
Аналітична записка

Розгляд Міжнародним кримінальним 
судом військових злочинів Росії 

проти України: правові підстави, роль
довкілля і перспективи



 1 

Аналітична записка 

 

Розгляд Міжнародним кримінальним судом військових злочинів Росії проти 

України: правові підстави, роль довкілля і перспективи 

  

Римський статут міжнародного кримінального суду (надалі – Статут) – це 

головний документ роботи Міжнародного кримінального суду в Гаазі (надалі – Суд). Він 

регулює роботу Суду, визначає види покарання і функції Асамблеї держав-учасників. 

Його схвалили в 1998 році, а набув чинності він в липні 2002 року.  

Документ підписали і ратифікували 122 країни, 31 країна тільки підписала. США, 

росія, Ізраїль і Північний Судан спочатку поставили свої підписи, але передумали і 

відкликали їх. 

            Україна підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду 20 січня 

2000 року, однак ще не ратифікувала його. 

Відповідно до статті 5 Статуту, юрисдикція Суду обмежується найсерйознішими 

злочинами, що викликають занепокоєння всієї міжнародної Спільноти. Відповідно до 

цього Статуту, Суд має юрисдикцію щодо наступних злочинів: a) злочин геноциду;  b) 

злочини проти людяності; c) військові злочини; d) злочин агресії.  

 Стаття 8 Статуту перелічує діяння, що вважаються військовими злочинами. 

Зокрема, такими злочинами визначено  умисне вчинення нападу, коли відомо, що такий 

напад стане причиною випадкової загибелі або каліцтва цивільних осіб або шкоди 

цивільним об'єктам або масштабної, довгострокової та серйозної шкоди навколишньому 

природному середовищу, яка буде явно несумісною з конкретною і безпосередньо 

очікуваною загальною військовою перевагою. 

Аналізуючи склад даного злочину, можна дійти до таких висновків. 

Безпосереднім об’єктом виступають суспільні відносини щодо життя і здоров’я цивільних 

осіб, цілісності і безпеки цивільних об’єктів, а також, захисту і безпеки довкілля.  В частині 

даного дослідження особливу увагу слід звернути на такий предмет злочину як довкілля.  

Злочин щодо нього вважається вчиненим виключно у разі, коли суб’єкту вчинення 

відомо, що його дії призведуть до масштабної, довгострокової та серйозної шкоди 

довкіллю. При чому, наслідки мають відображатись саме сукупності всіх трьох факторів: 

масштабна, довгострокова і серйозна шкода. У разі відсутності одного із трьох 

зазначених елементів – склад злочину відсутній. Складність у цій частині полягає в тому, 

що Статут не роз’яснює, що означають ці оціночні терміни. Яку частину території чи 

простору має охоплювати шкода, аби вважатись масштабною – не відомо. Чи достатньо 

впливу лише на одну складову довкілля для визнання шкоди масштабною – теж загадка. 

Тай в цілому від яких критеріїв залежить масштабність шкоди не уточнено. Також, 

виникають питання щодо довгостроковості: строк вимірюється часом, потрібним на 

відновлення стану довкілля до звичного чи часом завдання шкоди; який проміжок часу 

може вважатись довгим; відштовхуватись треба від загальних уявлень людини про 

тривалість часу чи від строків, характерних для тих чи інших екосистем.  Щодо 

серйозності, то теж слід зауважити, що не відомим залишається межа між шкодою, яка 

вважатиметься серйозною і такою, що не охоплюватиметься дією даного положення. 

Подібної практики Міжнародного кримінального суду в Гаазі у публічному доступі, поки, 

немає.  

Втім, корисним може бути тлумачення цих термінів британськими науковцями. 

Вони вважають, що термін «масштабна» відноситься до необхідного географічного 

масштабу екологічної шкоди. Конкретний поріг у квадратних кілометрах залишається 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0


 2 

невизначеним і може варіюватися в межах кількох сотень квадратних кілометрів, як це 

визначено  у Конвенції про заборону військового або будь-якого ворожого використання 

засобів впливу на природне середовище або від 44 до тисяч квадратних кілометрів, як 

пропонується у довідкових матеріалах щодо Додаткового протоколу I ("AP I") до 

Женевських конвенцій. 

Що стосується терміну «серйозна», то він, на думку науковців,  відноситься до 

інтенсивності шкоди, заподіяної довкіллю, незалежно від його географічного масштабу 

або тимчасової тривалості. Серйозність екологічних збитків означає завдання шкоди, що 

виходить за межі типового руйнування на полі бою. 

Критерій «довгострокова» відноситься до тимчасової тривалості екологічної 

шкоди. Конкретна мінімальна тривалість «довгостроковості» залишається 

невизначеною і може варіюватися від періоду в кілька місяців або сезону, що відповідає 

тлумаченню «тривалого» у статті 1 ENMOD47 до періоду у десятиліття, як часто 

тлумачиться термін «довгостроковий» у статтях 35(3) та 55 AP I. Незрозуміло, як 

елемент «довгостроковий» можна практично виміряти в контексті кримінального 

переслідування, але зрозуміло, що знання правопорушника про можливість такої шкоди 

необхідно було б оцінювати на основі знань, наявних у нього чи неї  на момент вчинення 

правопорушення. 

Є розуміння терміну широкі, довгострокові і значні наслідки  в частині Конвенції 

про заборону військового або будь-якого ворожого використання засобів впливу на 

природне середовище. Мова йде про цунамі, землетруси, порушення екологічного 

балансу у певному регіоні.  

Слід зазначити, що завдана шкода має бути неспівмірною із конкретною і 

безпосередньо очікуваною від такого нападу військовою перевагою. Ця частина норми 

також наскрізь пронизана оціночними поняттями, які жодним чином не дефінійовані.  

Наприклад, яких масштабів шкоди має бути завдано аби вона визналась неспівмірною 

із військовою перевагою. Цікавим є поняття безпосередньо очікуваної військової 

переваги. Невідомо, чи такою є тільки вказана у військових документах ціль нападу чи 

можливі ніде не закріплені наслідки нападу, які можна спрогнозувати, тощо. 

Оскільки норми статуту пронизані значною кількістю оціночних понять, видається, 

що безпосередньо Суд в кожній конкретній справі визначатиме обсяг того чи іншого 

терміну. У зв’язку із цим, важливим аспектом в ході розгляду таких справ є суспільний 

інтерес та резонанс, політична воля і трактування того чи іншого питання більшістю 

цивілізованих держав.  

Існує ряд науковців, що пропонують включити до Римського статуту такий злочин, 

як екоцид. Втім, такі пропозиції можна, з одного боку, розглядати як природний крок до 

забезпечення більшої відповідальності всіх учасників чиї дії завдають значної шкоди 

довкіллю, включаючи людські втрати, зміни клімату. Визначення «екоциду» як тяжкого 

міжнародного злочину (поряд з іншими серйозними злочинами, передбаченими 

Римським статутом), на відміну від цивільного правопорушення, є явним підвищенням 

ставок. Зокрема, у разі внесення змін до Римського статуту це матиме значні наслідки 

не лише для тих, хто приймає рішення в бізнесі, а й для урядів, яким потрібно буде 

враховувати можливість того, що їхні рішення можуть призвести до міжнародної 

кримінальної відповідальності державних службовців. Що стосується останнього, то 

загроза може призвести як до ширшої зміни політики, так і до ще більш ретельного 

вивчення конкретних рішень з потенційним впливом на довкілля. 
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Варто наголосити, що якби станом на 2022 рік Римський статут передбачав 

відповідальність за такий злочин, як екоцид, у світової спільноти були б усі підстави 

притягати відповідальних російських представників за його вчинення.  

27 лютого Україна направила позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у 

Гаазі. Суд цей позов прийняв. 

Як відомо 28 лютого 2022 року Прокурор Міжнародного кримінального суду  пан 

Карім А. А. Хан виступив із заявою про якомога швидше розслідування ситуації в Україні.  

3 березня прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі заявив, що негайно 

почне розслідування можливих військових злочинів, скоєних в Україні під час російської 

агресії. Міністерство закордонних справ України підтримало ініціативу щодо створення 

спеціального трибуналу з розгляду справи про злочин російської агресії проти України. 

Багато дискусій щодо можливості притягнення російської сторони до 

відповідальності за допомогою Міжнародного кримінального суду стосувались факту не 

ратифікації Україною Римського статуту.  Варто наголосити, що відповідно до чинних 

правил ініціювати розгляд справ у Суді може Держава-учасниця Статуту або країна, яка 

його не ратифікувала, проте визнала юрисдикцію МКС над конкретною ситуацією, Рада 

Безпеки ООН та Прокурор Суду. 

2 березня стало відомо, що дані про злочини росії в Україні до Міжнародного 

кримінального суду в Гаазі передали 39 країн. За словами прем'єра Британії Бориса 

Джонсона, це найбільший позов в історії суду. 

Зрештою, Прокурор Суду прийняв рішення про початок розслідування ситуації в 

Україні. Відповідаючи на питання, що дозволило Україні все ж розпочати захист своїх 

прав за цією процедурою при відсутності ратифікації Статуту, слід наголосити на двох 

факторах: 

1. Україна вже двічі визнавала юрисдикцію Суду над конкретною ситуацією. А саме, 

декларацією поданою урядом України, якою визнано юрисдикцію МКС щодо ймовірних 

злочинів, скоєних на території України з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року. 

А також декларацією, що  подовжила цей період на відкритій основі, щоб охопити 

ймовірні злочини, вчиненi на території України протягом усього періоду, починаючи з 20 

лютого 2014 року. 

Сам Прокурор суду вказав: «Україна не є державою-учасницею Римського статуту 

Міжнародного кримінального суду («МКС» або «Суду»), тому вона сама не може 

передати цю ситуацію до мого Офісу. Але Україна двічі скористалася своїми 

прерогативами, щоб на законних підставах визнати юрисдикцію Суду щодо ймовірних 

злочинів за Римським статутом, які відбуваються на її території, якщо Суд вирішить її 

здійснити.» 

2. Безпрецедентна кількість звернень країн-учасників до Міжнародного 

кримінального суду щодо злочинів росії проти України.  

Така міжнародна увага створює значний тиск на органи Суду та стимулює 

відповідальних осіб до негайної реакції. Карім Хан з цього приводу висловився: «Ці 

звернення дають змогу моєму офісу розпочати розслідування ситуації в Україні з 21 

листопада 2013 року і далі, охоплюючи, таким чином, будь-які попередні та поточні 

звинувачення у воєнних злочинах, злочинах проти людяності чи геноциді, скоєних на 

будь-якій частині території України будь-якою особою». 

Втім, попри відкриття розслідування не варто вважати, що відсутність ратифікації 

Статуту ніяк не відобразиться на правах та можливостях їхньої реалізації зі сторони 

України в ході міжнародного співробітництва у даній сфері. Без ратифікації РС Україна 

НЕ зможе: 1) використовувати всі доступні міжнародні механізми, щоб ефективно 

https://www.slovoidilo.ua/2022/02/27/novyna/polityka/ukrayina-napravyla-pozov-proty-rf-sudu-haazi-zelenskyj
https://www.slovoidilo.ua/2022/02/27/novyna/svit/sud-haazi-otrymav-pozov-ukrayiny-proty-rosiyi
https://www.slovoidilo.ua/2022/03/03/novyna/suspilstvo/haazkyj-trybunal-rozpochav-rozsliduvannya-mozhlyvyx-vijskovyx-zlochyniv-ukrayini
https://www.slovoidilo.ua/2022/03/07/novyna/suspilstvo/nyurnberh-2-mzs-pidtrymalo-stvorennya-speczialnoho-trybunalu-shhodo-zlochyniv-rf-ukrayini
https://www.slovoidilo.ua/2022/03/02/novyna/polityka/vtorhnennya-ukrayinu-majzhe-40-krayin-peredaly-haahy-dani-pro-zlochyny-rosiyi
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протидіяти безкарності за найтяжчі злочини, 2) брати участь в обранні суддів та 

Прокурора МКС, 3) приймати бюджет МКС, 4) брати участь у роботі Асамблеї держав-

учасниць МКС, 5) офіційно передати певну ситуацію на розгляд Прокурору Суду, як це 

передбачено статтею 14 Статуту. 

Наступне за популярністю питання із цієї теми полягає у тому, чи не спричинить 

проблем відсутність ратифікації Статуту з боку росії. Для кращого розуміння цієї 

обставини доцільно ознайомитись із позицією Суду по справі Ірак/Сполучене 

Королівство. Суд вказав: «Оскільки Ірак не є державою-учасницею Римського статуту і 

не подав заяву згідно зі статтею 12(3) про визнання здійснення юрисдикції Суду, 

Управління не може досліджувати всі ймовірні злочини, передбачені Римським 

статутом, вчинені на території Іраку. Натомість, відповідно до статті 12(2)(b) Суд може 

здійснювати свою юрисдикцію лише стосовно поведінки громадян держав-учасниць або 

громадян будь-якої держави, яка подала заяву до Суду відповідно до статті 12( 3). 

Велика Британія здала на зберігання свою ратифікаційну грамоту до Римського статуту 

4 жовтня 2001 року. Тому МКС може здійснювати свою юрисдикцію, починаючи з 1 липня 

2002 року, щодо ймовірних військових злочинів, злочинів проти людства та геноциду, 

скоєних на території Сполученого Королівства або громадянами Великобританії на 

території інших держав.» Тобто, правоздатності однієї із сторін конфлікту є достатньо 

для наявності повноважень у Суду для розгляду справи.  

У цій частині доречним буде згадати слова Президента Суду Чилі Ебое-Осуджі, 

щодо ситуації між США та Афганістаном. Він вказав: «Не забуваймо, що МКС – це суд 

правосуддя і ми маємо бути готові виконувати свою роботу. Думка про те, що ми маємо 

ухилятися від виконання своїх обов’язків, суперечить ідеї правосуддя… Саме Офіс 

прокурора вирішує, яку справу передавати до суду, і судді зобов’язані відреагувати на 

це. Не має бути жодних виправдань, і ми не можемо не виконувати роботи тільки тому, 

що хтось грає м’язами».  

Спираючись на норми міжнародного права, чітку позицію Прокурора Суду та 

попередні висловлювання Президента Суду, підтримку міжнародної спільноти є 

підстави вважати, що Міжнародному кримінальному суду вдасться притягнути винних до 

відповідальності.  

Дослідниками Мельбурнського університету розроблено, на їхній погляд, ключові 

аспекти, для досягнення успіху у розгляді таких справ.  

Фактори успіху: 

* Висловлювання і заяви характеризується чіткістю і визначеністю. 

* Відповідність тверджень конвенціям, що стали основою для Римського статуту 

(слід також покладатися на узгоджену термінологію, де це можливо). 

* Зведення до мінімуму проблеми з доказами, що пов'язані з екологічною шкодою, 

спричиненою різними факторами в сукупності. 

* Слід уникати необхідності доводити, що злочинець мав на меті знищити 

довкілля. Даний фактор має бути доведено до рівня неоспорюваності.  

* Слід уникати непотрібних ускладнень, пов’язаних із будь-яким заявленим 

правом на безпечне довкілля або впливом на людей. 

Видається, що такі поради можуть бути досить ефективно використані 

українською стороною в ході відповідних судових процесів. 

Додає надій у притягненні винних до відповідальності та стягнення з російської 

сторони компенсацій на користь України справа Іраку та Кувейту. Компенсаційна комісія 

ООН притягнула Ірак до відповідальності за шкоду довкіллю, завдану в Кувейті. Оскільки 

Ірак не був учасником необхідних міжнародних договорів, Комісія застосувала 
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унікальний юридичний стандарт, отриманий з резолюції Ради Безпеки № 687, і Ірак на 

початку поточного року ззавершим компенсацію Кувейту. Сподіваємось, що схожі 

механізми будуть застосовані і до російської сторони.  
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