягнення
необхідної кількості.
3. a) Судді обираються із числа осіб з високими моральними якостями,
які є неупередженими і незалежними та відповідають вимогам, що
висуваються в їхніх відповідних державах для призначення на вищі судові
посади.
b) Кожний кандидат на обрання до складу Суду повинен володіти:
i) визнаною компетентністю у сфері кримінального і процесуального
права та необхідним досвідом роботи в якості судді, прокурора, адвоката або
в іншій аналогічній якості у сфері кримінального судочинства; або
ii) визнаною компетентністю у відповідних галузях міжнародного
права, таких, як міжнародне гуманітарне право та права людини, а також
великим досвідом професійної правової діяльності, що стосується предмету
судової діяльності Суду.
c) Кожний кандидат на обрання до складу Суду повинен досконало
знати принаймні одну з робочих мов Суду та вільно спілкуватися нею.
4. a) Кандидатури на обрання до складу Суду можуть висуватися
кожною державою – учасницею цього Статуту:
i) відповідно до існуючої в цій державі процедури висування
кандидатур для призначення на вищі судові посади; або
ii) відповідно до процедури, передбаченої в Статуті Міжнародного
Суду для висування кандидатур до складу Міжнародного Суду.
Висування кандидатур супроводжується заявою, в якій з усіма
необхідними деталями повідомляється про те, наскільки кандидат відповідає
вимогам, передбаченим у пункті 3.
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b) При проведенні виборів кожна держава-учасниця може висунути
одного кандидата, який не обов’язково повинен бути громадянином цієї
держави-учасниці, але в будь-якому випадку повинен бути громадянином
будь-якої держави-учасниці.
c) Асамблея держав-учасниць може ухвалити рішення про заснування,
якщо це доцільно, Консультативного комітету з висування кандидатур. У
цьому випадку склад і мандат Комітету встановлюються Асамблеєю державучасниць.
5. Для цілей проведення виборів складаються два списки кандидатів:
список A, що містить імена кандидатів, які відповідають вимогам,
зазначеним у підпункті 3(b)(і); та
список B, що містить імена кандидатів, які відповідають вимогам,
зазначеним у підпункті 3(b)(іі).
Кандидат, що володіє достатньою кваліфікацією для обох списків,
може на свій вибір визначити, у якому списку він буде значитися. На перших
виборах до складу Суду зі списку A обираються не менше дев’яти суддів, а зі
списку B – не менше п’яти суддів. Наступні вибори організуються таким
чином, щоб зберегти у складі Суду еквівалентну пропорцію суддів, які
кваліфіковані за двома списками.
6. a) Судді обираються на засіданні Асамблеї держав-учасниць, що
скликається для цієї мети відповідно до статті 112, шляхом таємного
голосування. З дотриманням положень пункту 7, обраними до складу Суду є
18 кандидатів, що отримали найбільшу кількість голосів і більшість у дві
третини голосів держав-учасниць, що присутні та беруть участь у
голосуванні.
b) У разі, якщо достатня кількість суддів не обрана в ході першого туру
голосування, відповідно до процедур, встановлених в підпункті (a),
проводяться наступні тури голосування доти, доки місця, що залишаються,
не будуть заповнені.
7. У складі Суду не може бути два громадянина однієї і тієї самої
держави. Для цілей складу Суду особа, яку можна вважати громадянином
більш ніж однієї держави, вважається громадянином тієї держави, в якій ця
особа зазвичай користується своїми громадянськими й політичними правами.
8. a) Держави-учасниці під час відбору суддів враховують необхідність
забезпечення у складі Суду:
i) представництва основних правових систем світу;
ii) справедливого географічного представництва; і
iii) справедливого представництва суддів жіночої та чоловічої статі.
b) Держави-учасниці також ураховують необхідність наявності суддів,
які володіють досвідом юридичної діяльності в спеціальних питаннях, у тому
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числі, але не обмежуючись цим, в питаннях, що стосуються насильства над
жінками або дітьми.
9. a) З дотриманням підпункту (b) судді обіймають свою посаду
протягом дев’яти років і, відповідно до положень підпункту (c) і статті 37,
пункт 2, не мають права на переобрання.
b) Під час перших виборів одна третина суддів, що відбираються
шляхом жеребкування, залишається на посаді протягом трьох років; одна
третина суддів, що відбираються шляхом жеребкування, залишається на
посаді протягом шести років, а решта суддів залишаються на посаді протягом
дев’яти років.
c) Суддя, вибраний на трирічний строк відповідно до підпункту (b), має
право бути переобраним на повний строк.
10. Незважаючи на положення пункту 9, суддя, призначений в Судову
або Апеляційну палату відповідно до статті 39, залишається на посаді до
закінчення будь-якого судового або апеляційного розгляду, слухання у якому
вже було розпочато в цій Палаті.
С т а т т я 37
Вакансії суддів
1. У разі відкриття вакансії, вибори для її заповнення проводяться
відповідно до статті 36.
2. Суддя, обраний для заповнення вакансії, залишається на посаді до
закінчення строку повноважень свого попередника і, якщо цей строк
становить три роки або менше, може бути переобраний на повний строк
відповідно до статті 36.
С т а т т я 38
Президія
1. Голова та перший і другий віце-голови обираються абсолютною
більшістю голосів суддів. Вони виконують свої функції протягом трирічного
строку або до закінчення строку своїх повноважень у якості суддів, залежно
від того, який із цих строків закінчується раніше. Вони можуть бути
переобрані один раз.
2. Перший віце-голова заміщує Голову у разі, якщо Голова відсутній
або відведений. Другий віце-голова заміщує Голову в разі, якщо Голова і
перший віце-голова відсутні або відведені.
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3. Голова разом з першим і другим віце-головами утворюють Президію,
яка несе відповідальність за:
a) належне управління справами Суду, за винятком Канцелярії
Прокурора; та
b) інші функції, покладені на неї відповідно до цього Статуту.
4. При виконанні своїх обов’язків, передбачених у пункті 3(а), Президія
координує діяльність з Прокурором і заручається згодою останнього з усіх
питань, що становлять спільний інтерес.
С т а т т я 39
Палати
1. Після обрання суддів Суд якнайшвидше організує у своєму складі
відділи, зазначені в пункті (b) статті 34. Апеляційний відділ складається з
Голови і ще чотирьох суддів, Судовий відділ – не менше ніж із шести суддів,
а Відділ досудового провадження – не менше ніж із шести суддів.
Призначення суддів до складу відділів здійснюється з урахуванням характеру
функцій, що покладені на кожний відділ, кваліфікації та досвіду обраних
суддів для того, щоб у кожному відділі існувало належне поєднання суддів,
які є фахівцями у сфері кримінального права та процесу, а також у сфері
міжнародного права. Судовий відділ та Відділ досудового провадження
складаються переважно із суддів, що мають досвід роботи у судовому
розгляді кримінальних справ.
2. a) Судові функції Суду здійснюються в кожному відділі палатами;
b) i) Апеляційна палата складається з усіх суддів Апеляційного відділу;
ii) функції Судової палати здійснюються трьома суддями Судового
відділу;
iii) функції Палати досудового провадження здійснюються або трьома
суддями Відділу досудового провадження, або одним суддею цього Відділу
відповідно до цього Статуту та Правил процедури і доказування;
c) ніщо в цьому пункті не виключає можливості одночасного
заснування більш ніж однієї Судової палати або Палати досудового
провадження, якщо цього вимагають інтереси ефективного регулювання
обсягу роботи Суду.
3. a) Судді, призначені в Судовий відділ та Відділ досудового
провадження, виконують свої функції в цих Відділах протягом трьох років та
після закінчення цього строку – до закінчення розгляду будь-якої справи,
слухання у якій вже були розпочаті у відповідному відділі;
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b) судді, призначені в Апеляційний відділ, виконують свої функції в
цьому Відділі протягом усього строку своїх повноважень.
4. Судді, призначені в Апеляційний відділ, виконують свої функції
тільки в цьому Відділі. Проте ніщо в цій статті не виключає тимчасового
призначення суддів Судового відділу у Відділ досудового провадження або
навпаки, якщо Президія вважає, що цього вимагають інтереси ефективного
регулювання обсягу роботи Суду, за умови, що за жодних обставин суддя,
що брав участь у досудовому провадженні у справі, не буде мати права
засідати на слуханнях у цій самій справі в Судовій палаті.
С т а т т я 40
Незалежність суддів
1. Судді є незалежними при виконанні своїх функцій.
2. Судді не займаються жодною діяльністю, що може перешкоджати
виконанню ними своїх суддівських функцій або може викликати сумніви у
їхній незалежності.
3. Судді, від яких вимагається виконувати свої функції на постійній
основі в місці перебування Суду, не повинні займатись жодною іншою
діяльністю професійного характеру.
4. Будь-яке питання, що стосується застосування пунктів 2 і 3,
вирішується абсолютною більшістю голосів суддів. Якщо будь-яке з таких
питань пов’язане з тим чи іншим суддею, то цей суддя не може брати участі у
прийнятті рішення.
С т а т т я 41
Звільнення або відвід суддів
1. Президія може звільнити суддю, на його прохання, від виконання
ним функцій, передбачених цим Статутом, відповідно до Правил процедури і
доказування.
2. a) Суддя не бере участі в розгляді будь-якої справи, стосовно якої
його або її неупередженість могла б бути обґрунтовано поставлена під сумнів
з будь-якої причини. Суддя відводиться від розгляду справи відповідно до
цього пункту, якщо, inter alia, цей суддя раніше брав участь у будь-якій
якості в розгляді в Суді цієї справи або в розгляді пов’язаної з нею
кримінальної справи на національному рівні, до якої причетна особа, яка
перебуває під слідством або стосовно якої здійснюється судовий розгляд.
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Суддя також відводиться від розгляду справи з інших підстав, які можуть
бути передбачені в Правилах процедури і доказування.
b) Прокурор або особа, яка перебуває під слідством або стосовно якої
здійснюється судовий розгляд, може звернутися з клопотанням про відвід
судді відповідно до цього пункту.
c) Будь-яке питання стосовно відводу судді вирішується абсолютною
більшістю голосів суддів. Суддя, стосовно якого розглядається відвід, має
право подати свої зауваження із цього приводу, проте він або вона не бере
участі в процесі прийняття рішення.
С т а т т я 42
Канцелярія Прокурора
1. Канцелярія Прокурора діє незалежно як окремий орган Суду. Вона
відповідає за отримання переданих ситуацій і будь-якої обґрунтованої
інформації про злочини, що підпадають під юрисдикцію Суду, за їхнє
вивчення та за проведення розслідувань і кримінального переслідування в
Суді. Співробітники Канцелярії не запитують і не виконують вказівок з будьякого зовнішнього джерела.
2. Канцелярію очолює Прокурор. Прокурор наділений усіма
повноваженнями стосовно керівництва та управління Канцелярією,
включаючи персонал, приміщення та інші наявні в неї ресурси. Прокурору
допомагають один або декілька заступників Прокурора, які мають право
здійснювати будь-які дії, які повинен здійснювати Прокурор відповідно до
цього Статуту. Прокурор і заступники Прокурора повинні бути громадянами
різних держав. Вони працюють на основі повної зайнятості.
3. Прокурором і заступниками Прокурора є особи, наділені високими
моральними якостями, високої кваліфікації та з великим практичним
досвідом у сфері кримінального переслідування або розгляду кримінальних
справ. Вони повинні досконало знати хоча б одну з робочих мов Суду та
вільно спілкуватися нею.
4. Прокурор обирається шляхом таємного голосування абсолютною
більшістю голосів членів Асамблеї держав-учасниць. Заступники Прокурора
обираються в такому самому порядку зі списку кандидатур, поданого
Прокурором. Прокурор висуває три кандидатури для призначення на кожну
посаду заступника Прокурора. Якщо під час їхнього обрання не буде
прийнято рішення, що передбачає більш короткий строк повноважень,
Прокурор і заступники Прокурора обираються на строк у дев’ять років і не
можуть бути переобраними.
5. Ні Прокурор, ні заступники Прокурора не займаються жодною
діяльністю, що могла б перешкоджати здійсненню їхніх прокурорських
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функцій або поставити під сумнів їхню незалежність. Вони не займаються
жодними іншими видами професійної діяльності.
6. Президія може звільнити Прокурора або заступника Прокурора на
його або її прохання від участі в тій чи іншій конкретній справі.
7. Ні Прокурор, ні заступники Прокурора не беруть участі в жодній
справі, стосовно якої їхня неупередженість могла б бути обґрунтовано
поставлена під сумнів з будь-якої причини. Відповідно до цього пункту вони
відводяться від участі у справі, якщо, inter alia, вони раніше брали участь у
будь-якій якості у розгляді в Суді цієї справи або у розгляді пов’язаної з нею
кримінальної справи на національному рівні, до якої причетна особа, що
перебуває під слідством або стосовно якої здійснюється судовий розгляд.
8. Будь-які питання, що стосуються відводу Прокурора або заступника
Прокурора, вирішуються Апеляційною палатою:
a) особа, що перебуває під слідством або стосовно якої здійснюється
судовий розгляд, може в будь-який час звернутися з клопотанням про відвід
Прокурора або заступника Прокурора на підставах, викладених у цій статті;
b) Прокурор або заступник Прокурора, відповідно, має право
представити свої зауваження із цього приводу.
9. Прокурор призначає консультантів з досвідом юридичної діяльності
в спеціальних питаннях, включаючи питання, що стосуються сексуального
насильства, гендерного насильства і насильства над дітьми, але не
обмежуючись цими питаннями.
С т а т т я 43
Секретаріат
1. Секретаріат відповідає за несудові аспекти управління справами й
обслуговування Суду без шкоди для функцій та повноважень Прокурора
відповідно до статті 42.
2. Секретаріат очолює Секретар, який є головною адміністративною
посадовою особою Суду. Секретар здійснює свої функції під керівництвом
Голови Суду.
3. Секретар і заступник Секретаря є особами, наділеними високими
моральними якостями, високою кваліфікацією та досконало знають хоча б
одну з робочих мов Суду і вільно спілкуються нею.
4. Судді обирають Секретаря абсолютною більшістю голосів шляхом
таємного голосування, враховуючи будь-які рекомендації Асамблеї державучасниць. Якщо виникне така необхідність та за рекомендацією Секретаря,
судді обирають заступника Секретаря таким самим чином.
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5. Секретар обирається на п’ятирічний строк повноважень, може
переобиратися один раз та працює на основі повної зайнятості. Заступник
Секретаря займає свою посаду протягом п’ятирічного строку повноважень
або більш короткого строку, який може бути визначений абсолютною
більшістю голосів суддів, і він може обиратися на основі того, що заступник
Секретаря може бути покликаний виконувати функції в міру необхідності.
6. Секретар створює в структурі Секретаріату Групу з надання
допомоги потерпілим і свідкам. Ця Група забезпечує, у консультації з
Канцелярією Прокурора, заходи захисту та процедури безпеки,
консультаційну та іншу відповідну допомогу свідкам, потерпілим, які
з’являються до Суду, та іншим особам, яким загрожує небезпека в результаті
показань, даних такими свідками. До складу Групи входять співробітники,
які мають досвід роботи з питань, що стосуються травм, у тому числі травм,
пов’язаних зі злочинами сексуального насильства.
С т а т т я 44
Персонал
1. Прокурор і Секретар призначають у їхні відповідні органи такий
кваліфікований персонал, який може бути необхідним. У випадку Прокурора
це включає призначення слідчих.
2. Наймаючи персонал, Прокурор і Секретар забезпечують високий
рівень працездатності, компетентності й добросовісності та враховують,
mutatis mutandis, критерії, викладені в пункті 8 статті 36.
3. Секретар, за згодою Президії та Прокурора, пропонує Положення
про персонал, які включають умови, на яких персонал Суду призначається,
одержує винагороду або звільняється. Положення про персонал
затверджуються Асамблеєю держав-учасниць.
4. Суд може, за виняткових обставин, використовувати послуги
фахівців, відряджених на безоплатній основі державами-учасницями,
міжурядовими організаціями або неурядовими організаціями, для надання
допомоги у роботі будь-якого зі своїх органів. Прокурор може прийняти
будь-яку таку пропозицію від імені Канцелярії Прокурора. Такий персонал,
відряджений на безоплатній основі, приймається на роботу відповідно до
керівних принципів, що встановлюються Асамблеєю держав-учасниць.
С т а т т я 45
Урочисте зобов’язання
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До вступу на посаду відповідно до цього Статуту судді, Прокурор,
заступники Прокурора, Секретар і заступник Секретаря беруть на себе на
відкритому засіданні Суду урочисте зобов’язання виконувати свої відповідні
функції неупереджено та добросовісно.
С т а т т я 46
Усунення з посади
1. Суддя, Прокурор, заступник Прокурора, Секретар або заступник
Секретаря усуваються із займаної посади, якщо рішення про це прийнято
відповідно до пункту 2 у випадках, коли встановлено, що ця особа:
a) вчинила серйозний проступок або грубе порушення своїх обов’язків
за цим Статутом, як це передбачено в Правилах процедури і доказування; або
b) нездатна виконувати функції, покладені на неї цим Статутом.
2. Рішення про усунення з посади судді, Прокурора, заступника
Прокурора відповідно до пункту 1 ухвалює Асамблея держав-учасниць
шляхом таємного голосування:
a) у випадку судді – більшістю у дві третини голосів держав-учасниць
за рекомендацією, прийнятою більшістю у дві третини голосів інших суддів;
b) у випадку Прокурора – абсолютною більшістю голосів державучасниць;
c) у випадку заступника Прокурора – абсолютною більшістю голосів
держав-учасниць за рекомендацією Прокурора.
3. Рішення про усунення з посади Секретаря або заступника Секретаря
ухвалюється абсолютною більшістю голосів суддів.
4. Судді, Прокурору, заступнику Прокурора, Секретарю або заступнику
Секретаря, поведінка або здатність якого виконувати посадові функції, що
вимагаються цим Статутом, оспорюються на підставі цієї статті, надаються
всі можливості для того, щоб пред’явити та отримати докази, а також
зробити подання відповідно до Правил процедури і доказування. Іншої участі
у розгляді цього питання ця особа не бере.
С т а т т я 47
Дисциплінарні заходи
До судді, Прокурора, заступника Прокурора, Секретаря або заступника
Секретаря, що вчинив проступок менш серйозного характеру, ніж це
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передбачено в пункті 1 статті 46, застосовуються дисциплінарні заходи
відповідно до Правил процедури і доказування.
С т а т т я 48
Привілеї та імунітети
1. Суд користується на території кожної держави-учасниці такими
привілеями та імунітетами, які є необхідними для досягнення його цілей.
2. Судді, Прокурор, заступники Прокурора і Секретар користуються,
коли вони беруть участь у діяльності Суду або стосовно такої діяльності,
тими самими привілеями та імунітетами, які надаються главам
дипломатичних представництв; судово-процесуальний імунітет будь-якого
виду стосовно всього сказаного, написаного ними та дій, вчинених ними в
офіційній якості, продовжує надаватися їм і після закінчення строку їхніх
повноважень.
3. Заступник Секретаря, співробітники Канцелярії Прокурора та
співробітники Секретаріату користуються привілеями, імунітетами та
пільгами, необхідними для виконання ними своїх функцій відповідно до
угоди про привілеї та імунітети Суду.
4. Захиснику, експертам, свідкам і будь-якій іншій особі, присутність
яких вимагається в місці перебування Суду, забезпечується такий статус,
який є необхідним для належного функціонування Суду, відповідно до угоди
про привілеї та імунітети Суду.
5. У привілеях та імунітетах може бути відмовлено:
a) судді або Прокурору – абсолютною більшістю суддів;
b) Секретарю – Президією;
c) заступникам Прокурора і співробітникам Канцелярії Прокурора –
Прокурором; і
d) заступнику Секретаря і співробітникам Секретаріату – Секретарем.
С т а т т я 49
Оклади, виплати й компенсація витрат
Судді, Прокурор, заступники Прокурора, Секретар і заступник
Секретаря одержують такі оклади, виплати і компенсацію витрат, які можуть
бути встановлені Асамблеєю держав-учасниць. Розмір цих окладів та виплат
не може бути зменшений в період виконання ними своїх повноважень.
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С т а т т я 50
Офіційні та робочі мови
1. Офіційними мовами Суду є англійська, арабська, іспанська,
китайська, російська та французька. Постанови Суду, а також інші рішення
стосовно основоположних питань, що розглядаються Судом, публікуються
офіційними мовами. Відповідно до критеріїв, встановлених в Правилах
процедури і доказування, Президія визначає, які рішення Суду можуть, для
цілей цього пункту, вважатися рішеннями з основоположних питань.
2. Робочими мовами Суду є англійська і французька. У Правилах
процедури і доказування визначаються випадки, в яких інші офіційні мови
можуть використовуватися як робочі мови.
3. На прохання будь-якої зі сторін, що беруть участь у розгляді, чи
будь-якої держави, якій дозволено брати участь у розгляді, Суд дозволяє
використання такою стороною або такою державою будь-якої іншої мови,
ніж англійська або французька, за умови, що, на думку Суду, такий дозвіл є
достатньо обґрунтованим.
С т а т т я 51
Правила процедури і доказування
1. Правила процедури і доказування набирають чинності після
прийняття більшістю у дві третини голосів членів Асамблеї державучасниць.
2. Поправки
пропонуватися:

до

Правил

процедури

і

доказування

можуть

a) будь-якою державою-учасницею;
b) абсолютною більшістю голосів суддів; або
c) Прокурором.
Такі поправки набирають чинності після прийняття більшістю у дві
третини голосів членів Асамблеї держав-учасниць.
3. Після прийняття Правил процедури і доказування у разі нагальної
необхідності, коли Правила не передбачають будь-якої конкретної ситуації,
що постала перед Судом, судді можуть більшістю у дві третини голосів
прийняти тимчасові правила, які будуть застосовуватись, доки Асамблея
держав-учасниць не прийме, внесе поправки або відхилить їх на своїй
наступній черговій або спеціальній сесії.
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4. Правила процедури і доказування, поправки до них та будь-яке
тимчасове правило повинні відповідати цьому Статуту. Поправки до Правил
процедури і доказування, а також тимчасові правила не застосовуються
ретроактивно на шкоду особі, яка перебуває під слідством та стосовно якої
здійснюється судовий розгляд або яку визнано винною.
5. У випадку колізії між Статутом та Правилами процедури і
доказування Статут має переважну силу.
С т а т т я 52
Регламент Суду
1. Відповідно до цього Статуту і Правил процедури і доказування судді
приймають абсолютною більшістю голосів Регламент Суду, необхідний для
забезпечення його повсякденного функціонування.
2. Під час розробки Регламенту і внесення будь-яких поправок до нього
проводяться консультації з Прокурором і Секретарем.
3. Регламент і будь-які поправки до нього набирають чинності після їх
прийняття, якщо судді не ухвалять іншого рішення. Відразу після їх
прийняття вони розсилаються державам-учасницям для надання зауважень.
Вони залишаються чинними, якщо протягом шести місяців стосовно них не
буде висунуто заперечень більшістю держав-учасниць.
Частина 5
Розслідування та кримінальне переслідування
С т а т т я 53
Початок розслідування
1. Прокурор, оцінивши надану йому або їй інформацію, розпочинає
розслідування, якщо тільки він або вона не встановить, що немає
обґрунтованих підстав для вжиття дій відповідно до цього Статуту. Під час
прийняття рішення про початок розслідування Прокурор розглядає такі
питання:
а) чи дає інформація, наявна у Прокурора, обґрунтовані підстави
вважати, що було вчинено або вчиняється злочин, що підпадає під
юрисдикцію Суду;
та

b) чи є ця справа або чи буде вона прийнятною відповідно до статті 17;
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с) з урахуванням тяжкості злочину та інтересів потерпілих, чи є, тим не
менш, вагомі підстави вважати, що проведення розслідування не буде
відповідати інтересам правосуддя.
Якщо Прокурор встановить, що немає обґрунтованих підстав для
вжиття дій, і його ухвала ґрунтується винятково на міркуваннях, наведених
вище у підпункті (с), то він повідомляє про це Палаті досудового
провадження.
2. Якщо під час проведення розслідування Прокурор доходить
висновку про відсутність достатніх підстав для початку кримінального
переслідування, оскільки:
а) немає достатніх правових або фактичних підстав для запиту про
ордер або виклик до суду відповідно до статті 58;
b) справа є неприйнятною на підставі статті 17; або
с) кримінальне переслідування не відповідає інтересам правосуддя з
урахуванням всіх обставин, включаючи ступінь тяжкості злочину, інтереси
потерпілих і вік або немічність імовірного злочинця, а також його або її роль
у ймовірному злочині,
Прокурор повідомляє Палаті досудового провадження й державі, яка
передає ситуацію відповідно до статті 14, або Раді Безпеки у випадку, що
підпадає під дію пункту (b) статті 13, про свій висновок і підстави для такого
висновку.
3. а) На прохання держави, яка здійснює передачу ситуації відповідно
до статті 14, або Ради Безпеки відповідно до пункту (b) статті 13 Палата
досудового провадження може переглянути рішення Прокурора відповідно
до пунктів 1 або 2 про невжиття заходів і може просити Прокурора
переглянути це рішення.
b) Крім того, Палата досудового провадження може з власної
ініціативи переглянути рішення Прокурора про невжиття заходів, якщо це
рішення ґрунтувалось винятково на положеннях пунктів 1(с) або 2(с). У
такому випадку рішення Прокурора буде діяти лише тоді, коли воно
підтверджене Палатою досудового провадження.
4. Прокурор може в будь-який час переглянути рішення про початок
розслідування або кримінального переслідування на підставі нових фактів
або інформації.
С т а т т я 54
Обов’язки і повноваження Прокурора в ході розслідування
1. Прокурор:
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а) для встановлення істини проводить розслідування для того, щоб
охопити всі факти й докази, що стосуються оцінки того, чи настає
кримінальна відповідальність відповідно до цього Статуту, і при цьому
однаковою мірою розслідує обставини, що свідчать як про винуватість, так і
про невинуватість;
b) вживає належних заходів для забезпечення ефективного
розслідування і кримінального переслідування за злочини, що підпадають під
юрисдикцію Суду, враховуючи при цьому інтереси та особисті обставини
потерпілих і свідків, у тому числі вік, гендерний фактор, як це визначено в
пункті 3 статті 7, і стан здоров’я, а також враховує характер злочинів,
зокрема злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством, гендерним
насильством або насильством над дітьми; та
с) повною мірою поважає права осіб, що випливають із цього Статуту.
2. Прокурор може проводити розслідування на території будь-якої
держави:
а) відповідно до положень Частини 9; або
b) з дозволу, наданого Палатою досудового провадження відповідно до
пункту 3(d) статті 57.
3. Прокурор може:
а) збирати і вивчати докази;
b) вимагати присутності і допитувати осіб, що перебувають під
слідством, потерпілих і свідків;
с) звертатися з проханням про співробітництво до будь-якої держави
або міжурядової організації чи структури згідно з їхніми відповідними
повноваженнями та/або мандатами;
d) укладати такі угоди або домовленості, що не суперечать цьому
Статуту, які можуть знадобитися для полегшення співробітництва з боку
будь-якої держави, міжурядової організації або особи;
e) давати згоду на нерозкриття на будь-якому етапі провадження
документів або інформації, що були отримані Прокурором на умовах
збереження конфіденційності та лише з метою одержання нових доказів,
якщо тільки особа, яка надала такі документи й інформацію, не дає на це
своєї згоди;
f) вживати необхідних заходів або просити про вжиття необхідних
заходів для забезпечення конфіденційності інформації, захисту будь-якої
особи або збереження доказів.
С т а т т я 55
Права осіб у ході розслідування
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1. Стосовно розслідування, яке проводиться відповідно до цього
Статуту, особа:
а) не повинна примушуватися свідчити проти самої себе або визнавати
свою вину;
b) не повинна бути піддана примусу, тиску або погрозам у будь-якій
формі, катуванню або іншим жорстоким, нелюдським або таким, що
принижують гідність видам поводження або покарання;
с) якщо допит проводиться мовою, яку ця особа не розуміє повною
мірою і якою вона не спілкується, безоплатно користується допомогою
кваліфікованого перекладача і такими перекладами, які є необхідними для
дотримання вимог справедливості; і
d) не повинна бути піддана свавільному арешту або затриманню, а
також не повинна бути позбавлена волі інакше, ніж на підставах і відповідно
до процедур, встановлених в Статуті.
2. У тих випадках, коли є підстави вважати, що та чи інша особа
вчинила злочин, який підпадає під юрисдикцію Суду, і така особа незабаром
повинна бути допитана або Прокурором, або національними органами влади
згідно з проханням, направленим відповідно до Частини 9, ця особа має
також такі права, про які її має бути поінформовано до початку допиту:
а) бути поінформованою до початку допиту про те, що є підстави
вважати, що нею було вчинено злочин, який підпадає під юрисдикцію Суду;
b) зберігати мовчання, причому таке мовчання
враховуватися при визначенні винуватості або невинуватості;

не

повинно

с) користуватися правовою допомогою за власним вибором або, якщо
ця особа не користується правовою допомогою, отримувати призначену їй
правову допомогу у будь-якому випадку, коли цього вимагають інтереси
правосуддя, і без будь-якої оплати такої допомоги цією особою в будь-якому
такому випадку, якщо у цієї особи немає достатніх коштів для оплати такої
допомоги; та
d) бути допитаною у присутності адвоката, якщо тільки ця особа за
власним бажанням не відмовилася від свого права на послуги адвоката.
С т а т т я 56
Роль Палати досудового провадження стосовно
унікальної можливості для розслідування
1. а) Якщо Прокурор вважає, що проведення розслідування дає
унікальну можливість для одержання показань чи заяви від свідка або для
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вивчення, збору або перевірки доказів, які в подальшому можуть виявитися
недоступними для цілей використання в судовому процесі, Прокурор
інформує про це Палату досудового провадження.
b) У цьому випадку Палата досудового провадження, на прохання
Прокурора, може вжити таких заходів, які можуть виявитися необхідними
для забезпечення ефективності та послідовності судового переслідування і,
зокрема, для забезпечення прав захисту.
с) Якщо Палата досудового провадження не ухвалює рішення про інше,
Прокурор надає відповідну інформацію особі, яка була заарештована або
з’явилася за повісткою про виклик у зв’язку з проведенням розслідування,
згаданого в підпункті (а), для того, щоб ця особа могла бути заслухана із
цього питання.
2. Заходи, зазначені в пункті 1(b), можуть включати:
а) надання рекомендацій або розпоряджень стосовно процедур, яких
необхідно дотримуватись;
b) надання вказівок про ведення протоколу провадження у справі;
с) призначення експерта для надання допомоги;
d) дозвіл захиснику особи, яка була заарештована або з’явилася за
повісткою про виклик, брати участь у розгляді справи чи, якщо арешт не мав
місця, або викликана особа не з’явилася, або захисник не визначений,
призначення іншого захисника для участі в розгляді справи та
представництва інтересів захисту;
e) доручення одному зі своїх членів або, у випадку потреби, іншому
судді, який є у Відділі досудового провадження чи в Судовому відділі,
здійснювати спостереження і давати рекомендації або розпорядження
стосовно збору і збереження доказів та допиту осіб;
f) здійснення інших дій, які можуть виявитися необхідними для збору
або збереження доказів.
3. а) Якщо Прокурор не вживає заходів відповідно до цієї статті, а
Палата досудового провадження вважає, що такі заходи необхідні для
збереження доказів, які, на її думку, мають істотне значення для
забезпечення інтересів захисту в ході судового розгляду, вона проводить
консультації з Прокурором стосовно того, чи є у Прокурора вагомі підстави
не звертатися з проханням про вжиття таких заходів. Якщо в результаті
консультацій Палата досудового провадження доходить висновку, що
небажання Прокурора вимагати вжиття таких заходів є невиправданим,
Палата досудового провадження може вжити таких заходів з власної
ініціативи.
b) рішення Палати досудового провадження діяти з власної ініціативи
відповідно до цього пункту може бути оскаржене Прокурором. Оскарження
розглядається в прискореному порядку.
243

4. Допустимість доказів, збережених або зібраних для судового
розгляду відповідно до цієї статті, чи протоколів, в яких вони містяться,
визначається в ході судового розгляду відповідно до статті 69, і вони мають
таку доказову цінність, яка може бути визначена Судовою палатою.
С т а т т я 57
Функції та повноваження Палати досудового провадження
1. Якщо в цьому Статуті не передбачено інше, Палата досудового
провадження здійснює свої функції відповідно до положень цієї статті.
2. a) Розпорядження або постанови Палати досудового провадження,
які видаються відповідно до положень статей 15, 18, 19, 54, пункт 2, 61,
пункт 7, і 72, повинні ухвалюватися більшістю голосів її суддів.
b) У всіх інших випадках один суддя Палати досудового провадження
може здійснювати функції, передбачені цим Статутом, якщо інше не
передбачено Правилами процедури і доказування або не вирішено більшістю
голосів суддів Палати досудового провадження.
3. На додаток до своїх інших функцій за цим Статутом Палата
досудового провадження може:
a) на прохання Прокурора, віддавати такі розпорядження і видавати
такі ордери, які можуть бути необхідними для цілей проведення
розслідування;
b) на прохання особи, яка була заарештована або з’явилася за
повісткою відповідно до статті 58, віддавати такі розпорядження, включаючи
заходи, описані в статті 56, або звертатися з проханням про таке
співробітництво, передбачене Частиною 9, яке може виявитися необхідним
для допомоги особі в підготовці її захисту;
c) у тих випадках, коли це необхідно, забезпечувати захист і
недоторканність приватного життя потерпілих і свідків, збереження доказів,
захист осіб, які були заарештовані або з’явилися за повісткою, та захист
інформації, що стосується національної безпеки;
d) надавати Прокурору дозвіл на вжиття спеціальних заходів стосовно
проведення розслідування в межах території держави-учасниці, без
одержання від цієї держави згоди на співробітництво відповідно до Частини
9, якщо, врахувавши, наскільки це можливо, думку відповідної держави,
Палата досудового провадження стосовно цього випадку встановила, що ця
держава явно не здатна виконати прохання про співробітництво через
відсутність будь-якого органу або елементу її судової системи, наділеного
повноваженнями, необхідними для виконання прохання про співробітництво
відповідно до Частини 9;
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e) у випадках, коли ордер на арешт або повістку про виклик було
видано відповідно до статті 58, при цьому належним чином враховуючи силу
доказів, а також права заінтересованих сторін, як це передбачено в цьому
Статуті й у Правилах процедури і доказування, звернутися з проханням про
співробітництво до держав відповідно до пункту 1(k) статті 93 для вжиття
заходів захисту з метою конфіскації, зокрема і головним чином в інтересах
потерпілих.
С т а т т я 58
Видача Палатою досудового провадження
ордера на арешт або повістки про виклик
1. У будь-який час після початку розслідування Палата досудового
провадження видає, за заявою Прокурора, ордер на арешт тієї чи іншої особи,
якщо, розглянувши цю заяву й докази або іншу інформацію, надані
Прокурором, вона пересвідчилася в тому, що:
a) є обґрунтовані підстави вважати, що ця особа вчинила злочин, який
підпадає під юрисдикцію Суду; і
b) арешт цієї особи видається необхідним:
i) для забезпечення її явки на судовий розгляд,
ii) для забезпечення того, щоб ця особа не створювала перешкод або
загрози для розслідування або судового розгляду, або
iii) у відповідних випадках, для запобігання продовженню вчинення
особою цього злочину або пов’язаного з ним злочину, що підпадає під
юрисдикцію Суду і пов’язаний з тими самими обставинами.
2. В заяві Прокурора вказуються:
a) ім’я особи й будь-яка інша відповідна інформація, що встановлює
особу;
b) конкретне посилання на злочини, що підпадають під юрисдикцію
Суду, які, ймовірно, вчинила ця особа;
c) стислий виклад фактів, які, ймовірно, утворюють склад цих злочинів;
d) резюме доказів і будь-яка інша інформація, якими встановлюються
обґрунтовані підстави вважати, що ця особа вчинила ці злочини; та
e) причина, з якої Прокурор вважає арешт цієї особи необхідним.
3. В ордері на арешт вказуються:
a) ім’я особи та будь-яка інша відповідна інформація, що встановлює
особу;
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b) конкретне посилання на злочини, що підпадають під юрисдикцію
Суду, у зв’язку з якими необхідним є арешт цієї особи; і
c) стислий виклад фактів, які, ймовірно, утворюють склад цих злочинів.
4. Ордер на арешт залишається дійсним, доки Суд не розпорядиться
про інше.
5. На підставі ордера на арешт Суд може вимагати попереднього
арешту або арешту та передачі особи відповідно до Частини 9.
6. Прокурор може звернутися до Палати досудового провадження з
проханням внести поправки до ордеру на арешт, змінивши посилання на
злочини або доповнивши їх посиланнями на інші злочини. Якщо Палата
досудового провадження переконалася в існуванні обґрунтованих підстав
вважати, що ця особа вчинила злочини, посиланнями на які передбачається
змінити або доповнити посилання на злочини, які містяться в ордері на арешт,
вона вносить відповідні поправки до ордеру на арешт.
7. Як альтернатива вимоги про ордер на арешт Прокурор може
звернутися до Палати досудового провадження з проханням видати повістку
про виклик цієї особи. Якщо Палата досудового провадження переконалася в
наявності обґрунтованих підстав вважати, що ця особа вчинила ймовірний
злочин і що повістка про виклик буде достатнім заходом для забезпечення
явки цієї особи, вона видає, на певних умовах або без будь-яких умов, які
обмежують свободу (інших, ніж затримання), якщо це передбачено
національним законодавством, повістку про виклик цієї особи. У повістці
вказуються:
a) ім’я особи і будь-яка інша відповідна інформація, що встановлює
особу;
b) точна дата явки особи;
c) конкретне посилання на злочини, що підпадають під юрисдикцію
Суду, які, ймовірно, вчинила ця особа; і
d) стислий виклад фактів, які, ймовірно, утворюють склад цього
злочину.
Повістка про виклик вручається безпосередньо цій особі.
С т а т т я 59
Процедура арешту в державі місця тримання під вартою
1. Держава-учасниця, яка одержала прохання про попередній арешт або
про арешт та передачу будь-якої особи до Суду, невідкладно вживає заходів
для арешту відповідної особи відповідно до свого законодавства і положень
Частини 9.
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2. Заарештована особа невідкладно доставляється в компетентний
судовий орган у державі місця тримання під вартою, який відповідно до
законодавства цієї держави встановлює, що:
a) ордер виданий стосовно цієї особи;
b) ця особа заарештована з дотриманням належної процедури; та
c) права цієї особи були дотримані.
3. Заарештований має право звернутися до компетентного органу в
державі місця тримання під вартою з клопотанням про тимчасове звільнення
до його передачі до Суду.
4. При прийнятті рішення стосовно будь-якого такого клопотання
компетентний орган у державі місця тримання під вартою розглядає питання
про те, чи існують, з огляду на тяжкість імовірних злочинів, надзвичайні та
виняткові обставини, які виправдали б тимчасове звільнення, і чи існують
необхідні гарантії для забезпечення того, що держава місця тримання під
вартою зможе виконати свій обов’язок стосовно передачі цієї особи до Суду.
Компетентний орган у державі місця тримання під вартою не може
розглядати питання про те, чи виданий ордер на арешт належним чином
відповідно до підпунктів (a) та (b) пункту 1 статті 58.
5. Палаті досудового провадження повідомляється про будь-яке
прохання про тимчасове звільнення і вона виносить рекомендації
компетентному органу в державі місця тримання під вартою. Компетентний
орган у державі місця тримання під вартою до прийняття ним рішення
повною мірою враховує такі рекомендації, у тому числі будь-які
рекомендації стосовно заходів запобігання втечі цієї особи.
6. Якщо ця особа тимчасово звільнена, Палата досудового провадження
може запитувати періодичні звіти про статус такого тимчасового звільнення.
7. Після прийняття рішення про передачу особи державою місця
тримання під вартою до Суду ця особа якомога швидше доставляється до
Суду.
С т а т т я 60
Первинне провадження в Суді
1. Після передачі особи до Суду або добровільної явки особи до Суду
чи на підставі повістки про виклик Палата досудового провадження
пересвідчується в тому, що ця особа була поінформована про злочини, які
вона, як припускається, вчинила, і про її права за цим Статутом, включаючи
право подавати клопотання про тимчасове звільнення з-під варти до початку
судового розгляду.
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2. Особа, стосовно якої видано ордер на арешт, може подавати
клопотання про тимчасове звільнення з-під варти до початку судового
розгляду. Якщо Палата досудового провадження пересвідчилася в тому, що
умови, встановлені в пункті 1 статті 58, дотримані, ця особа продовжує
триматися під вартою. Якщо Палата досудового провадження не
пересвідчилася в цьому, вона звільняє цю особу на певних умовах або без
будь-яких умов.
3. Палата досудового провадження періодично переглядає свою
постанову про звільнення цієї особи або про її тримання під вартою і може
зробити це в будь-який момент на прохання Прокурора або цієї особи. Після
такого перегляду вона може змінити свою постанову, що стосується
тримання під вартою, звільнення з-під варти або умов звільнення з-під варти,
якщо вона пересвідчилася в тому, що цього потребують обставини, що
змінилися.
4. Палата досудового провадження забезпечує, щоб будь-яка особа не
трималася під вартою впродовж невиправдано довгого періоду до судового
розгляду через невиправдану затримку з боку Прокурора. У разі виникнення
такої затримки Суд розглядає питання про звільнення особи з-під варти на
певних умовах чи без будь-яких умов.
5. У разі необхідності, Палата досудового провадження може видавати
ордер на арешт, щоб забезпечити присутність особи, що була звільнена з-під
варти.
С т а т т я 61
Затвердження обвинувачень до початку судового розгляду
1. З урахуванням положень пункту 2 протягом обґрунтованого періоду
часу після передачі особи до Суду або після її добровільної явки до Суду,
Палата досудового провадження проводить слухання з метою затвердження
обвинувачень, на підставі яких Прокурор має намір вимагати проведення
судового розгляду. Слухання проводиться у присутності Прокурора й
обвинуваченого, а також його захисника.
2. Палата досудового провадження може, на прохання Прокурора або з
власної ініціативи, провести слухання за відсутності обвинуваченого для того,
щоб затвердити обвинувачення, на підставі яких Прокурор має намір
вимагати проведення судового розгляду, у випадках, коли:
a) обвинувачений відмовився від свого права бути присутнім на
слуханні його справи; або
b) обвинувачений переховується або неможливо встановити його місце
перебування і було вжито всіх обґрунтованих заходів для забезпечення його
явки до Суду, щоб поінформувати його про висунуті проти нього
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обвинувачення, а також про намір провести слухання з метою затвердження
цих обвинувачень.
У такому випадку така особа може бути представлена захисником,
якщо Палата досудового провадження встановить, що це відповідає
інтересам правосуддя.
3. В обґрунтований строк до початку слухання ця особа:
a) одержує копію документа, що містить обвинувачення, на підставі
яких Прокурор має намір вимагати притягнення особи до суду; та
b) інформується про те,
використовувати під час слухання.

які

докази

Прокурор

має

намір

Палата досудового провадження може видавати розпорядження
стосовно розкриття інформації для цілей слухання.
4. До початку слухання Прокурор може продовжувати розслідування і
може змінити або зняти будь-які обвинувачення. Особі надається належне
повідомлення до початку слухання про будь-яке внесення змін до
обвинувачень або зняття обвинувачень. У разі зняття обвинувачень Прокурор
повідомляє Палаті досудового провадження про причини такого зняття.
5. У ході слухання Прокурор підтримує кожний пункт обвинувачення
доказами, достатніми для встановлення істотних підстав вважати, що ця
особа вчинила злочин, у якому вона обвинувачується. Прокурор може
покладатися на документальні докази або резюме доказів і може не
викликати свідків, які, як очікується, будуть давати показання в суді.
6. У ході слухання особа може:
a) висувати заперечення проти обвинувачень;
b) оспорювати докази, які пред’являються Прокурором; і
c) пред’являти докази.
7. Палата досудового провадження за результатами слухання
встановлює, чи наявні достатні докази для встановлення істотних підстав
вважати, що ця особа вчинила кожний із злочинів, в яких вона
обвинувачується. Ґрунтуючись на своєму рішенні, Палата досудового
провадження:
a) затверджує обвинувачення, стосовно яких вона встановила наявність
достатніх доказів, і передає цю особу тій чи іншій Судовій палаті для
проведення судового розгляду у зв’язку із затвердженими обвинуваченнями;
b) не затверджує обвинувачення, стосовно яких вона встановила
відсутність достатніх доказів;
c) відкладає слухання і просить Прокурора розглянути можливість:
i) надання додаткових доказів або проведення подальшого
розслідування стосовно того чи іншого конкретного обвинувачення; або
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ii) внести зміни до обвинувачення, оскільки надані докази, як
вбачається, встановлюють факт учинення іншого злочину, що підпадає під
юрисдикцію Суду.
8. Якщо Палата досудового провадження не затверджує обвинувачення,
це не перешкоджає Прокурору в подальшому знову звернутися з проханням
про затвердження цього обвинувачення, коли таке прохання підтримується
додатковими доказами.
9. Після затвердження обвинувачень і до початку судового розгляду
Прокурор може, з дозволу Палати досудового провадження і після
повідомлення обвинуваченому, внести зміни до обвинувачення. Якщо
Прокурор має намір висунути додаткові обвинувачення або замінити
обвинувачення більш серйозними обвинуваченнями, то відповідно до цієї
статті має бути проведено слухання для затвердження цих обвинувачень.
Після початку судового розгляду Прокурор може, з дозволу Судової палати,
зняти обвинувачення.
10. Дія будь-якого виданого раніше ордера припиняється стосовно
будь-яких обвинувачень, які не були затверджені Палатою досудового
провадження або які були зняті Прокурором.
11. Після затвердження обвинувачень відповідно до цієї статті Президія
створює Судову палату, яка з урахуванням пункту 9 цієї статті і пункту 4
статті 64 відповідає за проведення подальшого судового розгляду і може
здійснювати будь-яку функцію Палати досудового провадження, яка
стосується такого розгляду і може виконуватися в ході нього.
Частина 6
Судовий розгляд
С т а т т я 62
Місце судового розгляду
Якщо не буде прийнято рішення про інше, місцем судового розгляду є
місце перебування Суду.
С т а т т я 63
Судовий розгляд в присутності обвинуваченого
1. Обвинувачений повинен бути присутнім на судовому розгляді.
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2. Якщо обвинувачений, присутній у Суді, продовжує порушувати хід
судового розгляду, Судова палата може видалити обвинуваченого і надати
йому можливість стежити за ходом розгляду і давати вказівки захиснику,
перебуваючи поза межами залу засідань, із використанням, коли це
необхідно, засобів зв’язку. Зазначені заходи вживаються лише за виняткових
обставин після того, як інші належні варіанти заходів виявились
недостатніми, та лише впродовж такого періоду часу, який є чітко
необхідним.
С т а т т я 64
Функції та повноваження Судової палати
1. Функції та повноваження Судової палати, передбачені в цій статті,
здійснюються відповідно до цього Статуту і Правил процедури і доказування.
2. Судова палата забезпечує, щоб розгляд був справедливим і швидким
та проводився з повним дотриманням прав обвинуваченого, а також
належним чином враховував необхідність захисту потерпілих і свідків.
3. Після того, як у справі призначено слухання відповідно до цього
Статуту, Судова палата, призначена для розгляду справи:
a) проводить консультації зі сторонами та ухвалює такі процедури, які
є необхідними для сприяння справедливому і швидкому проведенню
судового процесу;
b) визначає мову або мови, які будуть використовуватися в ході
судового розгляду; і
c) з дотриманням будь-яких інших відповідних положень цього
Статуту передбачає розкриття, завчасно до початку судового розгляду,
документів або інформації, які до цього не були розкриті, для того, щоб
можна було належним чином підготуватися до судового розгляду.
4. Судова палата може, якщо це необхідно для ефективного і
справедливого виконання нею своїх функцій, передавати попередні питання
до Палати досудового провадження або, у разі необхідності, іншому судді
Відділу досудового провадження, який є в її розпорядженні.
5. Надіславши повідомлення сторонам, Судова палата може, у
відповідних випадках, видати розпорядження про об’єднання або розділення
обвинувачень проти більш ніж одного обвинуваченого.
6. Виконуючи свої функції до початку судового розгляду або в ході
судового розгляду Судова палата, у разі необхідності:
a) здійснює будь-які функції Палати досудового провадження, згадані в
пункті 11 статті 61;
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b) вимагає явки свідків і дачі ними показань, а також пред’явлення
документальних та інших доказів, звертаючись, якщо це необхідно, за
допомогою до держав, як це передбачено в цьому Статуті;
c) забезпечує захист конфіденційної інформації;
d) дає розпорядження про пред’явлення додаткових доказів до тих
доказів, які вже зібрані до судового розгляду або пред’явлені сторонами в
ході судового розгляду;
e) забезпечує захист обвинуваченого, свідків і потерпілих; та
f) ухвалює рішення з будь-яких інших питань, що стосуються справи.
7. Судовий розгляд є відкритим. Проте Судова палата може встановити,
що особливі обставини вимагають того, щоб деякі засідання проводилися в
закритому режимі для цілей, передбачених у статті 68, або в інтересах
захисту конфіденційної або чутливої інформації, яка повинна бути подана в
якості доказів.
8. a) На початку розгляду Судова палата зачитує обвинуваченому
обвинувачення, що попередньо затверджені Палатою досудового
провадження. Судова палата пересвідчується в тому, що обвинувачений
розуміє зміст обвинувачень. Вона дає обвинуваченому можливість визнати
свою вину відповідно до статті 65 або заявити про свою невинність.
b) Під час судового розгляду головуючий суддя може давати вказівки
стосовно проведення судового розгляду, у тому числі для забезпечення того,
щоб він проводився справедливо і неупереджено. Дотримуючись будь-яких
вказівок головуючого судді, сторони можуть пред’являти докази відповідно
до положень цього Статуту.
9. Судова палата, inter alia, має право за клопотанням однієї зі сторін
або з власної ініціативи:
a) ухвалювати рішення про прийнятність або відносність доказів; і
b) вживати всіх необхідних заходів для підтримання порядку в ході
слухання.
10. Судова палата забезпечує складення повного протоколу судового
розгляду, який точно відображає перебіг процесу, ведення і зберігання якого
покладається на Секретаря.
С т а т т я 65
Процедура, яка діє в разі визнання вини
1. Якщо обвинувачений визнає себе винним згідно з пунктом 8(а) статті
64, Судова палата встановлює:
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a) чи усвідомлює обвинувачений характер і наслідки визнання себе
винним;
b) чи зроблене це визнання обвинуваченим добровільно після достатніх
консультацій із захисником; та
c) чи підтверджується
викладеними:

визнання

вини

обставинами

справи,

i) в документах, що містять обвинувачення, пред’явлені Прокурором та
визнані обвинуваченим;
ii) у будь-яких матеріалах, представлених Прокурором,
підкріплюють обвинувачення і які приймає обвинувачений; та

які

iii) у будь-яких інших доказах, зокрема показаннях свідків, поданих
Прокурором або обвинуваченим.
2. Якщо Судова палата пересвідчиться, що умови, зазначені в пункті 1,
дотримані, вона розглядає визнання вини разом з будь-якими додатковими
доказами, які були надані, як такі, що встановлюють усі істотно важливі
обставини, необхідні для доказу вчинення злочину, стосовно якого зроблене
визнання, і може засудити обвинуваченого за вчинення цього злочину.
3. Якщо Судова палата не пересвідчиться у тому, що умови, зазначені в
пункті 1, дотримані, вона виходить з того, що визнання вини не мало місця, і
в цьому випадку вона видає розпорядження продовжувати судовий розгляд
відповідно до звичайних процедур розгляду справи, передбачених цим
Статутом, і може передати цю справу іншій Судовій палаті.
4. Якщо Судова палата вважає, що в інтересах правосуддя, зокрема в
інтересах потерпілих, необхідний більш повний виклад обставин справи,
Судова палата може:
a) звернутися до Прокурора з проханням представити додаткові докази,
у тому числі показання свідків; або
b) розпорядитися продовжити судовий розгляд відповідно до
звичайних процедур розгляду справи, передбачених у цьому Статуті, і в
цьому випадку вона виходить з того, що визнання вини не мало місця, і може
передати цю справу іншій Судовій палаті.
5. Будь-яке обговорення між Прокурором і захистом питання про зміну
обвинувачень, визнання вини або покарання, що має бути призначено, не є
обов’язковим для Суду.
С т а т т я 66
Презумпція невинуватості
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1. Кожний вважається невинуватим, доки його вину не буде доведено в
Суді відповідно до застосовного права.
2. Тягар доведення вини обвинуваченого покладений на Прокурора.
3. Для засудження обвинуваченого Суд повинен переконатися в тому,
що обвинувачений є винним і це не піддається сумніву на розумних
підставах.
С т а т т я 67
Права обвинуваченого
1. При визначенні будь-якого обвинувачення обвинувачений має право
на публічне слухання, з урахуванням положень цього Статуту, на
справедливе слухання, яке проводиться неупереджено, та, принаймні, на такі
мінімальні гарантії на основі повної рівності:
a) бути якнайшвидше та докладно поінформованим мовою, яку
обвинувачений розуміє повною мірою і якою він спілкується, про характер,
підстави та зміст пред’явленого йому обвинувачення;
b) мати достатньо часу та можливостей для підготовки свого захисту, а
також вільно спілкуватися з обраним захисником в умовах конфіденційності;
c) бути судимим без невиправданої затримки;
d) з урахуванням пункту 2 статті 63, бути присутнім на судовому
розгляді та захищати себе особисто або за посередництва обраного ним
захисника, бути повідомленим, якщо він не має захисника, про це право і
мати призначеного йому Судом захисника в будь-якому випадку, коли цього
вимагають інтереси правосуддя, та безоплатно, якщо він не має достатньо
коштів для оплати послуг захисника;
e) допитувати свідків, що дають показання проти нього, або мати право
на те, щоб ці свідки були допитані, а також мати право на виклик і допит
свідків, що дають показання на його користь, на тих самих умовах, які
існують для свідків, що дають показання проти нього. Обвинувачений також
має право висувати аргументи на свій захист і надавати інші докази, що є
допустимими згідно із цим Статутом;
f) безоплатно користуватися допомогою кваліфікованого перекладача
та отримувати переклади, необхідні для того, щоб судовий розгляд
відповідав вимогам справедливості, у випадках, коли мова, що
використовується для розгляду справи в Суді, або мова документів, наданих
Суду, не є тією мовою, яку обвинувачений розуміє в повній мірі і якою він
спілкується;
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g) не бути примушеним до дачі показань або до визнання себе винним і
мати право зберігати мовчання, при цьому таке мовчання не повинно
враховуватися при визначенні винуватості або невинуватості;
h) без прийняття присяги виступати з усними або письмовими заявами
на свій захист; і
i) бути вільним від тягаря доведення протилежного або обов’язку
спростування.
2. На додаток до будь-якого іншого розкриття інформації,
передбаченого в цьому Статуті, Прокурор настільки швидко, наскільки це
можливо, пред’являє захисту наявні в його розпорядженні або під його
контролем докази, які, на його думку, свідчать або можуть свідчити про
невинуватість обвинуваченого чи про наявність обставин, що пом’якшують
вину, або здатні вплинути на достовірність доказів обвинувачення. Будь-які
сумніви стосовно застосування цього пункту вирішуються Судом.
С т а т т я 68
Захист потерпілих і свідків та їхня участь у судовому розгляді
1. Суд вживає належних заходів для захисту безпеки, фізичного і
психічного благополуччя, гідності та недоторканності особистого життя
потерпілих і свідків. При цьому Суд враховує всі відповідні фактори, у тому
числі вік, гендерний фактор, як це визначено в пункті 3 статті 7, і стан
здоров’я, а також характер злочину та, зокрема, але не обмежуючись цим, ту
обставину, що злочин включав сексуальне насильство, гендерне насильство
або насильство над дітьми. Прокурор вживає таких заходів, зокрема, під час
проведення розслідування та здійснення кримінального переслідування за ці
злочини. Такі заходи не повинні завдавати шкоди правам обвинуваченого чи
бути несумісними з ними, а також завдавати шкоди проведенню
справедливого і неупередженого судового розгляду.
2. Як виняток з принципу проведення відкритих слухань,
передбаченого в статті 67, палати Суду можуть для захисту потерпілих і
свідків або обвинуваченого провести будь-яку частину судового розгляду in
camera або дозволити надати докази за допомогою електронних або інших
спеціальних засобів. Зокрема, такі заходи вживаються у випадку, коли
йдеться про жертву сексуального насильства або дитину, яка є потерпілим чи
свідком, якщо Суд не розпорядився інакше, з урахуванням усіх обставин,
особливо думки такого потерпілого або свідка.
3. На стадіях судового розгляду, які, на думку Суду, для цього
підходять, Суд дозволяє надавати та розглядає думки та побоювання
потерпілих, коли зачіпаються їхні особисті інтереси, але таким чином, щоб
це не завдавало шкоди й не суперечило правам обвинуваченого і проведенню
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справедливого й неупередженого судового розгляду. У випадках, коли Суд
вважає це виправданим, такі думки та побоювання можуть бути викладені
законними представниками потерпілих відповідно до Правил процедури і
доказування.
4. Група з надання допомоги потерпілим і свідкам може рекомендувати
Прокурору і Суду відповідні заходи захисту, процедури забезпечення
безпеки, надання консультаційної та іншої допомоги, згаданої в пункті 6
статті 43.
5. Коли розкриття доказів або інформації відповідно до цього Статуту
може спричинити виникнення серйозної загрози безпеці будь-якого свідка
або членів його сім’ї, Прокурор може для цілей здійснення будь-яких
процесуальних дій, що відбуваються до початку слухання у справі, не
розкривати таких доказів або інформації й замість цього представити їхнє
резюме. Зазначені заходи здійснюються таким чином, щоб це не завдавало
шкоди й не було несумісним з правами обвинуваченого і проведенням
справедливого і неупередженого судового розгляду.
6. Держава може звернутися з проханням про вжиття необхідних
заходів, що забезпечують захист її службовців або представників, а також
заходів захисту конфіденційної або чутливої інформації.
С т а т т я 69
Докази
1. Перед тим, як перейти до дачі показань, кожний свідок відповідно до
Правил процедури і доказування бере на себе зобов’язання давати правдиві
показання.
2. Показання даються свідком в судовому засіданні особисто, крім
випадків, коли інше передбачається заходами, викладеними в статті 68 або в
Правилах процедури і доказування. Суд також може дозволити дачу viva voce
(усних) або записаних за допомогою відео- або аудіотехніки показань свідка,
а також надання документів або записів за умови дотримання положень
цього Статуту і відповідно до Правил процедури і доказування. Ці заходи не
повинні завдавати шкоди або бути несумісними з правами обвинуваченого.
3. Сторони можуть надавати докази, що стосуються справи, відповідно
до статті 64. Суд правомочний вимагати надання всіх доказів, які він вважає
необхідними для встановлення істини.
4. Суд може відповідно до Правил процедури і доказування ухвалити
рішення про належність або прийнятність будь-яких доказів, враховуючи при
цьому, inter alia, їхню силу, а також будь-яку шкоду, яку такі докази можуть
завдати проведенню справедливого судового розгляду або справедливій
оцінці показань свідка.
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5. Суд поважає привілеї конфіденційності, передбачені в Правилах
процедури і доказування, і дотримується їх.
6. Суд не вимагає доведення загальновідомих фактів, але може
прийняти їх до відома в судовому порядку.
7. Докази, отримані в результаті порушення положень цього Статуту
або міжнародно-визнаних прав людини, не є допустимими, якщо:
a) порушення породжує серйозні сумніви стосовно достовірності
доказів; або
b) допущення доказів було б несумісним з добросовісним проведенням
розгляду та завдавало б йому серйозної шкоди.
8. Вирішуючи питання про належність або прийнятність доказів,
зібраних державою, Суд не повинен ухвалювати рішення стосовно
застосування національного законодавства цієї держави.
С т а т т я 70
Злочини проти відправлення правосуддя
1. Суд наділений юрисдикцією стосовно таких злочинів проти
відправлення ним правосуддя, вчинених умисно:
a) дача неправдивих показань після взяття зобов’язання відповідно до
пункту 1 статті 69 давати правдиві показання;
b) надання завідомо неправдивих або сфальсифікованих доказів;
c) здійснення протиправного впливу на свідка, втручання або
перешкоджання присутності свідка або дачі ним показань, помста свідку за
дачу ним показань чи знищення, фальсифікація доказів або перешкоджання
зібранню доказів;
d) перешкоджання, залякування або протиправний вплив на посадову
особу Суду з метою примусити або переконати посадову особу не
виконувати або виконувати неналежним чином свої обов’язки;
e) помста посадовій особі Суду за те, що ця або інша посадова особа
виконувала свої обов’язки;
f) вимагання або одержання хабара в якості посадової особи Суду у
зв’язку зі своїми офіційними обов’язками.
2. Принципи і процедури, що регулюють здійснення Судом юрисдикції
стосовно злочинів на підставі цієї статті, повинні бути тими самими, що
викладені в Правилах процедури і доказування. Умови надання
міжнародного сприяння Суду стосовно розглядів, здійснених ним за цією
статтею, регулюються внутрішнім законодавством запитуваної держави.
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3. У разі ухвалення рішення про визнання будь-якої особи винною Суд
може призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше
п’яти років або штрафу відповідно до Правил процедури і доказування чи
того й іншого одночасно.
4. a) Кожна держава-учасниця поширює своє кримінальне
законодавство, що встановлює міри покарання за злочини, спрямовані проти
проведення розслідувань і здійснення судочинства, на злочини проти
відправлення правосуддя, зазначені в цій статті, вчинені її громадянином або
на її території.
b) На прохання Суду держава-учасниця, якщо вона вважає це
доцільним, передає справу своїм компетентним органам для судового
переслідування. Ці органи ретельно розглядають такі справи і виділяють
достатні ресурси для того, щоб їхній розгляд міг бути проведений
ефективним чином.
С т а т т я 71
Санкції за неналежну поведінку в Суді
1. Суд може покарати осіб, присутніх в Суді, за неналежну поведінку, у
тому числі зрив судового розгляду або умисну відмову виконувати його
розпорядження, шляхом адміністративних заходів, за винятком позбавлення
волі, таких, як тимчасове або постійне видалення із залу суду, штраф або
інші подібні заходи, передбачені в Правилах процедури і доказування.
2. Процедури, що регулюють застосування заходів, зазначених у пункті
1, встановлені в Правилах процедури і доказування.
С т а т т я 72
Захист інформації, що стосується національної безпеки
1. Ця стаття застосовується в будь-якому випадку, коли розкриття
інформації або документів держави завдало б, на думку цієї держави, шкоди
інтересам її національної безпеки. Такі випадки включають ті, на які
поширюються положення пунктів 2 і 3 статті 56, пункту 3 статті 61, пункту 3
статті 64, пункту 2 статті 67, пункту 6 статті 68, пункту 6 статті 87 і статті 93,
а також випадки, що виникають на будь-який іншій стадії судового розгляду,
на якій може порушуватися питання про таке розкриття.
2. Ця стаття також застосовується у випадках, коли особа, до якої було
звернено прохання надати інформацію або докази, відмовилася зробити це
або передала це питання державі на тій підставі, що розкриття завдало б
шкоди інтересам національної безпеки держави, і відповідна держава
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підтверджує, що, на її думку, таке розкриття завдало б шкоди інтересам її
національної безпеки.
3. Ніщо в цій статті не завдає шкоди вимогам конфіденційності, що
застосовуються на підставі пункту 3(e) та (f) статті 54, або застосуванню
статті 73.
4. Якщо будь-якій державі стає відомо про те, що інформація або
документи держави розкриваються або, ймовірно, будуть розкриті на будьякій стадії судового розгляду, і, на її думку, таким розкриттям була б завдана
шкода інтересам її національної безпеки, така держава має право здійснити
втручання для того, щоб досягти вирішення цього питання відповідно до цієї
статті.
5. Якщо, на думку будь-якої держави, розкриття інформації завдало б
шкоди інтересам її національної безпеки, ця держава у взаємодії з
Прокурором, захистом або Палатою досудового провадження чи Судовою
палатою, залежно від обставин, вживає всіх обґрунтованих заходів для
вирішення цього питання на засадах співробітництва. Такі заходи можуть
включати:
а) зміну або уточнення запиту;
b) винесення Судом ухвали стосовно належності запитуваної
інформації або доказів чи стосовно того, чи можуть докази, хоча вони і
стосуються справи, бути отриманими з джерела, іншого, ніж запитувана
держава, або чи не отримані вони з такого джерела;
с) отримання інформації або доказів з іншого джерела чи в іншій
формі; або
d) домовленість про умови, на яких може надаватися допомога, у тому
числі, серед іншого, надання узагальненої або переробленої інформації,
встановлення обмежень на розкриття, проведення судового розгляду in
camera або ex parte чи інші захисні заходи, допустимі відповідно до цього
Статуту та Правил процедури і доказування.
6. Якщо було вжито всіх обґрунтованих заходів для вирішення цього
питання на засадах співробітництва й держава вважає, що не існує таких
способів або умов, які дозволяли б надати або розкрити інформацію чи
документи без шкоди для інтересів її національної безпеки, вона повідомляє
про це Прокурору або Суду, зазначаючи конкретні мотиви свого рішення,
якщо тільки точний опис таких мотивів сам по собі не спричинить завдання
такої шкоди.
7. Згодом, якщо Суд встановить, що ці докази стосуються справи і є
необхідними
для
встановлення
винуватості
або
невинуватості
обвинуваченого, ним можуть бути вжиті такі заходи:
a) якщо розкриття інформації або документа запитується згідно з
проханням про співробітництво відповідно до Частини 9 або у зв’язку з
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обставинами, зазначеними в пункті 2, і держава навела причини для відмови
відповідно до пункту 4 статті 93:
i) Суд може, перед тим, як ухвалити будь-яке рішення, про яке йдеться
в підпункті (a)(ii) пункту 7, надіслати запит про проведення подальших
консультацій з метою заслуховування аргументів держави, що може
включати, у відповідних випадках, слухання in camera та ex parte;
ii) якщо Суд робить висновок, що, посилаючись на підстави для
відмови згідно з пунктом 4 статті 93, за обставин цієї справи, запитувана
держава діє всупереч зобов’язанням за цим Статутом, Суд може передати це
питання відповідно до пункту 7 статті 87 із зазначенням підстав для свого
висновку; і
iii) Суд може зробити такий висновок у ході судового розгляду по
справі обвинуваченого стосовно наявності або відсутності того чи іншого
факту, якщо це може бути виправдано за цих обставин; або
b) за всіх інших обставин:
i) видати розпорядження про розкриття; або
ii) оскільки розпорядження про розкриття не видано Судом, зробити
такий висновок у ході судового розгляду по справі обвинуваченого стосовно
наявності або відсутності того чи іншого факту, якщо це може бути
виправдано за цих обставин.
С т а т т я 73
Інформація або документи третіх сторін
Якщо Суд звертається до держави-учасниці з проханням надати
документ або інформацію, що знаходиться у її віданні, розпорядженні або під
її контролем та яка була розкрита їй на умовах конфіденційності будь-якою
державою, міжурядовою організацією або міжнародною організацією, то ця
держава-учасниця заручається згодою сторони, яка надала документ або
інформацію, на розкриття такого документа або інформації. Якщо такою
стороною є держава-учасниця, то вона або дає згоду на розкриття такої
інформації чи документа, або зобов’язується вирішити із Судом питання про
розкриття документа або інформації з дотриманням положень статті 72.
Якщо такою стороною виступає держава, що не є учасницею цього Статуту, і
вона відмовляється дати згоду на розкриття документа або інформації, то
запитувана держава повідомляє Суду про те, що вона не в змозі надати цей
документ або інформацію внаслідок раніше взятого на себе зобов’язання
стосовно дотримання конфіденційності перед такою стороною.
С т а т т я 74
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Вимоги до ухвалення рішення
1. Всі судді Судової палати повинні бути присутніми на кожній стадії
судового розгляду та в ході всіх нарад. Президія може в окремих випадках
призначати, з урахуванням наявних можливостей, одного чи більше запасних
суддів, які будуть присутніми на кожній стадії судового розгляду і
заміщатимуть члена Судової палати, якщо цей член Палати більше не може
бути присутнім.
2. Рішення Судової палати ґрунтується на основі оцінки нею доказів і
всього провадження у справі. Рішення не повинно виходити за межі фактів і
обставин, викладених у документі, що містить обвинувачення, або в будьяких поправках до документа, що містить обвинувачення. Суд може
обґрунтовувати своє рішення тільки на доказах, поданих йому і розглянутих
ним у ході судового розгляду.
3. Судді повинні намагатися досягти одностайності у своєму рішенні,
за відсутності якої рішення ухвалюється більшістю суддів.
4. Наради Судової палати залишаються у таємниці.
5. Рішення ухвалюється в письмовому вигляді й містить повний і
обґрунтований виклад висновків Судової палати на основі доказів і
висновків. Судова палата ухвалює єдине рішення. За відсутності
одностайності рішення Судової палати повинно містити думку більшості і
меншості. Рішення або його резюме оголошується на відкритому засіданні.
С т а т т я 75
Відшкодування шкоди потерпілим
1. Суд встановлює принципи, що стосуються відшкодування шкоди
потерпілим або стосовно потерпілих, включаючи реституцію, компенсацію і
реабілітацію. На цій підставі Суд може у відповідь на прохання або, за
виняткових обставин, з власної ініціативи визначити у своєму рішенні
масштаби і розмір будь-якої шкоди і збитків, заподіяних потерпілим або
стосовно них, та заявляє про принципи, на підставі яких він діє.
2. Суд може винести постанову безпосередньо стосовно засудженого
про відшкодування шкоди потерпілим або стосовно потерпілих у належній
формі, включаючи реституцію, компенсацію та реабілітацію.
У відповідних випадках Суд може винести постанову про виплату суми
в порядку відшкодування збитків у Цільовий фонд, передбачений у статті 79.
3. Перед тим, як винести постанову відповідно до цієї статті, Суд може
запитувати і враховувати подання від засудженого, від потерпілих, інших
заінтересованих осіб чи заінтересованих держав або від їхнього імені.
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4. Здійснюючи свої повноваження відповідно до цієї статті, Суд, після
ухвалення рішення про визнання особи винною у вчинені злочину, що
підпадає під юрисдикцію Суду, може встановити, чи існує необхідність у
тому, щоб для виконання будь-якої постанови, яку він може винести згідно із
цією статтею, були вжиті заходи відповідно до пункту 1 статті 93.
5. Держава-учасниця виконує рішення, ухвалене згідно із цією статтею
так, якби положення статті 109 могли б застосовуватися до цієї статті.
6. Ніщо в цій статті не повинно тлумачитися як таке, що обмежує права
потерпілих відповідно до національного або міжнародного права.
С т а т т я 76
Призначення покарання
1. У випадку, якщо вина обвинуваченого встановлена, Судова палата
розглядає питання про призначення відповідного покарання і бере до уваги
представлені в ході судового процесу докази і зроблені подання, що
стосуються призначення покарання.
2. Крім випадків, коли застосовуються положення статті 65, Судова
палата до закінчення судового розгляду може з власної ініціативи – і повинна
на вимогу Прокурора або обвинуваченого – провести додаткове судове
слухання для того, щоб заслухати будь-які додаткові докази або подання, що
стосуються призначення покарання, відповідно до Правил процедури і
доказування.
3. У випадках, коли застосовується пункт 2, будь-які подання, зроблені
на підставі статті 75, заслуховуються в ході додаткового слухання, згаданого
в пункті 2, або, у разі необхідності, в ході будь-якого нового слухання.
4. Вирок проголошується публічно та, коли це можливо, в присутності
обвинуваченого.
Частина 7
Міри покарання
С т а т т я 77
Застосовні міри покарання
1. З урахуванням положень статті 110 Суд може призначити одну з
таких мір покарання особі, визнаній винною у вчиненні злочину,
передбаченого в статті 5 цього Статуту:
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a) позбавлення волі на певний строк, обчислюваний у кількості років,
що не перевищує максимальної кількості у 30 років, або
b) довічне позбавлення волі в тих випадках, коли це виправдано
винятково тяжким характером злочину та індивідуальними обставинами
особи, визнаної винною у його вчиненні.
2. Крім позбавлення волі, Суд може призначити:
a) штраф відповідно до критеріїв, передбачених у Правилах процедури
і доказування;
b) конфіскацію доходів, майна та активів, отриманих безпосередньо або
опосередковано в результаті злочину, без шкоди для прав bona fide третіх
сторін.
С т а т т я 78
Визначення міри покарання
1. Визначаючи міру покарання, Суд відповідно до Правил процедури і
доказування бере до уваги такі чинники, як тяжкість злочину та особистість
засудженого.
2. Призначаючи покарання у вигляді позбавлення волі, Суд зараховує
строк попереднього тримання під вартою за постановою Суду за наявності
такого строку. Суд може зарахувати будь-який строк, іншим чином відбутий
під вартою у зв’язку з діянням, що лежить в основі злочину.
3. Якщо особа засуджена за вчинення більш ніж одного злочину, Суд
призначає покарання за кожний злочин і загальне покарання із зазначенням
всього строку позбавлення волі. Цей строк не повинен бути меншим, ніж
строк, передбачений найбільш суворим окремим покаранням, яке було
призначено, та не повинен перевищувати 30 років позбавлення волі або міри
покарання у вигляді довічного позбавлення волі відповідно до підпункту (b)
пункту 1 статті 77.
С т а т т я 79
Цільовий фонд
1. Рішенням Асамблеї держав-учасниць засновується Цільовий фонд в
інтересах потерпілих від злочинів, що підпадають під юрисдикцію Суду, та
сімей таких потерпілих.
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2. Суд може розпорядитися стосовно передачі грошових коштів та
іншого майна, вилучених шляхом штрафів або конфіскації, до Цільового
фонду.
3. Управління Цільовим фондом здійснюється відповідно до критеріїв,
визначених Асамблеєю держав-учасниць.
С т а т т я 80
Незавдання шкоди застосуванню на національному рівні
мір покарання і національних законів
Ніщо в цій Частині не завдає шкоди застосуванню державами мір
покарання, встановлених їхнім національним законодавством, або законів
держав, що не передбачають міри покарання, встановлені в цій Частині.
Частина 8
Оскарження і перегляд
С т а т т я 81
Оскарження рішення про виправдання,
рішення про визнання винним і вироку
1. Рішення, ухвалене відповідно до статті 74, може бути оскаржене
згідно з Правилами процедури і доказування, як це передбачено нижче:
a) Прокурор може подати апеляцію за будь-якою з таких підстав:
i) процесуальна помилка,
ii) помилка у факті або
iii) помилка у праві;
b) особа, яка визнана винною, або Прокурор від імені цієї особи може
подати апеляцію за будь-якою з таких підстав:
i) процесуальна помилка,
ii) помилка у факті,
iii) помилка у праві або
iv) будь-яка інша підстава, що впливає на справедливість судового
розгляду або рішення чи довіру до такого розгляду або рішення.
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2. a) Покарання може бути оскаржене відповідно до Правил процедури
і доказування Прокурором або особою, визнаною винною, на підставі
неадекватності винесеного вироку вчиненому злочину;
b) якщо при розгляді вироку в порядку оскарження Суд вважатиме, що
є підстави, через які рішення про визнання винним може бути частково або
цілком скасовано, Суд може запропонувати Прокурору та особі, що визнана
винною, надати підстави відповідно до пункту 1(a) чи (b) статті 81 та може
ухвалити рішення стосовно визнання винним відповідно до статті 83;
c) така сама процедура застосовується у випадку, коли при розгляді в
порядку оскарження лише рішення про визнання винним Суд вважатиме, що
є підстави для пом’якшення вироку відповідно до пункту 2(a).
3. a) Якщо Судова палата не розпорядиться про інше, особа, визнана
винною, перебуває під вартою до розгляду апеляції;
b) якщо період часу, протягом якого особа, визнана винною, перебуває
під вартою, перевищує строк призначеного їй покарання у вигляді
позбавлення волі, вона підлягає звільненню, за винятком випадків, коли
Прокурором також подається апеляція, через що звільнення може бути
здійснене лише з дотриманням умов, передбачених у викладеному нижче
підпункті (c);
c) у випадку ухвалення рішення про виправдання обвинувачений
підлягає негайному звільненню з дотриманням таких умов:
i) за виняткових обставин, з урахуванням, inter alia, конкретного
ризику втечі, серйозності висунутого обвинувачення та вірогідності
успішного результату апеляції, Судова палата, на прохання Прокурора, може
продовжити тримання обвинуваченого під вартою до розгляду апеляції;
ii) рішення Судової палати, ухвалене на підставі підпункту (c)(і), може
бути оскаржене відповідно до Правил процедури і доказування.
4. З дотриманням підпунктів 3(a) і (b) виконання рішення або вироку
може бути призупинено на період часу, передбачений для подання апеляції і
проведення розгляду в порядку оскарження.
С т а т т я 82
Оскарження інших рішень
1. Кожна зі сторін відповідно до Правил процедури і доказування може
оскаржити будь-яке з таких рішень:
a) рішення стосовно юрисдикції або прийнятності;
b) рішення, що дозволяє або забороняє звільнення особи, що перебуває
під слідством або стосовно якої здійснюється судовий розгляд;
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c) рішення Палати досудового провадження діяти за власною
ініціативою відповідно до пункту 3 статті 56;
d) рішення, що стосується питання, яке в значній мірі впливало б на
справедливе і швидке ведення судового розгляду або на його результат і у
зв’язку з яким негайне ухвалення Апеляційною палатою рішення може, на
думку Палати досудового провадження або Судової палати, сприяти
суттєвому просуванню в розгляді справи.
2. Рішення Палати досудового провадження, ухвалене на підставі
пункту 3(d) статті 57, може бути оскаржено заінтересованою державою або
Прокурором з дозволу Палати досудового провадження. Така апеляція має
бути розглянута у невідкладному порядку.
3. Оскарження саме по собі не призводить до призупинення розгляду,
якщо Апеляційна палата не винесе постанови про це на прохання відповідно
до Правил процедури і доказування.
4. Законний представник потерпілих, засуджений чи bona fide власник,
що постраждав у результаті рішення, ухваленого відповідно до статті 75,
може оскаржити таке рішення про відшкодування шкоди, як це передбачено
в Правилах процедури і доказування.
С т а т т я 83
Апеляційне провадження
1. Для цілей провадження відповідно до статті 81 та цієї статті
Апеляційна палата має всі повноваження Судової палати.
2. Якщо Апеляційна палата дійшла висновку, що судовий розгляд, який
оскаржується, був несправедливим таким чином, що це ставить під сумнів
довіру до рішення чи вироку, або що під час ухвалення рішення чи винесення
вироку, що оскаржуються, було допущено суттєвих помилок у факті, праві
або процесуальної помилки, вона може:
a) скасувати або змінити рішення чи вирок; або
b) ухвалити рішення про проведення нового судового процесу іншою
судовою палатою.
Для цих цілей Апеляційна палата може повернути питання, пов’язане з
фактичною стороною справи, до початкової Судової палати з метою його
з’ясування і подальшого подання Апеляційній палаті відповідного висновку
або вона може сама витребувати докази для з’ясування питання. Якщо
рішення чи вирок оскаржуються тільки засудженим або Прокурором від
імені такої особи, то таке рішення чи вирок не можуть бути змінені зі
шкодою для цієї особи.
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3. Якщо під час оскарження вироку Апеляційна палата дійшла
висновку, що винесений вирок не відповідає вчиненому злочину, вона може
змінити вирок відповідно до Частини 7.
4. Рішення Апеляційної палати ухвалюється більшістю голосів суддів і
оголошується на відкритому засіданні. У рішенні зазначаються підстави, на
яких воно ґрунтується. У випадку відсутності одностайності в рішенні
Апеляційної палати, висловлюються думки більшості і меншості, проте
кожний суддя може виступити з особливою або незгодною думкою з питання
права.
5. Апеляційна палата може оголошувати свої рішення за відсутності
особи, яку було виправдано або визнано винною.
С т а т т я 84
Перегляд обвинувального вироку
або покарання за вироком
1. Особа, визнана винною, або, після її смерті, дружина або чоловік,
діти, батьки чи будь-яка одна особа, яка була жива на момент смерті
обвинуваченого, якій обвинуваченим були дані чіткі письмові вказівки
стосовно подачі такого позову, або Прокурор від імені такої визнаної винною
особи можуть подати клопотання до Апеляційної палати про перегляд
остаточного рішення про винесення вироку або покарання за вироком на
таких підставах:
a) було виявлено нові докази, які
i) були відсутні під час судового розгляду, і відповідальність за таку
відсутність не може бути цілком або частково покладена на сторону, що
звернулася з клопотанням; і
ii) є достатньо важливими і в разі їхнього доведення в ході судового
розгляду, це, можливо, призвело б до винесення іншого вердикту;
b) виявилися нові факти, що свідчать про те, що вирішальний доказ,
який було взято до уваги в ході судового розгляду та від якого залежить
обвинувальний
вирок,
був
неправдивим,
сфабрикованим
або
сфальсифікованим;
c) один суддя або декілька суддів, які брали участь у винесенні
обвинувального вироку або у затвердженні обвинувачення, під час розгляду
цієї справи вчинили серйозний проступок або грубе порушення своїх
обов’язків, достатньо тяжкі для того, щоб слугувати підставою для усунення
цього судді або цих суддів з посади відповідно до статті 46.
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2. Апеляційна палата відхиляє клопотання, якщо вважає його
необґрунтованим. Якщо вона визначає, що клопотання по суті є
обґрунтованим, то вона може, в разі потреби:
a) знову скликати початкову Судову палату;
b) сформувати нову Судову палату; або
c) зберегти за собою юрисдикцію стосовно цього питання
для того, щоб, заслухавши сторони в порядку, встановленому в
Правилах процедури і доказування, ухвалити рішення стосовно того, чи
підлягає рішення перегляду.
С т а т т я 85
Компенсація заарештованому або особі, що визнана винною
1. Кожний, хто став жертвою незаконного арешту або тримання під
вартою, має право на компенсацію, що має позовну силу.
2. Якщо будь-яка особа остаточним рішенням була визнана винною у
вчиненні кримінального злочину і якщо винесений їй вирок був згодом
скасований на підставі того, що будь-яка нова або нововиявлена обставина
безперечно доводить наявність судової помилки, то особа, яка понесла
покарання в результаті такого визнання вини, одержує законну компенсацію,
якщо тільки не буде доведено, що зазначена невідома обставина не була
свого часу виявлена виключно або частково з її вини.
3. За виняткових обставин, коли Суд виявляє беззаперечні факти, що
свідчать про наявність грубої і явної судової помилки, він може на власний
розсуд присудити компенсацію відповідно до критеріїв, передбачених у
Правилах процедури і доказування, особі, яку було звільнено з-під варти
після остаточного рішення про виправдання або припинення провадження із
цієї причини.
Частина 9
Міжнародне співробітництво та судова допомога
С т а т т я 86
Загальне зобов’язання співробітничати
Держави-учасниці відповідно до положень цього Статуту всебічно
співробітничають із Судом у проведенні ним розслідування злочинів, що
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підпадають під юрисдикцію
переслідування за ці злочини.

Суду,

і

у

здійсненні

кримінального

С т а т т я 87
Прохання про співробітництво: загальні положення
1. a) Суд має право звертатися до держав-учасниць із проханнями про
співробітництво. Такі прохання надсилаються дипломатичними каналами чи
будь-якими іншими відповідними каналами, які можуть бути визначені
кожною державою-учасницею під час ратифікації, прийняття, затвердження
або приєднання.
Подальші зміни такого визначення з боку кожної держави-учасниці
здійснюються відповідно до Правил процедури і доказування.
b) Коли це доцільно, без шкоди для положень підпункту (a), прохання
можуть також надсилатися через Міжнародну організацію кримінальної
поліції чи будь-яку відповідну регіональну організацію.
2. Прохання про співробітництво й будь-які документи, що
підкріплюють таке прохання, надаються або однією з офіційних мов
запитуваної держави, або однією з робочих мов Суду на вибір, зроблений
державою під час ратифікації, прийняття, затвердження чи приєднання, чи
супроводжуються перекладом однією з таких мов.
Наступні зміни такого вибору здійснюються відповідно до Правил
процедури і доказування.
3. Запитувана держава зберігає в таємниці прохання про
співробітництво і будь-які документи, що підкріплюють таке прохання, за
винятком випадків, коли їх розкриття необхідне для виконання прохання і
настільки, наскільки це є необхідним.
4. У зв’язку з будь-яким проханням про допомогу, наданим відповідно
до цієї Частини, Суд може вживати таких заходів, у тому числі заходів,
пов’язаних із захистом інформації, які можуть знадобитися для забезпечення
безпеки й фізичного або психічного благополуччя будь-яких потерпілих,
потенційних свідків та їхніх сімей. Суд може звернутися з проханням про те,
щоб будь-яка інформація, яка подається відповідно до цієї Частини,
передавалася і використовувалася таким чином, щоб при цьому
забезпечувалася безпека й фізичне або психічне благополуччя будь-яких
потерпілих, потенційних свідків та їхніх сімей.
5. a) Суд може запропонувати будь-якій державі, що не є учасницею
цього Статуту, надати допомогу відповідно до цієї Частини на підставі
спеціальної домовленості, угоди з такою державою чи на будь-який іншій
відповідній підставі.
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b) У тих випадках, коли держава, що не є учасницею цього Статуту, яка
уклала спеціальну домовленість або угоду із Судом, відмовляється
співробітничати у виконанні прохань відповідно до будь-якої такої
домовленості чи угоди, Суд може поінформувати про це Асамблею державучасниць або, у тих випадках, коли це питання передане Суду Радою
Безпеки, Раду Безпеки.
6. Суд може звертатися з проханням до будь-якої міжурядової
організації надати інформацію або документи. Суд може також звертатися з
проханням про співробітництво і допомогу в інших формах, які можуть бути
погоджені з такою організацією і які відповідають її відповідним
повноваженням або мандату.
7. У тих випадках, коли держава-учасниця не виконує прохання Суду
про співробітництво всупереч положенням цього Статуту, тим самим не
дозволяючи Суду виконувати його функції та повноваження відповідно до
цього Статуту, Суд може винести ухвалу із цього приводу і передати питання
Асамблеї держав-учасниць або, у тих випадках, коли це питання передане
Суду Радою Безпеки, Раді Безпеки.
С т а т т я 88
Наявність процедур,
передбачених національним законодавством
Держави-учасниці забезпечують наявність процедур, передбачених
їхнім національним законодавством, для всіх форм співробітництва,
зазначених у цій Частині.
С т а т т я 89
Передача осіб до Суду
1. Суд може передати прохання про арешт і передачу особи у його
розпорядження разом з матеріалами, що підтримують таке прохання,
зазначеними в статті 91, будь-якій державі, на території якої може
перебувати ця особа, і звертатися до цієї держави з проханням про
співробітництво у здійсненні арешту і передачі такої особи у його
розпорядження. Держави-учасниці, відповідно до положень цієї Частини та
процедури, передбаченої їхнім національним законодавством, виконують
прохання про здійснення арешту і передачу у розпорядження.
2. У тих випадках, коли особа, яка розшукується для передачі у
розпорядження, звертається з протестом до національного суду на підставі
принципу ne bis in idem, як це передбачено в статті 20, запитувана держава
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негайно консультується із Судом для визначення того, чи існує відповідна
постанова про прийнятність. Якщо справа визнана прийнятною, то
запитувана держава розпочинає виконання прохання. Якщо постанова про
прийнятність ще не прийнята, то запитувана держава може відкласти
виконання прохання про передачу відповідної особи у розпорядження до
прийняття Судом рішення про прийнятність.
3. a) Держава-учасниця згідно зі своїм процесуальним законодавством
дає дозвіл на перевезення через свою територію особи, яка передається до
Суду іншою державою, за винятком випадків, коли перевезення через цю
державу могло б перешкодити передачі у розпорядження або призвести до
його затримки.
b) Прохання Суду про транзит надсилається відповідно до статті 87. У
проханні про транзит міститься:
i) опис особи, яка перевозиться;
ii) стислий виклад обставин справи і їхня правова кваліфікація; і
iii) ордер на арешт та передачу у розпорядження.
c) Під час перевезення особа, яка перевозиться, тримається під вартою.
d) Жодного дозволу не потрібно, коли перевезення здійснюється
повітряним транспортом і не передбачається приземлення на території
держави транзиту.
e) Якщо на території держави транзиту відбувається незаплановане
приземлення, ця держава може звернутися до Суду з вимогою про те, щоб їй
відповідно до положення підпункту (b) було надіслано прохання про транзит.
Держава транзиту затримує особу, яка перевозиться, до одержання прохання
про транзит і відновлення транзиту, але при цьому затримання для цілей
цього підпункту не може продовжуватися більше 96 годин з моменту
незапланованого приземлення, якщо протягом цього часу не було отримано
такого прохання.
4. Якщо розшукувана особа є об’єктом судового переслідування або
відбуває покарання у запитуваній державі за злочин, інший, ніж той, у
зв’язку з яким порушено клопотання про передачу до Суду, запитувана
держава після прийняття свого рішення про задоволення прохання
консультується із Судом.
С т а т т я 90
Одночасні прохання
1. Держава-учасниця, що одержує від Суду прохання про передачу
особи у його розпорядження відповідно до статті 89, у випадку, якщо вона
одержує також прохання від будь-якої іншої держави про видачу цієї самої
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особи за це саме діяння, що утворює основу злочину, стосовно якого Суд
клопоче про передачу цієї особи у його розпорядження, повідомляє Суду й
запитуючій державі про цей факт.
2. У тих випадках, коли запитуюча держава є державою-учасницею,
запитувана держава віддає перевагу проханню Суду:
a) якщо Суд відповідно до статей 18 або 19 виніс ухвалу про те, що
справа, у зв’язку з якою він клопоче про передачу особи у його
розпорядження, є прийнятною для провадження, та в цій ухвалі враховується
розслідування або судове переслідування, здійснене запитуючою державою у
зв’язку з її проханням про видачу; або
b) якщо Суд виносить ухвалу, про яку йдеться в підпункті (a), на
підставі повідомлення запитуваної держави відповідно до пункту 1.
3. У тому випадку, якщо ухвалу відповідно до підпункту (a) пункту 2
не було винесено, запитувана держава може на власний розсуд до винесення
Судом ухвали на підставі підпункту (b) пункту 2 розпочати розгляд прохання
про видачу від запитуючої держави, але не видає особу до винесення Судом
ухвали про неприйнятність справи. Ухвала Суду виноситься у прискореному
порядку.
4. Якщо запитуюча держава не є державою – учасницею цього Статуту,
то запитувана держава, якщо вона не зв’язана міжнародним зобов’язанням
про видачу особи запитуючій державі, віддає перевагу проханню про
передачу у розпорядження, що надійшло від Суду, якщо Суд визнав цю
справу прийнятною.
5. Якщо у справі відповідно до пункту 4 Судом не було винесено
ухвали про прийнятність, запитувана держава може на власний розсуд
розпочати розгляд прохання про видачу, що надійшло від запитуючої
держави.
6. У тих випадках, коли застосовується пункт 4, за винятком випадків,
коли запитувана держава вже зв’язана міжнародним зобов’язанням про
видачу особи запитуючій державі, яка не є учасницею цього Статуту,
запитувана держава вирішує питання про передачу цієї особи у
розпорядження Суду або видачу цієї особи запитуючій державі. Приймаючи
своє рішення, запитувана держава розглядає всі відповідні чинники, у тому
числі, але не обмежуючись цим:
a) відповідні дати надіслання прохань;
b) інтереси запитуючої держави, у тому числі, якщо це доречно, ту
обставину, чи був злочин учинений на її території, а також громадянство
потерпілих і самої особи, яку вона просить видати; і
c) можливість наступної передачі у розпорядження між Судом і
запитуючою державою.
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7. Якщо держава-учасниця, що одержує від Суду прохання про
передачу особи у розпорядження, також одержує прохання від будь-якої
держави про видачу цієї самої особи за інше діяння, ніж те, що утворює
злочин, за який Суд вимагає передачу цієї особи у його розпорядження:
a) запитувана держава, якщо вона не зв’язана міжнародним
зобов’язанням про видачу особи запитуючій державі, віддає перевагу
проханню Суду;
b) запитувана держава, якщо вона вже зв’язана міжнародним
зобов’язанням про видачу особи запитуючій державі, вирішує питання про
передачу цієї особи у розпорядження Суду або видачу цієї особи запитуючій
державі. Приймаючи своє рішення, запитувана держава розглядає всі
відповідні чинники, у тому числі, але не обмежуючись ними, чинники, що
зазначені в пункті 6, але особливо враховує відносний характер і тяжкість
цього діяння.
8. У тому випадку, якщо згідно з повідомленням за цією статтею Суд
виносить ухвалу про неприйнятність справи і згодом запитуюча держава
отримує відмову у видачі, запитувана держава повідомляє Суду про це
рішення.
С т а т т я 91
Зміст прохання про арешт і передачу у розпорядження
1. Прохання про арешт і передачу у розпорядження подаються у
письмовому вигляді. У невідкладних випадках прохання може надсилатися
будь-яким засобом, здатним забезпечити доставку письмового повідомлення,
за умови підтвердження цього прохання каналами, передбаченими в пункті
1(а) статті 87.
2. У випадку прохання про арешт і передачу особи у розпорядження,
стосовно якої Палата досудового провадження видала ордер на арешт на
підставі статті 58, прохання містить або супроводжується:
a) інформацією з описом розшукуваної особи, що є достатньою для
встановлення її особи, та інформацією стосовно ймовірного місця
перебування цієї особи;
b) копією ордера на арешт; і
c) такими документами, заявами або інформацією, що можуть бути
необхідні в запитуваній державі для виконання процедури передачі у
розпорядження, за винятком того, що ці вимоги не повинні бути більш
обтяжливими, ніж ті, що застосовуються до прохань про видачу відповідно
до договорів або домовленостей між запитуваною державою та іншими
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державами, і повинні бути, якщо це можливо, менш обтяжливими з
урахуванням особливого характеру Суду.
3. У разі прохання про арешт і передачу у розпорядження особи, вже
визнаної винною, прохання містить або супроводжується:
a) копією будь-якого ордера на арешт цієї особи;
b) копією судового рішення про визнання особи винною;
c) інформацією, яка вказує на те, що розшукувана особа є саме тією
особою, про яку йдеться в судовому рішенні про визнання особи винною; і
d) якщо розшукуваній особі призначено покарання, копією вироку і, у
разі призначення покарання у вигляді позбавлення волі, заявою про те, який
строк покарання вже відбуто і який строк ще залишається відбути.
4. На прохання Суду, держава-учасниця консультується із Судом – або
в цілому, або у зв’язку з будь-яким конкретним питанням – стосовно будьяких вимог згідно з її національним законодавством, які можуть
застосовуватися відповідно до пункту 2(с). У ході таких консультацій
держава-учасниця повідомляє Суду про конкретні вимоги її національного
законодавства.
С т а т т я 92
Попередній арешт
1. У нагальних випадках Суд може звернутися з проханням про
попередній арешт розшукуваної особи до подання прохання про передачу у
розпорядження та документів, передбачених у статті 91, що підтверджують
це прохання.
2. Прохання про попередній арешт надсилається будь-яким засобом,
здатним забезпечити доставку письмового повідомлення, і містить:
a) інформацію з описом розшукуваної особи, достатню для
встановлення її особи, та інформацію стосовно ймовірного місця
перебування цієї особи;
b) стислий виклад злочинів, у зв’язку з якими вимагається арешт цієї
особи, і фактів, що, ймовірно, утворюють ці злочини, у тому числі, якщо
можливо, дату й місце вчинення злочину;
c) заяву про наявність ордера на арешт або судового рішення про
визнання винною розшукуваної особи; і
d) заяву про те, що прохання про передачу у розпорядження
розшукуваної особи буде надіслано пізніше.
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3. Особа, що перебуває під попереднім арештом, може бути звільнена
з-під варти, якщо запитувана держава не одержала прохання про передачу у
розпорядження та документів, передбачених у статті 91, що підтверджують
це прохання, протягом строку, зазначеного в Правилах процедури і
доказування. Проте ця особа може дати згоду на свою передачу у
розпорядження до закінчення цього строку, якщо законодавство запитуваної
держави дозволяє це. У такому випадку запитувана держава якнайшвидше
передає цю особу у розпорядження Суду.
4. Та обставина, що розшукувана особа була звільнена з-під варти
відповідно до пункту 3, не впливає на наступний арешт і передачу у
розпорядження цієї особи, якщо пізніше буде надіслано прохання про
передачу у розпорядження та документи, що підтверджують це прохання.
С т а т т я 93
Інші форми співробітництва
1. Держави-учасниці відповідно до положень цієї Частини та згідно з
процедурами, передбаченими їхнім національним законодавством,
виконують прохання Суду про надання допомоги у зв’язку з проведенням
розслідувань або кримінального переслідування шляхом:
a) ідентифікації і встановлення місця перебування осіб або предметів;
b) одержання доказів, у тому числі показань під присягою, і збору
доказів, включаючи думки експертів та висновки експертизи, необхідні Суду;
c) допиту будь-якої особи, що перебуває під слідством або стосовно
якої здійснюється судовий розгляд;
d) вручення документів, у тому числі судових документів;
Суду;

e) сприяння добровільній явці осіб у якості свідків або експертів до
f) тимчасової передачі осіб, як це передбачено в пункті 7;

g) проведення огляду місць або об’єктів, включаючи ексгумацію та
огляд поховань;
h) проведення обшуків і накладення арешту;
i) надання протоколів і документів, у тому числі офіційних протоколів і
документів;
j) захисту потерпілих та свідків і збереження доказів;
k) виявлення, відслідковування і заморожування або арешту доходів,
майна та активів, а також знарядь злочинів з метою подальшої конфіскації
без шкоди для прав bona fide третіх сторін; і
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l) надання будь-яких інших видів допомоги, не заборонених
законодавством запитуваної держави з метою сприяння здійсненню
розслідування і кримінального переслідування за злочини, що підпадають під
юрисдикцію Суду.
2. Суд уповноважений надати свідку або експерту, що з’явився до Суду,
гарантію того, що цей свідок або експерт не буде підданий переслідуванню,
триманню під вартою чи будь-якому іншому обмеженню особистої свободи з
боку Суду стосовно будь-якої дії чи бездіяльності, що мали місце до від’їзду
цієї особи із запитуваної держави.
3. Якщо вжиття будь-якого конкретного заходу в рамках допомоги,
зазначеної у проханні, надісланому відповідно до пункту 1, заборонено у
запитуваній державі на основі існуючого основоположного принципу права
загального застосування, запитувана держава невідкладно проводить
консультації із Судом, намагаючись вирішити це питання. У ході таких
консультацій необхідно розглядати питання про те, чи може така допомога
бути надана іншим чином або на будь-яких інших умовах. Якщо після таких
консультацій це питання не вдається вирішити, Суд вносить до цього
прохання необхідні зміни.
4. Відповідно до статті 72, держава-учасниця може відмовити у
проханні про допомогу, цілком або частково, лише в тому випадку, якщо
прохання стосується пред’явлення будь-яких документів або оприлюднення
доказів, що стосуються її національної безпеки.
5. Перш ніж відмовити в проханні про допомогу на підставі пункту 1(l),
запитувана держава розглядає питання про те, чи може допомога бути надана
на конкретно визначених умовах, або ж вона може бути надана пізніше чи
будь-яким іншим чином, при цьому мається на увазі, що якщо Суд або
Прокурор приймають допомогу на якихось умовах, Суд або Прокурор
повинні додержуватися їх.
6. Якщо в проханні про допомогу відмовлено, запитувана держава
негайно інформує Суд або Прокурора про причини такої відмови.
7. a) Суд може звернутися з проханням про тимчасову передачу особи,
що тримається під вартою, для упізнання, дачі показань або надання іншої
допомоги. Така особа може бути передана Суду за умови дотримання таких
умов:
i) особа вільно дає свою усвідомлену згоду на таку передачу; і
ii) запитувана держава погоджується на передачу з дотриманням таких
умов, на які ця держава і Суд можуть погодитися;
b) особа, яка передається, залишається під вартою. Після виконання
цілей передачі Суд без затримки повертає цю особу запитуваній державі.
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8. a) Суд забезпечує конфіденційність документів та інформації, за
винятком того, що необхідно для цілей розслідування й розгляду, про які
йдеться в проханні.
b) Запитувана держава може, коли це необхідно, передавати Прокурору
документи або інформацію на умовах конфіденційності. У цьому випадку
Прокурор може використовувати такі документи і таку інформацію тільки з
метою одержання нових доказів;
c) Запитувана держава може з власної ініціативи або на прохання
Прокурора згодом погодитися на розкриття таких документів або інформації.
Після цього вони можуть використовуватися в якості доказів відповідно до
положень Частин 5 та 6 і згідно з Правилами процедури і доказування.
9. a) i) Коли будь-яка держава-учасниця одержує зустрічні прохання,
відмінні від прохань про передачу у розпорядження або видачу, від Суду й
іншої держави відповідно до будь-якого міжнародного зобов’язання,
держава-учасниця у консультації із Судом та іншою державою намагається
задовольнити обидва прохання, у разі необхідності – шляхом відстрочки або
супроводом умов стосовно того чи іншого прохання;
ii) за відсутності цього, зустрічні прохання задовольняються відповідно
до принципів, закріплених у статті 90;
b) проте, якщо прохання Суду стосується інформації, власності або
людей, що підпадають під контроль третьої держави або міжнародної
організації на підставі будь-якої міжнародної угоди, запитувана держава
інформує про це Суд, і Суд надсилає своє прохання третій державі або
міжнародній організації.
10. a) Суд може, після одержання прохання, співробітничати з
державою-учасницею, що веде розслідування або судовий розгляд стосовно
діяння, яке утворює злочин, що підпадає під юрисдикцію Суду, чи утворює
тяжкий злочин відповідно до національного законодавства запитуючої
держави, та надавати їй допомогу.
b) i) Допомога, що надається відповідно до підпункту (a), включає, inter
alia:
а. передачу заяв, документів або інших видів доказів, отриманих у ході
розслідування або судового розгляду, проведеного Судом; і
b. допит будь-якої особи, затриманої за розпорядженням Суду;
ii) у випадку надання Судом допомоги на підставі підпункту (b)(і)а.:
а. якщо документи або інші види доказів були отримані за допомогою
будь-якої держави, для такої передачі необхідна згода цієї держави;
b. якщо заяви, документи або інші види доказів були надані свідком або
експертом, така передача регулюється положеннями статті 68.
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c) Суд може на умовах, викладених у цьому пункті, задовольнити
прохання від держави, яка не є учасницею Статуту, про надання допомоги
відповідно до цього пункту.
С т а т т я 94
Відстрочка виконання прохання
у зв’язку з триваючим розслідуванням
або судовим переслідуванням
1. Якщо негайне виконання прохання перешкоджає триваючому
розслідуванню або судовому переслідуванню у справі іншій, ніж та, якої
стосується прохання, запитувана держава може відстрочити виконання цього
прохання на строк, погоджений із Судом. Проте відстрочка не повинна
перевищувати строк, необхідний для закінчення відповідного розслідування
або судового переслідування в запитуваній державі. Перед прийняттям
рішення про відстрочку запитувана держава повинна розглянути питання про
те, чи може бути негайно надана допомога за умови дотримання певних умов.
2. У разі прийняття рішення про відстрочку відповідно до пункту 1
Прокурор, тим не менш, може вимагати вжиття заходів для збереження
доказів відповідно до пункту 1(j) статті 93.
С т а т т я 95
Відстрочка виконання прохання
у зв’язку з оскарженням прийнятності справи
У тих випадках, коли Суд розглядає протест стосовно прийнятності
справи відповідно до статей 18 або 19, запитувана держава може відстрочити
виконання прохання відповідно до цієї Частини до винесення Судом ухвали,
якщо тільки Суд не виніс спеціального розпорядження про те, що Прокурор
може розпочати збір доказів відповідно до статей 18 або 19.
С т а т т я 96
Зміст прохання про інші форми допомоги відповідно до статті 93
1. Прохання про інші форми допомоги, згадані у статті 93,
надсилається у письмовому вигляді. У невідкладних випадках прохання
може бути надіслане будь-яким засобом, здатним забезпечити доставку
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письмового повідомлення, за умови, що вона підтверджується каналами,
передбаченими в пункті 1(а) статті 87.
2. Таке прохання,
супроводжується:

у

відповідних

випадках,

містить

або

a) стислим викладом мети прохання й запитуваної допомоги, у тому
числі юридичної основи й підстав такого прохання;
b) якомога докладнішою інформацією про місце перебування або дані
будь-якої особи чи про місце, яке необхідно встановити або ідентифікувати
для надання запитуваної допомоги;
c) стислим описом істотних обставин, на яких ґрунтується прохання;
d) мотивами й детальним викладом будь-якої процедури або вимоги,
що підлягають виконанню;
e) такою інформацією, яка може знадобитися відповідно
законодавства запитуваної держави для виконання прохання; та

до

f) будь-якою іншою інформацією, що стосується справи і є необхідною
для надання запитуваної допомоги.
3. На прохання Суду держава-учасниця консультується із Судом – або
в цілому, або у зв’язку з будь-яким конкретним питанням – стосовно будьяких вимог, передбачених її національним законодавством, що можуть
застосовуватися відповідно до пункту 2(е). У ході таких консультацій
держава-учасниця повідомляє Суду про конкретні вимоги її національного
законодавства.
4. Положення цієї статті, у відповідних випадках, застосовуються
також стосовно прохання про допомогу, надісланого до Суду.
С т а т т я 97
Консультації
Якщо, отримавши прохання відповідно до цієї Частини, державаучасниця виявляє, що у зв’язку із цим проханням виникають проблеми, які
можуть перешкоджати їй виконати прохання або виключають можливість
його виконання, така держава невідкладно проводить консультації із Судом
для вирішення цього питання. Такі проблеми можуть включати, inter alia:
a) недостатність інформації для виконання прохання;
b) у разі прохання про передачу у розпорядження – неможливість
установити, незважаючи на всі докладені зусилля, місце перебування
необхідної особи або якщо результати проведеного розслідування доводять,
що особа, яка перебуває в запитуваній державі, явно не є особою,
визначеною в ордері; або
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c) ту обставину, що виконання прохання в його наявному вигляді
потребувало б від запитуваної держави порушення існуючих раніше
договірних зобов’язань стосовно іншої держави.
С т а т т я 98
Співробітництво стосовно відмови від імунітету
і згоди на передачу у розпорядження
1. Суд не може звертатися з проханням про передачу у розпорядження
або з проханням про допомогу, що потребували б від запитуваної держави
дій, що суперечать її зобов’язанням за міжнародним правом стосовно
державного або дипломатичного імунітету особи або майна третьої держави,
доти, доки Суд спочатку не заручиться співробітництвом цієї третьої
держави в питанні відмови від імунітету.
2. Суд не може звертатися з проханням про передачу у розпорядження,
що потребувало б від запитуваної держави дій, несумісних з її
зобов’язаннями за міжнародними договорами, відповідно до яких для
передачі у розпорядження Суду особи направляючої держави необхідно
одержання згоди цієї держави, якщо тільки Суд спочатку не заручиться
співробітництвом направляючої держави у справі одержання згоди на
передачу у розпорядження.
С т а т т я 99
Виконання прохань, поданих відповідно до статей 93 і 96
1. Прохання про допомогу виконуються відповідно до передбаченої для
цього випадку процедури, встановленої законодавством запитуваної
держави, та, якщо це не заборонено таким законодавством, у спосіб,
зазначений у проханні, включаючи дотримання будь-якої процедури,
зазначеної в ньому, або дозвіл особам, зазначеним у проханні, бути
присутніми і надавати допомогу в процесі виконання.
2. У разі отримання термінового прохання документи або докази,
підготовлені у відповідь, на прохання Суду надсилаються в невідкладному
порядку.
3. Відповіді запитуваної держави надсилаються мовою оригіналу та в
оригінальному вигляді.
4. Без шкоди для інших статей цієї Частини, якщо це необхідно для
успішного виконання прохання, яке може бути виконано без будь-яких
примусових заходів, включаючи, зокрема, допит особи або одержання від неї
доказів на добровільній основі, в тому числі без присутності компетентних
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органів запитуваної держави-учасниці, якщо це надзвичайно важливо для
виконання прохання, і огляд без змін будь-якого громадського об’єкта або
іншого громадського місця, Прокурор може виконати таке прохання
безпосередньо на території держави в такий спосіб:
a) якщо запитувана держава-учасниця є державою, на території якої,
ймовірно, було вчинено злочин, і була визначена прийнятність справи
відповідно до статті 18 або 19, Прокурор може безпосередньо виконати таке
прохання після проведення всіх можливих консультацій із запитуваною
державою-учасницею;
b) в інших випадках Прокурор може виконати таке прохання після
консультацій із запитуваною державою-учасницею і з урахуванням будь-яких
обґрунтованих умов або занепокоєностей, висловлених цією державоюучасницею. Якщо запитувана держава-учасниця вказує на проблеми,
пов’язані з виконанням прохання відповідно до цього підпункту, вона
невідкладно проводить консультації із Судом для вирішення цього питання.
5. Положення, що дозволяють особі, яка заслуховується або
допитується Судом відповідно до статті 72, посилатися на обмеження,
встановлені з метою недопущення розголошення конфіденційної інформації,
що стосується національної безпеки, можуть також застосовуватися до
виконання прохань про надання допомоги, поданих відповідно до цієї статті.
С т а т т я 100
Витрати
1. Звичайні витрати, пов’язані з виконанням прохань на території
запитуваної держави, покриваються цією державою, за винятком наведених
нижче витрат, що покриваються Судом:
a) транспортних витрат і витрат, пов’язаних із забезпеченням безпеки
свідків та експертів або передачею, відповідно до статті 93, осіб, що
тримаються під вартою;
b) витрат на письмовий та усний переклад і складання стенограм;
c) транспортних витрат і добових суддів, Прокурора, заступників
Прокурора, Секретаря, заступника Секретаря і співробітників будь-якого
органу Суду;
d) витрат на підготовку будь-якого висновку експерта або експертизи,
запитаних Судом;
e) витрат, пов’язаних з перевезенням особи, яка передається у
розпорядження Суду державою місця тримання під вартою; і
f) після консультацій – будь-яких надзвичайних витрат, що можуть
бути пов’язані з виконанням прохання.
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2. Положення пункту 1 у відповідних випадках застосовуються
стосовно прохань до Суду з боку держав-учасниць. У цьому випадку Суд
покриває звичайні витрати, пов’язані з виконанням.
С т а т т я 101
Спеціальне правило
1. Особа, яка передається Суду відповідно до цього Статуту, не
підлягає процесуальним діям, покаранню або триманню під вартою у зв’язку
з будь-яким діянням, вчиненим до передачі у розпорядження, крім того
діяння або поведінки, які утворюють основу злочинів, за які ця особа
передається.
2. Суд може просити державу, що передала особу Суду, відмовитися
від вимог, встановлених у пункті 1, та, в разі необхідності, Суд надає
додаткову інформацію згідно зі статтею 91. Держави-учасниці правомочні
задовольняти прохання Суду про відмову від вимог і повинні прагнути
зробити це.
С т а т т я 102
Використання термінів
Для цілей цього Статуту:
a) «передача у розпорядження» означає доставку особи державою до
Суду відповідно до цього Статуту;
b) «видача» означає доставку особи однією державою до іншої держави
відповідно до положень міжнародного договору, конвенції або національного
законодавства.
Ч а с т и н а 10
Виконання
С т а т т я 103
Роль держав у виконанні покарання
у вигляді позбавлення волі
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1. a) Покарання у вигляді позбавлення волі виконується в державі,
визначеній Судом з переліку держав, що повідомили Суду про свою
готовність прийняти осіб, яким винесено вирок.
b) Роблячи заяву про готовність приймати осіб, яким винесено вирок,
ця держава може вказати умови такого прийняття за погодженням із Судом і
відповідно до цієї Частини.
c) Держава, визначена для відбування покарання у вигляді позбавлення
волі в конкретній справі, негайно інформує Суд про те, чи погоджується вона
зі зробленим Судом визначенням.
2. a) Держава виконання вироку повідомляє Суду про будь-які
обставини, зокрема про виконання будь-яких умов, погоджених відповідно
до пункту 1, які можуть фізично вплинути на умови або тривалість
позбавлення волі. Суду повідомляється не менше ніж за 45 днів про наявність
будь-яких таких обставин, які можуть бути відомі або які можна було
передбачати. Протягом цього періоду часу держава виконання вироку не
розпочинає дій, що могли б завдати шкоди виконанню нею своїх зобов’язань
відповідно до статті 110.
b) Якщо Суд не може погодитися з обставинами, про які йдеться в
підпункті (a), він повідомляє державі виконання вироку і діє відповідно до
пункту 1 статті 104.
3. При виконанні своїх повноважень стосовно визначення держави
відповідно до пункту 1 Суд бере до уваги таке:
a) принцип, відповідно до якого держави-учасниці поділяють
відповідальність за виконання покарань у вигляді позбавлення волі
відповідно до принципів справедливого розподілу, як це передбачається в
Правилах процедури і доказування;
b) застосування широко визнаних міжнародних договірних стандартів
поводження з ув’язненими;
c) думка особи, якій винесено вирок;
d) громадянство особи, якій винесено вирок;
e) інші чинники, що стосуються обставин злочину або особи, якій
винесено вирок, чи ефективного виконання покарання і що можуть
виявитися доречними при визначенні держави виконання вироку.
4. Якщо жодна з держав не визначена відповідно до пункту 1,
покарання у вигляді позбавлення волі відбувається в тюремному закладі,
наданому державою перебування, відповідно до умов, передбачених в угоді
про штаб-квартиру, згаданій у пункті 2 статті 3. У такому випадку витрати,
пов’язані з виконанням покарання у вигляді позбавлення волі, несе Суд.
С т а т т я 104
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Зміна держави виконання вироку
1. Суд може в будь-який час ухвалити рішення про переведення особи,
якій винесено вирок, до в’язниці іншої держави.
2. Особа, якій винесено вирок, може в будь-який час звернутися до
Суду з клопотанням про її переведення з держави виконання вироку.
С т а т т я 105
Виконання вироку
1. З дотриманням умов, що могли бути визначені державою на підставі
пункту 1(b) статті 103, вирок у вигляді позбавлення волі є обов’язковим для
держав-учасниць, які за жодних обставин не можуть змінювати його.
2. Тільки Суд має право ухвалювати рішення за будь-яким
клопотанням про оскарження і перегляд. Держава виконання вироку не
перешкоджає особі, якій винесено вирок, звертатися з будь-яким таким
клопотанням.
С т а т т я 106
Нагляд за виконанням вироку й умовами позбавлення волі
1. Виконання покарання у вигляді позбавлення волі здійснюється під
наглядом Суду і повинно відповідати загальновизнаним міжнародним
договірним стандартам поводження з ув’язненими.
2. Умови позбавлення волі регулюються законодавством держави
виконання вироку і повинні відповідати загальновизнаним міжнародним
договірним стандартам поводження з ув’язненими; ці умови в жодному разі
не будуть більш або менш сприятливими, ніж ті, в яких тримаються
ув’язнені, засуджені в державі виконання вироку за вчинення аналогічних
злочинів.
3. Листування між особою, якій винесено вирок, і Судом є
безперешкодним і конфіденційним.
С т а т т я 107
Передача особи після відбуття покарання
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1. Після відбуття покарання особа, яка не є громадянином держави
виконання вироку, може відповідно до законодавства держави виконання
вироку бути передана державі, яка зобов’язана прийняти цю особу, або іншій
державі, яка згодна прийняти цю особу, враховуючи при цьому будь-які
побажання особи, що підлягає передачі такій державі, якщо тільки держава
виконання вироку не дає цій особі дозвіл на перебування на своїй території.
2. Якщо жодна держава не бере на себе витрати, пов’язані з передачею
особи іншій державі відповідно до пункту 1, такі витрати несе Суд.
3. За умови дотримання положень статті 108, держава виконання
вироку може також відповідно до свого законодавства видати або іншим
чином передати відповідну особу у розпорядження державі, що звернулася з
проханням про видачу або передачу у розпорядження цієї особи для цілей
судового переслідування або виконання вироку.
С т а т т я 108
Обмеження стосовно кримінального переслідування
або покарання за інші правопорушення
1. Особа, якій винесено вирок і яка перебуває під вартою в державі
виконання вироку, не підлягає кримінальному переслідуванню або
покаранню чи видачі третій державі за будь-які діяння, вчинені цією особою
до її передачі державі виконання вироку, якщо тільки таке кримінальне
переслідування, покарання або видача не були схвалені Судом на прохання
держави виконання вироку.
2. Суд ухвалює рішення із цього питання після того, як ним заслухана
думка особи, якій винесено вирок.
3. Пункт 1 перестає застосовуватися, якщо особа, якій винесено вирок,
добровільно перебуває на території держави виконання вироку більше 30
днів після відбуття нею всього строку покарання за вироком, винесеним
Судом, або повертається на територію цієї держави після того, як залишила
її.
С т а т т я 109
Виконання рішень про штрафи та заходи з конфіскації
1. Держави-учасниці забезпечують виконання рішень про штрафи і
заходи з конфіскації, ухвалених Судом на підставі Частини 7, без шкоди для
прав bona fide третіх сторін і відповідно до процедури, передбаченої їхнім
національним законодавством.

285

2. Якщо держава-учасниця не може забезпечити рішення про
конфіскацію, вона вживає заходів до стягнення доходів, майна або активів,
які підлягають конфіскації за рішенням Суду, без шкоди для прав bona fide
третіх сторін.
3. Майно або доходи від продажу нерухомого майна або, у відповідних
випадках, від продажу іншого майна, отриманого державою-учасницею в
результаті виконання нею рішення Суду, передаються Суду.
С т а т т я 110
Розгляд Судом питання про зменшення
строку покарання за вироком
1. Держава виконання вироку не може звільнити особу до закінчення
строку покарання, призначеного Судом.
2. Тільки Суд має право ухвалювати рішення про будь-яке зменшення
строку покарання і виносить постанову із цього питання, заслухавши особу.
3. Коли особа відбула дві третини строку покарання або 25 років у разі
довічного позбавлення волі, Суд здійснює перегляд призначеного покарання
для того, щоб визначити, чи необхідно зменшити призначений за цим
вироком строк покарання. Такий перегляд не буде здійснюватися до настання
встановленого вище терміну.
4. При здійсненні перегляду на підставі пункту 3 Суд може ухвалити
рішення про зменшення строку покарання, якщо він установить наявність
одного або декількох з таких чинників:
a) висловлена на ранньому етапі незмінна готовність особи
співробітничати із Судом у розслідуваннях і кримінальному переслідуванні,
що ним проводяться;
b) добровільна допомога з боку особи в забезпеченні виконання рішень
та розпоряджень Суду в інших випадках і, зокрема, надання допомоги з
метою виявлення місцезнаходження активів, на які поширюється дія
постанов про штраф, конфіскацію або відшкодування шкоди, які можуть
використовуватися в інтересах потерпілих; або
c) інші чинники, передбачені в Правилах процедури і доказування, що
свідчать про явну й суттєву зміну обставин, достатню для того, щоб стати
підставою для зменшення покарання.
5. Якщо при первинному огляді відповідно до пункту 3 Суд дійде
висновку про недоцільність зменшення строку покарання, то питання про
зменшення строку покарання розглядається ним згодом через такі проміжки
часу та із застосуванням таких критеріїв, які передбачені в Правилах
процедури і доказування.
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С т а т т я 111
Втеча
Якщо засуджена особа вчиняє втечу з-під варти і залишає державу
виконання вироку, то ця держава може після консультації із Судом
звернутися з проханням до держави, в якій ця особа перебуває, про передачу
особи у розпорядження відповідно до чинних двосторонніх або
багатосторонніх домовленостей або може звернутися до Суду з проханням
про передачу особи у розпорядження відповідно до Частини 9. Суд може
ухвалити розпорядження про те, щоб особа була доставлена до держави, в
якій вона відбувала покарання, або до іншої держави, визначеної Судом.
Ч а с т и н а 11
Асамблея держав-учасниць
С т а т т я 112
Асамблея держав-учасниць
1. Цим засновується Асамблея держав-учасниць цього Статуту. Кожна
держава-учасниця має в Асамблеї одного представника, якого можуть
супроводжувати заступники і радники. Інші держави, що підписали цей
Статут або Заключний акт, можуть бути спостерігачами в Асамблеї.
2. Асамблея:
a) розглядає і, у відповідних випадках, схвалює рекомендації
Підготовчої комісії;
b) подає Президії, Прокурору і Секретарю адміністративний огляд з
питань управління справами Суду;
c) розглядає доповіді й обговорює діяльність Бюро, створеного
відповідно до пункту 3, і вживає у зв’язку із цим відповідних заходів;
d) розглядає і приймає бюджет Суду;
e) вирішує, чи є необхідність змінити відповідно до статті 36 кількість
суддів;
f) розглядає на виконання пунктів 5 і 7 статті 87 будь-яке питання, що
стосується відсутності співробітництва;
g) здійснює будь-які інші функції, сумісні із цим Статутом або
Правилами процедури і доказування.
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3. a) Асамблея має Бюро, до складу якого входять голова, два
заступники голови і 18 членів, що обираються Асамблеєю строком на три
роки.
b) Бюро має представницький характер, що враховує, зокрема, критерії
справедливого географічного розподілу і належного представництва
основних правових систем світу.
c) Засідання Бюро проводяться настільки часто, наскільки це необхідно,
але не рідше одного разу на рік. Воно допомагає Асамблеї у виконанні її
обов’язків.
4. Асамблея може створювати такі допоміжні органи, які можуть
виявитися необхідними, зокрема створення незалежного механізму нагляду
для проведення інспекцій, оцінки і розслідування діяльності Суду в цілях
підвищення його ефективності й економічності.
5. Голова Суду, Прокурор, Секретар або їхні представники можуть
брати участь, у міру необхідності, у засіданнях Асамблеї і Бюро.
6. Сесії Асамблеї проводяться в місці перебування Суду або в
Центральних установах Організації Об’єднаних Націй один раз на рік; і коли
цього потребують обставини, проводяться спеціальні сесії Асамблеї. Якщо
інше не передбачено в цьому Статуті, спеціальні сесії скликаються Бюро за
власною ініціативою або на прохання однієї третини держав-учасниць.
7. Кожна держава-учасниця має один голос. Докладаються всі зусилля
для досягнення рішень на основі консенсусу в Асамблеї та в Бюро. В разі
неможливості досягнення консенсусу, якщо інше не передбачено в Статуті:
a) рішення з питань по суті повинні затверджуватися більшістю у дві
третини присутніх, які беруть участь у голосуванні, за умови, що абсолютна
більшість держав-учасниць забезпечує кворум для голосування;
b) рішення з питань процедури приймаються простою більшістю
присутніх держав-учасниць, які беруть участь у голосуванні.
8. Держава-учасниця, що має заборгованість зі сплати внесків для
покриття витрат Суду, не має права голосу в Асамблеї та в Бюро, якщо сума
її заборгованості дорівнює або перевищує суму належних з неї внесків за
попередні два повні роки. Проте Асамблея може дозволити такій державіучасниці брати участь у голосуванні в Асамблеї та в Бюро, якщо вона
переконається в тому, що несплата спричинена обставинами, що не залежать
від держави-учасниці.
9. Асамблея приймає власні правила процедури.
10. Офіційними і робочими мовами Асамблеї є мови Генеральної
Асамблеї Організації Об’єднаних Націй.
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Ч а с т и н а 12
Фінансування
С т а т т я 113
Фінансові положення
За винятком випадків, коли передбачено інше, всі фінансові питання,
що стосуються Суду і сесій Асамблеї держав-учасниць, включаючи засідання
її Бюро і допоміжних органів, регулюються цим Статутом і Фінансовими
положеннями і правилами, прийнятими Асамблеєю держав-учасниць.
С т а т т я 114
Покриття витрат
Витрати Суду й Асамблеї держав-учасниць, включаючи її Бюро та
допоміжних органів, здійснюються за рахунок коштів Суду.
С т а т т я 115
Кошти Суду й Асамблеї держав-учасниць
Витрати Суду й Асамблеї держав-учасниць, зокрема її Бюро та
допоміжних органів, передбачені в бюджеті, прийнятому Асамблеєю державучасниць, покриваються за рахунок таких джерел:
a) внесків держав-учасниць;
b) коштів, наданих Організацією Об’єднаних Націй, які підлягають
затвердженню Генеральною Асамблеєю, зокрема через витрати, понесені у
зв’язку з передачею ситуацій Радою Безпеки.
С т а т т я 116
Добровільні внески
Без шкоди для положень статті 115 Суд може одержувати і
використовувати як додаткові кошти добровільні внески урядів,
міжнародних організацій, окремих осіб, корпорацій та інших утворень згідно
з відповідними критеріями, прийнятими Асамблеєю держав-учасниць.
С т а т т я 117
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Встановлення внесків
Внески держав-учасниць установлюються відповідно до узгодженої
шкали нарахування внесків, яка ґрунтується на шкалі, прийнятій
Організацією Об’єднаних Націй для її регулярного бюджету, і скоригована
відповідно до принципів, на яких ця шкала ґрунтується.
С т а т т я 118
Щорічний аудит
Документи, книги та рахунки Суду, зокрема його річні фінансові
відомості, підлягають щорічному аудиту незалежним аудитором.
Ч а с т и н а 13
Прикінцеві положення
С т а т т я 119
Вирішення спорів
1. Будь-який спір стосовно судових функцій Суду підлягає вирішенню
рішенням Суду.
2. Будь-який інший спір між двома чи декількома державамиучасницями стосовно тлумачення або застосування цього Статуту, що не
вирішений шляхом проведення переговорів протягом трьох місяців з
моменту їх початку, передається Асамблеї держав-учасниць. Асамблея може
сама докласти зусиль для вирішення спору або винести рекомендації
стосовно подальшого застосування засобів вирішення цього спору,
включаючи передачу спору до Міжнародного Суду відповідно до його
Статуту.
С т а т т я 120
Застереження
Жодні застереження до цього Статуту не допускаються.
С т а т т я 121
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Поправки
1. Після закінчення семи років з моменту набрання чинності цим
Статутом будь-яка держава-учасниця може запропонувати поправки до нього.
Текст будь-якої запропонованої поправки подається Генеральному секретарю
Організації Об’єднаних Націй, який негайно розповсюджує його серед усіх
держав-учасниць.
2. Не раніше, ніж через три місяці з дати повідомлення, Асамблея
держав-учасниць на своєму наступному засіданні більшістю голосів
присутніх, що беруть участь у голосуванні, вирішує, чи розглядати цю
пропозицію. Асамблея може розглянути пропозицію безпосередньо або
скликати Конференцію з перегляду, якщо цього потребуватиме порушене
питання.
3. Для прийняття поправки, стосовно якої не може бути досягнуто
консенсусу, засіданням Асамблеї держав-учасниць або Конференцією з
перегляду необхідна більшість у дві третини голосів держав-учасниць.
4. За винятком передбаченого в пункті 5, поправка набирає чинності
для всіх держав-учасниць через рік після здачі на зберігання Генеральному
секретарю Організації Об’єднаних Націй ратифікаційних грамот або
документів про прийняття сьома восьмими з них.
5. Будь-яка поправка до статей 5, 6, 7 та 8 цього Статуту набирає
чинності для держав-учасниць, що прийняли цю поправку, через рік після
здачі на зберігання їхніх ратифікаційних грамот або документів про
прийняття. Стосовно держави-учасниці, яка не прийняла поправку, Суд не
здійснює своєї юрисдикції в тому, що стосується злочину, який охоплюється
такою поправкою, коли він вчиняється громадянами цієї держави-учасниці
або на її території.
6. Якщо поправка прийнята сьома восьмими держав-учасниць
відповідно до пункту 4, будь-яка держава-учасниця, яка не прийняла її, може
відразу вийти із цього Статуту, незалежно від положень пункту 1 статті 127,
однак з дотриманням положень пункту 2 статті 127, надіславши
повідомлення не пізніше, ніж через рік після набрання чинності такою
поправкою.
7. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй розповсюджує
серед усіх держав-учасниць будь-яку поправку, прийняту на засіданні
Асамблеї держав-учасниць або на Конференції з перегляду.
С т а т т я 122
Поправки до положень інституціонального характеру
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1. Поправки до положень Статуту, що мають виключно
інституціональний характер, а саме: до статті 35, пунктів 8 і 9 статті 36,
статті 37, статті 38, пунктів 1 (перші два речення), 2 і 4 статті 39, пунктів 4–9
статті 42, пунктів 2 і 3 статті 43 й до статей 44, 46, 47 і 49, можуть бути
запропоновані в будь-який час, незалежно від положень пункту 1 статті 121,
будь-якою державою-учасницею. Текст будь-якої запропонованої поправки
подається Генеральному секретарю Організації Об’єднаних Націй або іншій
особі, призначеній Асамблеєю держав-учасниць, який розповсюджує його
серед усіх держав-учасниць та інших учасників Асамблеї.
2. Поправки відповідно до цієї статті, стосовно яких не може бути
досягнуто консенсусу, приймаються Асамблеєю держав-учасниць або
Конференцією з перегляду більшістю у дві третини голосів держав-учасниць.
Такі поправки набирають чинності для всіх держав-учасниць через шість
місяців після їх прийняття Асамблеєю або, залежно від випадку,
Конференцією з перегляду.
С т а т т я 123
Перегляд Статуту
1. Через сім років після набрання чинності цим Статутом Генеральний
секретар Організації Об’єднаних Націй скликає Конференцію з перегляду для
розгляду будь-яких поправок до цього Статуту. Такий розгляд може
включати, але не обмежується цим, перелік злочинів, що містяться у статті 5.
Конференція відкрита для учасників Асамблеї держав-учасниць і на тих
самих умовах.
2. У будь-який час після цього на прохання однієї з держав-учасниць і
для цілей, зазначених у пункті 1, Генеральний секретар Організації
Об’єднаних Націй за схваленням більшості держав-учасниць скликає
Конференцію держав-учасниць із перегляду.
3. Положення пунктів 3–7 статті 121 застосовуються стосовно
прийняття і набрання чинності будь-якою поправкою до Статуту,
розглянутою на Конференції з перегляду.
С т а т т я 124
Тимчасове положення
Незважаючи на пункти 1 і 2 статті 12, держава, коли стає учасницею
цього Статуту, може заявити, що, протягом семи років після набрання цим
Статутом чинності для відповідної держави, вона не визнає юрисдикції Суду
стосовно категорії злочинів, що згадуються у статті 8, коли, як уявляється,
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злочин вчинений її громадянами або на її території. Заява в розумінні цієї
статті може бути відкликана в будь-який час. Положення цієї статті
розглядаються на Конференції з перегляду, що скликається відповідно до
пункту 1 статті 123.
С т а т т я 125
Підписання, ратифікація, прийняття,
затвердження або приєднання
1. Цей Статут буде відкритий для підписання всіма державами в м. Рим
у штаб-квартирі Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН 17
липня 1998 року. Потім він буде відкритий для підписання в Міністерстві
закордонних справ Італії в м. Рим до 17 жовтня 1998 року. Після цієї дати
Статут буде відкритий для підписання в Центральних установах Організації
Об’єднаних Націй у м. Нью-Йорк до 31 грудня 2000 року.
2. Цей Статут підлягає ратифікації, прийняттю або затвердженню
державами, які його підписали. Ратифікаційні грамоти або документи про
прийняття чи затвердження здаються на зберігання Генеральному секретарю
Організації Об’єднаних Націй.
3. Цей Статут відкритий для приєднання всіх держав. Документи про
приєднання здаються на зберігання Генеральному секретарю Організації
Об’єднаних Націй.
С т а т т я 126
Набрання чинності
1. Цей Статут набирає чинності в перший день місяця, що настає після
60-го дня з дати здачі на зберігання Генеральному секретарю Організації
Об’єднаних Націй 60-ї ратифікаційної грамоти або документа про прийняття,
затвердження чи приєднання.
2. Для кожної держави, що ратифікує, приймає, затверджує цей Статут
або приєднується до нього після здачі на зберігання 60-ї ратифікаційної
грамоти або документа про прийняття, затвердження чи приєднання, Статут
набирає чинності в перший день місяця, що настає після 60-го дня з дати
здачі такою державою своєї ратифікаційної грамоти або документа про
прийняття, затвердження чи приєднання.
С т а т т я 127
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Вихід
1. Будь-яка держава-учасниця може вийти із цього Статуту шляхом
надіслання Генеральному секретарю Організації Об’єднаних Націй
відповідного письмового повідомлення. Вихід набирає чинності через рік
після дати отримання такого повідомлення, якщо в повідомленні не
зазначено пізніший строк.
2. Вихід із цього Статуту не звільняє державу від виконання
зобов’язань, що випливають із цього Статуту, які виникли в період участі цієї
держави в цьому Статуті, зокрема від будь-яких фінансових зобов’язань,
обсяг яких може зрости. Він також не впливає на здійснення співробітництва
із Судом у проведенні кримінальних розслідувань і розглядів, стосовно яких
держава, що виходить, була зобов’язана співробітничати та які були
розпочаті до дати набрання виходом чинності, а також жодним чином не
завдає шкоди продовженню розгляду будь-якого питання, що перебувало на
розгляді Суду до дати набрання виходом чинності.
С т а т т я 128
Автентичні тексти
Оригінал цього Статуту, тексти якого англійською, арабською,
іспанською, китайською, російською і французькою мовами є
рівноавтентичними, здається на зберігання Генеральному секретарю
Організації Об’єднаних Націй, який надсилає засвідчені копії цього Статуту
всім державам.
На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, будучи належним
чином уповноваженими своїми відповідними урядами, підписали цей Статут.
Учинено в м. Рим 17 липня 1998 року.

294

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

295

Практичне завдання 4
Визначення збройного конфлікту на прикладі ситуації в Криму
Будь-ласка, ознайомтесь з фабулою справи нижче та надайте відповідь на такі
запитання:
1. Чи є в описаній ситуації збройний конфлікт?
2. Якщо є, то який він має характер?
3. Чи був вчинений(і) злочин(и) проти А. та інших проукраїнських активістів?
4. Якщо так, то який(і) саме?
5. Який суд (національний чи інший) може розглядати цю справу?
У січні 2014 року в на території Автономної Республіки Крим та м.
Севастополь формувались проросійські воєнізовані групи - кримська
самооборона та військові загони козацтва. Іншою напіввійськовою групою
стали бойовики політичної партії "Руське Єдинство".
20 лютого 2014 року озброєні військові без розпізнавальних знаків оточили
військові об’єкти, будівлі органів державної влади України та, не зустрівши
збройного опору, за підтримки збройних формувань, контрольованих
Російською Федерацією, захопили зазначені стратегічні об’єкти та будівлі.
Згодом виявилося, що вказані озброєні особи без розпізнавальних знаків є
кадровими військовими Російської Федерації. У березні 2014 року Автономну
Республіку Крим було «прийнято» до складу Російської Федерації за законами
останньої.
Від початку операції Російською Федерацію у Криму представники
російської держави та контрольовані нею воєнізовані сили застосовували
тортури та нелюдське поводження з людьми чи групами, які сприймалися як
нелояльні до російської влади. До встановлення ефективного контролю над
Кримом незаконні дії здійснювались воєнізованими структурами,
контрольованими Російською Федерацією (а саме так званою кримською
самообороною, козаками та ін.) та російськими військовими. Ці дії були
спрямовані на ліквідацію нелояльних політичних діячів громадянського
суспільства до Росії та для зменшення будь-якого опору військовій окупації
півострова. Жертвами катувань та викрадень стали проукраїнські активісти,
журналісти, релігійні діячі, учасники кримськотатарського національного руху,
а також жителі Криму, не лояльні до РФ, але стали жертвами
неконтрольованого насильства з боку представників воєнізованих структур.
11 березня 2014 року Верховна Рада Автономної Республіки Крим
прийняла "Положення про волонтерську міліцію (народну дружину) Криму". 17
червня 2014 року самооборона Криму «легалізувалась» та стала «державною
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установою» відповідно до т.зв. Закону Республіки Крим №22-ЗРК від 17 червня
2014 року "Про народну міліцію Республіки Крим".
У період з березня 2014 року по серпень 2014 року більшість випадків
затримання та катувань були скоєні представниками воєнізованих сил.
Зафіксовано 25 випадків викрадення воєнізованими збройними силами. Майже
всі викрадені активісти були звільнені пізніше, і всі вони повідомляли про
катування та жорстоке поводження. Окрім викрадень, було задокументовано
принаймні 21 інциденти, які можуть кваліфікуватися як катування.
А. - координатор руху "Євромайдан Крим", проукраїнський активіст. 9
березня 2014 року А. та його колега Б. піддалися переслідуванню невідомими
людьми, та А. був затриманий міліцією політичної партії "Руське єдинство".
Після затримання А. був переданий поліції РФ, яка незабаром повернула його
до міліції «Руського єдинства». Міліція привела його до невідомої будівлі біля
адміністративного кордону між материковою частиною України та Кримом
(контрольно-пропускний пункт Чонгар), він був замкнений у підвалі. Там його
тримали протягом 11 днів. А. прострелили дві руки, він був роздягнений, його
систематично били, він був підданий дії електричного струму. Протягом
декількох днів його не пускали в туалет, він довгий час був із зав’язаними
очима. 1 20 березня 2014 року він був звільнний разом з іншими
проукраїнськими активістами.
Затримання А. відбулося за день до проведення проукраїнського мітингу,
організованого А. та його колегами.

1

Interview with Andrey Shchekun after release, 21 March 2014 https://www.youtube.com/watch?v=TpevSYLdcAw,
«Peninsula of fear»: chronicles of occupation and human rights violations in Crimea, ed. by Olga Skripnik and Tetiana
Pechonchyk, 2d edition. Kyiv, 2016 https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2016/05/PeninsulaFear_Book_ENG.pdf,
p.60
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Практичне завдання 5
Розмежування термінів МГП/МКП – Юридичних –
Політичних/Загальновживаних
Робота в групах над фабулою справи, дискусія, 40 хвилин
15 хв. На роботу в групах.
Представник однієї групи доповідає результати роботи в групах. Далі дискусія
під модеруванням тренера щодо спірних термінів. 25 хв. на обговорення
дискусійних питань.
Будь-ласка, перегляньте список наведених нижче термінів та розмежуйте
терміни на три групи: Терміни МГП/МКП, Юридичні терміни з інших сфер,
Політичні/загальновживані терміни. При розмежуванні, будь ласка, звертайтесь
до Короткого термінологічного словника з МГП та МКП.
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Агресія
Агресивна держава
Анексія
Антитерористична операція
Військова агресія
Військове вторгнення
Військові злочини
Внутрішні заворушення і
безпорядки
9. Внутрішній збройний конфлікт
10.Воєнний стан
11.Воєнні злочини
12.Врегулювання конфлікту
13.Геноцид
14.Гібридна війна
15.Голокост
16.Дезертирство
17.Диверсія
18.Екоцид
19.Європейський суд з прав
людини
20.Забезпечення міжнародної
безпеки
21.Закони і звичаї війни
22.Заморожений конфлікт
23.Заява про стан війни
24.Збройний конфлікт
25.Збройний конфлікт
міжнародного характеру
26.Збройний конфлікт
неміжнародного характеру
27.Збройний напад
28.Злочин міжнародного характеру
29.Злочин за міжнародним правом
30.Злочин проти міжнародного
права
31.Злочин агресії
32.Злочини проти людяності
33.Злочинна військова організація
34.Інтенсивність бойових дій
35.Комбатант
36.Контекстуальний елемент
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

37.Міждержавний конфлікт
38.Міжнародний збройний
конфлікт
39.Міжнародний злочин
40.Міжнародний контроль за
озброєнням
41.Міжнародний кримінальний суд
42.Міжнародне право прав людини
43.Найманство
44.Насильницьке повалення
конституційного ладу
45.Незаконні збройні формування
46.Нелюдські злочини
47.Неміжнародний збройний
конфлікт
48.Оголошення війни
49.Окупаційні війська
50.Окупація
51.Операція об’єднаних сил
52.Організовані збройні
угруповання (формування)
53.Піратство
54.Поріг існування збройного
конфлікту
55.Порушення суверенітету
56.Посягання на територіальну
цілісність і недоторканність
держави
57.Прийнятний поріг страждання
або приниження
58.Принцип комплементарності
59.Пропаганда війни
60.Реінтеграція територій
61.Спорадичні акти насильства
62.Субсидіарна роль суду
63.Терористична організація
64.Терористичний акт
65.Тліючий конфлікт
66.Фактичне застосування збройної
сили
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Термін, що
використовується у
МГП/Міжнародному
кримінальному праві

Юридичний термін з
іншої сфери

Політичний або
загальновживаний
термін
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Практичне завдання 6
Визначення збройного конфлікту на прикладі так званої ДНР
Будь-ласка, ознайомтесь з фабулою справи нижче та надайте відповідь на такі
запитання:
1. Чи має місце збройний конфлікт на території Донецької області України?
Якщо так, то якого типу і чому ?
2. Як необхідно кваліфікувати дії К. за національним законодавством ?
3. Чи може К. бути притягнутий до відповідальності за вчинення міжнародних
злочинів? Якщо так, то яких ? Визначте норми права, яка підлягають
застосуванню.
4. Чи може К. бути притягнутий до відповідальності Міжнародним
кримінальним судом? Якщо так, то за які злочини і за яких умов?
У березні 2014 року з метою повалення конституційного ладу та зміни
кордонів держави України на території Донецької області створено так звану
«Донецьку народну республіку» (далі - «ДНР»), члени якої є громадянами
України. Протягом березня-квітня 2014 року учасники ДНР захоплювали
адміністративні будівлі на території Донецької області, а потім розпочали бойові
дії проти Збройних сил України, які були задіяні на території Донецької області
з метою відновлення конституційного ладу в рамках проведення
антитерористичної операції (АТО).
Виходячи з положень ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом»,
ДНР є терористичною організацією.
Громадяни України К. і Б. в період з 24 лютого 2015 року по 25 березня
2015 року, спільно з іншими особами, за попередньою змовою, діючи відповідно
до відведеної кожному ролі, здійснювали цілеспрямований збір деталізованих
даних щодо місць розташування військової техніки, блокпостів Збройних Сил
України на території Покровського (Красноармійського) району Донецької
області, чисельності особового складу підрозділів Збройних сил України, їх
озброєння, визначали місця вчинення в майбутньому терористичних актів та
диверсій, шляхи підходу та відходу терористичної групи, кількість необхідної
зброї, проводили відповідну рекогносцировку місцевості. Зібрану інформацію К.
та Б. засобами мобільного зв’язку, а також шляхом особистих зустрічей К. з
особою, матеріали стосовно якої виділені в інше провадження з позивним
«Сармат», передавали учаснику терористичної групи, стосовно якого матеріали
виділені в інше провадження, який здійснював корегування та координацію дій
групи.
Крім того, К. 14 квітня 2015 року, діючи умисно, з особистих мотивів,
пов'язаних із неприязню до осіб, які беруть участь в антитерористичній операції,
з метою покарання їх за участь в бойових діях проти так званої ДНР,
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перебуваючи в приміщенні Управління Служби безпеки України у Донецькій
області за адресою: м. Донецьк, вул. Щорса, 62, виконуючи визначені йому
функції, розуміючи, що військовослужбовці Збройних Сил України, які
потрапили у полон ДНР, припинили участь у воєнних діях та позбавлені
можливості чинити спротив, маючи на меті спричинення особливо жорстоких
фізичних та психологічних страждань і мук, протягом семи годин поспіль
наносив полоненому військовослужбовцю Збройних Сил України громадянину
М. численні удари руками та ногами в область голови, тулубу та інших частин
тіла громадянина М., внаслідок чого останній згідно висновку судово-медичної
експертизи № 234 від 18 жовтня 2015 року отримав тяжкі тілесні ушкодження,
що спричинили встановлення йому інвалідності 1 групи. Крім того, К. під час
нанесення вказаних ударів неодноразово в грубій формі нецензурно
висловлювався на адресу М. та погрожував останньому стратою за відмову
увійти до складу незаконних збройних формувань так званої ДНР та присягнути
на вірність так званій ДНР, а також протягом вказаного часу не надавав
громадянину М. можливості отримати необхідну медичну допомогу,
примушуючи його принизливо умовляти про надання такої допомоги.
Також К. у травні 2015 року в м. Маріуполі Донецької області вступив у
злочинну змову з мешканцем м. Маріуполя А., для отримання з Російської
Федерації зброї, боєприпасів і вибухових пристроїв для подальшого
використання їх на території м. Маріуполя Донецької області проти
представників органів державної влади, співробітників правоохоронних органів,
військовослужбовців, мирних учасників мітингів і пересічних громадян з метою
дестабілізації суспільно-політичної обстановки у східних областях України, а
також таким чином для утримання влади незаконно створеної ДНР на території
Донецької області. Реалізуючи вказані злочинні наміри, 25 травня 2015 року о
03:00 год. у Бердянський морський торговельний порт за попередньою змовою
К. та А. з тимчасово окупованої території АР Крим від представників Російської
Федерації було доставлено 88 автоматів, 8 кулеметів, 24 гранатомети, 918 гранат
із запалами, 20960 патронів, а також спорядження до автоматів і кулеметів
(магазини, підсумки, ремені та інше), усього 73 ящика із озброєнням, для
проведення підривної діяльності на території м. Бердянська та м. Маріуполя. З
метою отримання вказаної зброї, її подальшого транспортування та забезпечення
нею учасників антидержавних заворушень у м. Маріуполі Донецької області, 25
травня 2015 року о 09:00 год. К. вирушив на автомобілі «Рено» до обумовленого
місця зустрічі на звалищі біля с. Новопетрівки, де ним було отримано вказану
вище зброю. В подальшому, 25 травня 2015 року, о 13:30 год. К було затримано
співробітниками СБУ під час слідування з отриманою зброєю до м. Маріуполя.
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Практична вправа 7. Врахування контекстуальних елементів
міжнародних злочинів
Будь-ласка, ознайомтесь з фабулою справи нижче та надайте відповідь
на такі запитання:
1. Чи, на Вашу думку, зміст фабули дозволяє зробити висновок, що було
вчинено злочини 10 липня 2014 р.? Чому?
2. Якщо зміст фабули дозволяє зробити висновок, що було вчинено
злочини 10 липня 2014 р., то які саме? Чому?
3. У контексті кваліфікації злочинів, якщо такі було вчинено, яке
значення має українське громадянство А.? Українське та російське
громадянство членів підрозділу “Гваделупа”?
4. Чи, на Вашу думку, справа А. повинна слухатися в українському суді,
чи бути переданою у міжнародні інстанції? Чому? Чи змінилася би
Ваша відповідь, якщо А. командував би силами т.зв. “ДНР”, а не лише
підрозділом “Гваделупа”?
10 липня 2014 р. А., громадянин України, виконував обов’язки командувача
об’єднаним українсько-російським підрозділом “Гваделупа” т.зв.
“Донецької Народної Республіки” («ДНР»). Об’єднаний підрозділ
“Гваделупа” у цей час підтримував інші підрозділи т.зв. “ДНР” у боях з
урядовими силами антитерористичної операції (АТО) за встановлення
контролю над селищем Водянівка Донецької області. Бої між урядовими
силами АТО та підрозділами т.зв. «ДНР» тривали з середини квітня 2014
року. У селищі Водянівка була розташована водонасосна вежа, від роботи
якої залежало постачання питної води у райони проживання цивільного
населення.
Усвідомлюючи, що сили АТО володіють кількісною та якісною перевагою,
у розпачі від своєї поразки і бажаючи завдати якомога більшої шкоди
місцевому населенню, А. віддав наказ нанести удар по водонасосній вежі з
реактивної системи залпового вогню БМ-27 “Ураган”. У результаті удару,
нанесеного підрозділом “Гваделупа”, водонасосна вежа була пошкоджена.
Селище Водянівка та населені пункти у радіусі 20 км від нього залишилися
без питної води.
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Три роки потому А. був випадково затриманий прикордонниками на
контрольно-пропускному пункті “Чонгар” під час спроби провезти сім
одиниць вогнепальної зброї через адміністративний кордон на територію
Автономної Республіки Крим. На час досудового розслідування А. обрано
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під час досудового
розслідування слідчим стало відомо також про діяння А. 10 липня 2014 р.
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Запитання для експрес опитування
1. Поняття збройного конфлікту визначене:
а) у спільній статті 3 Женевських конвенцій про захист жертв
війни від 12 серпня 1949 року;
б) у Римському статуті Міжнародного кримінального суду від 17
липня 1998 року;
в) у рішенні Апеляційної палати Міжнародного кримінального
трибуналу щодо колишньої Югославії в справі Душко Тадіча від
2 жовтня 1995 р.
г) у Додатковому протоколі ІІ про захист жертв збройних
конфліктів неміжнародного характеру від 8 червня 1977 року до
Женевських конвенцій про захист жертв війни від 12 серпня 1949
року
2. Міжнародний збройний конфлікт має місце у випадках:
а) коли застосовано збройні сили між Державами;
б) в усіх випадках оголошення війни чи будь-якого іншого
збройного конфлікту, що може виникнути між Державами, навіть
якщо стан війни не визнаний однією з них;
в) у випадках часткової або повної окупації території Держави,
навіть за відсутності збройного опору;
г) усі відповіді є правильними.

3.Що таке неміжнародний збройний конфлікт:
а) випадки порушення внутрішнього порядку Держави такі, як
заворушення, спорадичні акти насильства;
б) тривале та інтенсивне застосування збройної сили між
урядовою владою та збройними групами;
в) тривале застосування збройної сили між урядовою владою та
організованими збройними групами або між такими групами;
г) збройний конфлікт, який відбувається на території Держави
між її збройними силами або іншими організованими збройними
силами, які, перебуваючи під відповідальними командуванням
контролюють частину її території, що дає їм змогу здійснювати
безперервні й погоджені воєнні дії.
д) відповіді б), в), г) є правильними
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4. Окупованою територією визнається:
а) випадки часткової або повної окупації території іншої
Держави, за умови вчинення збройного опору або без нього;
б) випадки часткової або повної окупації території іншої
Держави лише якщо цій окупації не чиниться жодний збройний
опір;
в) випадки контролю частини території Держави організованими
збройними групами, які контролюють таку територію;
г) жодна з відповідей не є правильною.
5. У яких міжнародно-правових актах міститься перелік злочинів,
які на сьогодні визнаються міжнародними злочинами?:
а) у Римському статуті Міжнародного кримінального суду;
б) у Статуті ООН;
в) у чотирьох Женевських конвенціях від 12 серпня 1949 р.;
г) у окремих положеннях «Гаазького права»;
6. Геноцид може вчинятися:
а) у мирний час;
б) під час збройного конфлікту;
в) під час внутрішніх заворушень і безпорядків
г) в усіх зазначених випадках
7. Геноцид означає діяння, що здійснюється зі спеціальним
наміром знищити повністю або частково одну з таких груп:
а) національну;
б) етнічну;
в) расову;
г) релігійну;
д) усі відповіді вірні.
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8. Оберіть правильний варіант твердження:
а) окупація – це завжди МЗК; окупантом може бути лише
держава;
б) окупація – це завжди МЗК; окупантом може бути не лише
держава, а й організована збройна група;
в) критерії контролю території для встановлення окупації
регламентовані Гаазьким положенням про закони і звичаї
сухопутної війни 1907 року;
г) обов’язковість визнання державою перебування її військ на
території іншої держави регламентована ЖК 1949 року.
9) МГП та МКП застосовується:
а) до воєнних злочинів, вчинених під час неміжнародних
збройних конфліктів
б) до внутрішніх заворушень
в) до воєнних злочинів, вчинених під час міжнародних збройних
конфліктів.
г) варіанти а), в)
10. Які злочини можна інкримінувати тільки особам найвищого
начальницького складу?
а) воєнні злочини;
б) геноцид;
в) злочини проти людяності;
г) злочин агресії.
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