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ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА СЛУЖБІ  

В СИЛОВИХ СТРУКТУРАХ ТАК ЗВАНОЇ 

ДОНЕЦЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 

 

На сьогодні склалася така ситуація за якої дії осіб, які перебувають на 

службі в силових відомствах так званої Донецької Народної Республіки по-

різному оцінюються офіційними судами України. В одних випадках такі дії 

кваліфікують як участь у діяльності збройного формування, в інших – як участь у 

діяльності терористичної організації «ДНР». Розрізнена судова практика є 

характерною не тільки для місцевих судів, а й для Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ (ВСС України). 

Так ухвалою ВСС України від 28 квітня 2016 року Бабенко О.В. було 

визнано винним у вчинені злочину, відповідальність за який передбачена ч. 1 ст. 

258
3
 Кримінального кодексу України (КК України). Обставини скоєного такі: до 

проведення антитерористичної операції на сході нашої держави Бабенко О.В. 

працював на посаді старшого інженера відділу інженерно-технічних засобів 

охорони, зв’язку, інформатизації Волноваської виправної колонії Управління 

державної пенітенціарної служби України (ДПтС України) у Донецькій області 

№ 120. Після захоплення цієї колонії незаконними збройними формуваннями 

«ДНР», всупереч положенням наказу начальника управління ДПтС України у 

Донецькій області від 19 серпня 2014 року № 184 він не прибув на територію, яка 

контролюється законною владою України, а перейшов на службу до так званого 

Департаменту державної служби виконання покарань Міністерства внутрішніх 

справ ДНР і був призначений на посаду начальника відділу інженерно-технічних 

засобів охорони, зв’язку та інформатизації Волноваської виправної колонії № 120. 

Ці дії судом були оцінені як добровільний, з корисливих мотивів, з власних 

ідейних переконань перехід на бік терористичної організації «ДНР».  



Іншою ухвалою ВСС України від 30 листопада 2015 року дії Павшенка Д.В. 

були оцінені як участь у діяльності збройного формування й кваліфіковано за ч. 2 

ст. 260 КК України. Обставини вчиненого діяння наступні: Павшенко Д.В., 

будучи безробітним, прийшов до приймального пункту незаконного збройного 

формування самопроголошеної, так званої Донецької Народної Республіки, 

добровільно увійшов до його складу на посаду рядового й отримав відповідне 

посвідчення «Міністерства оборони Донецької Народної Республіки» та військову 

форму.  

Отже вчинені суспільно небезпечні діяння, про які йдеться в обох ухвалах 

відрізняються тим, що Павшенко Д.В. до вступу до так званого Міністерства 

оборони ДНР був безробітним і не перебував у жодних трудових відносинах ані 

на території, підконтрольній легітимній владі нашої держави, ані на території 

проведення антитерористичної операції.  Бабенко О.В., працюючи у Волноваській 

виправній колонії, продовжував у ній працювати й після захоплення її 

незаконними збройними формуваннями «ДНР», чим порушив наказ начальника 

управління ДПтС України у Донецькій області. 

Стосовно першої ухвали (справа Бабенка О.В.) зауважимо, що уразі 

сприйняття позиції суду як правильної, доведеться притягати до кримінальної 

відповідальності за ст. 258-3 КК України всіх місцевих жителів, які на сьогодні 

працюють не тільки в органах влади невизнаної республіки, а й будь-де, оскільки 

своїми діями вони нібито вчиняють «інше сприяння діяльності терористичної 

організації», яка названа як «ДНР». 

Слід також відзначити на те, що під час досудового слідства дії Павшенка 

Д.В. спочатку розглядалися як участь у діяльності терористичної організації 

«ДНР». Проте під час судового розгляду його дії було перекваліфіковано з ч. 1 ст. 

258-3 КК України на ч. 2 ст. 260 КК України та оцінено як участь у діяльності 

створеного не передбаченого законом України збройного формування. Суд 

першої інстанції свій висновок обґрунтував тим, «що національним 

законодавством України: ані Законом України «Про боротьбу з тероризмом», ані 

будь-яким іншим законодавством актом, – не визначено послідовності визнання 



організації терористичною, компетентних органів, які повинні звертатися з 

клопотанням про визнання терористичною організацією того чи іншого 

угруповання». З такими доводами погодився й ВСС України.  

Існування такої розрізненої судової практики обумовлено відсутністю 

законодавчо визначеної процедури визнання організацій терористичними, які 

створені не вперше, а які вже діють певний проміжок часу як на території 

України, так і за її межами.  

Зважаючи на те, що належний рівень судового рішення залежить не лише 

від самого судді, а й від якості законодавства, нині постала гостро потреба в 

удосконаленні законодавства про боротьбу з тероризмом. Сьогодні  можливо 

притягнення до кримінальної відповідальності за створення терористичної 

організації чи участь у таких організаціях, проте  відсутній механізм визнання 

існуючих організацій терористичними, а також , відсутній порядок ведення 

реєстру організацій, визнаних терористичними як в Україні, так і за її межами. В 

ст. 24 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» лише зазначено, що заява про 

притягнення організації до відповідальності за терористичну діяльність подається 

до суду відповідно Генеральним прокурором України, прокурорами Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя у встановленому законом 

порядку, однак сам порядок законодавством не визначений. Сьогодні так звані 

«ДНР» та «ЛНР» не визнані терористичними організаціями. З огляду на це до 

Верховної Ради України було подано два законопроекти, які стосуються 

удосконалення механізмів боротьби з тероризмом: законопроекти від 26 січня 

2015 року № 1840 та від 13 лютого 2015 року № 2139. Згідно з першим із проектів 

(№ 1840) рішення про визнання організації терористичною приймається Вищим 

адміністративним судом України на підставі адміністративного позову 

Генерального прокурора України, прокурорів Автономної Республіки Крим, 

областей, міст Києва і Севастополя у порядку, встановленому Кодексом 

адміністративного судочинства України. За другим законопроектом (№ 2139) 

передбачається, що в разі наявності підстав для визнання організації 

терористичною Служба безпеки України звертається до Верховного Суду України 



з поданням про визнання організації терористичною. До сьогодні жоден із 

запропонованих проектів не прийнято й питання визнання організацій 

терористичними залишається відкритим.  

Проте як бачимо доки це питання не дійшло до ВСС України суди практично 

без сумнівів засуджували осіб за участь в діяльності терористичної організації. Те, 

що ВСС України стикнувся з проблемою кваліфікації дій осіб, які перебувають на 

службі в силових структурах так званої Донецької Народної Республіки вкотре 

підкреслює необхідність вдосконалення законодавства України в частині протидії 

тероризму в цілому й зокрема в частині визнання організації терористичною. 


