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НЕПІДКОНТРОЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ  

ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 

 

Тема нашого обговорення надзвичайно важлива, надзвичайно глибока і 

надзвичайно важка. Треба дати відповідь на основне запитання. Як має діяти 

держава на територіях, які не в змозі контролювати, за умови, що вона за 

Конституцією зобов’язана забезпечувати захист життя, здоров’я, честі, гідності та 

майнових прав громадян на всій своїй території? 

Як відомо, в Конституції, не сказано, що за певних обставин держава не 

несе відповідальності за діяння на певних територіях. Це означає, що держава 

зобов’язана реєструвати, розслідувати злочини, які скоюються на територіях 

Криму та непідконтрольного Донбасу, і карати злочинців. 

Але як, в який спосіб вона це має робити нажаль не зрозуміло. У всякому 

разі законодавство на цей предмет мовчить. 

В Кримінальному кодексі є лише одна стаття, яка стосується 

непідконтрольних територій, зокрема стаття 332
1
, яка передбачає відповідальність 

за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та 

виїзду з неї. 

У Кримінальному процесуальному кодексі передбачена також лише одна 

стаття 615, яка при розслідуванні злочинів в умовах воєнного, надзвичайного 

стану або у районі проведення антитерористичної операції дає право прокурору 

використовувати певні повноваження слідчого судді. 

Слід звернути увагу на Закон України „Про здійснення правосуддя та 

кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної 

операції”, прийнятий у серпні 2014 року. Здавалось, Закон з такою назвою мав би 

визначити всі особливості кримінального процесу на непідконтрольних 

територіях. Однак він містить лише шість статей, що поверхнево визначили 

питання підслідності та підсудності. 



 

Це все на що спромоглася держава за два роки. 

Хочу зауважити, що таке відношення держави до врегулювання суспільно-

значущих правовідносин на непідконтрольних територіях свідчить про 

ігнорування засади правової визначеності. І це при тому, що з метою 

забезпечення прав і свобод людини, процес досудового розслідування повинен 

бути чітко регламентований, щоб уникнути беззаконня і свавілля. 

На цю тему у справі «Барановський проти Польщі» Європейський суд з 

прав людини вказав, що національне законодавство повинно бути 

передбачуваним, тобто закони мають бути сформульовані чітко і однозначно. 

З перших днів після відторгнення Криму та частини Донбасу Українська 

влада зобов’язана була прийняти закон про особливості реєстрації, розслідування 

злочинів та покарання злочинців на цих територіях. Але вона цього не зробила. 

Усвідомлюючи, що на непідконтрольних територіях важко розслідувати 

злочини, а то і неможливо, влада зобов’язана була внести зміни до статті 49 

Кримінального кодексу, яка регулює питання строків давності. 

На мій погляд, перебіг строків давності за злочини, вчинені на 

непідконтрольних територіях, повинен зупинятися до відновлення на цій 

території суверенітету держави. 

Оскільки нічого цього не зроблено, а територія Донбасу де-юре є 

територією України, а люди, які там живуть, – є громадянами України, то і 

відповідати перед своїми громадянами треба саме Україні. 

В результаті склалася ситуація, при якій кожний потерпілий від злочину, 

який вчинений на непідконтрольній території, в разі тривалого не розслідування 

злочину або і розслідування некомпетентною структурою такою як ДНР або ЛНР, 

має право пред’являти позов до України в Європейський суд з прав людини з 

вимогою поновити його права і відшкодувати збитки. 

При підготовці названих законопроектів не треба імпровізувати, як кажуть: 

«видумувати велосипед». Він давно придуманий. Слід використати досвід 

Радянського Союзу при окупації його території Німеччиною та її сателітами, 

досвід Молдови при вирішенні аналогічної проблеми в Придністров’ї, і досвід 



 

Грузії, Азербайджану, Вірменії та Балканських країн тощо. На цю тему є 

документи міжнародних організацій. 

Зокрема, треба мати на увазі, що Європейський суд з прав людини має 

велику кількість оригінальних рішень, які розширюють поняття юрисдикції 

країни. Він вважає, що стаття 1 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод не може тлумачитися таким чином, щоб дозволити одній 

державі вчиняти на території іншої держави порушення Конвенції, які вона не 

може вчиняти на власній території. У зв’язку з цим, поняття «ефективний 

контроль» держави й межі такого контролю Європейський суд з прав людини 

також тлумачить досить широко. 

Наприклад, у справі «Кіпр проти Туреччини» Суд розглядав ситуацію, яка 

склалася в Північному Кіпрі з моменту проведення Туреччиною в цьому регіоні 

військових дій та поділу території Кіпру з утворенням так званої Турецької 

Республіки Північного Кіпру. У цій справі Туреччина стверджувала, що не несе 

відповідальності за дії названої Республіки, адже остання була політично 

незалежною від Туреччини. 

Проте Суд не погодився з такими доводами та зробив висновок, що 

відповідальність Туреччини згідно з Конвенцією не може обмежуватися діями її 

військовослужбовців та посадових осіб у Північному Кіпрі, а поширюється також 

на дії місцевої влади так званої Турецької Республіки Північного Кіпру, оскільки 

остання існує за рахунок військової та іншої підтримки Туреччини. 

У рішенні у справі «Луізіду проти Туреччини» Суд зазначив, що 

відповідальність держави може виникати в разі, якщо вона здійснює контроль над 

регіоном іншої держави в результаті військової операції – як законної, так і 

незаконної. А в справі «Ілашку та інші проти Молдови та Росії» Суд ще більше 

заглибився у зміст поняття «ефективний контроль» держави над територією іншої 

держави та відійшов від вузьких рамок здійснення військової операції. 

Так, у рішенні в цій справі Суд зазначив, що презумпція територіальної 

правомочності держави може бути обмежена у виняткових випадках, а особливо в 

тих, коли державі не дають можливості застосовувати свою владу на частині своєї 



 

ж території. Це може статися в результаті військової окупації збройними силами 

іншої держави, які реально контролюють зайняту територію, військові дії або 

заколот, а також дії іноземної держави, яка підтримує створення сепаратистської 

держави на території, про яку йдеться. 

Виходячи із зазначеного, Суд установив, що Придністровський регіон 

Молдови в період, коли були порушені права заявників, залишався під 

управлінням чи, принаймні, під вирішальним впливом Росії. У будь-якому разі, 

цей регіон існував за рахунок військової, економічної, фінансової та політичної 

підтримки Росії. 

Тому Суд визнав, що саме Росія, а не Молдова здійснює контроль над 

Придністров’ям, мала місце тривала та безперервна відповідальність Росії за долю 

заявників, і саме Росія повинна нести відповідальність за дії, які оскаржили 

заявники. 

Слід згадати також рішення в справі «Чірагов та інші проти Вірменії», яка 

стосується юрисдикції Вірменії в Нагірному Карабасі та прилеглих окупованих 

територіях. У цій справі, попри заперечення Вірменії, Суд визнав її військову 

присутність у відповідних районах та визнав здійснення Вірменією ефективного 

контролю над цими територіями. 

Суд спирався, зокрема, на те, що сили оборони, які складалися з мешканців 

Нагірного Карабаху, не могли зайняти цей район та прилеглі території без 

зовнішньої підтримки. Суд також узяв до уваги інші докази та визнав, що 

Вірменія своєю військовою присутністю й наданням військової техніки була 

значною мірою залучена до нагірно-карабаського конфлікту із самого початку. І, 

крім того, Нагірно-Карабаська Республіка та її адміністрація могли існувати 

тільки завдяки військовій, політичній, фінансовій та іншій підтримці Вірменії, що 

робить останню відповідальною. 

Важливою з точки зору визначення поняття «юрисдикції» держави є справа 

«Андреу проти Туреччини». Заявниця була поранена турецькими 

військовослужбовцями, коли перебувала поза межами нейтральної буферної зони 



 

ООН на Кіпрі, поблизу контрольно-пропускного пункту, і не брала участі в 

конфлікті, який виник у цій зоні. 

У рішенні щодо прийнятності Суд зазначив: хоча пані Андреу була 

поранена на території, над якою Туреччина не здійснювала жодного контролю, 

усе ж її слід розглядати як особу, що потрапила під юрисдикцію Туреччини, 

оскільки турецькі військові відкрили вогонь по натовпу з близької відстані, що й 

стало прямою та безпосередньою причиною поранення заявниці. 

Отже, практика Суду стосовно екстериторіальної юрисдикції свідчить про 

те, що висновок про ефективний контроль держави насамперед залежить від 

факту військового втручання, як законного, так і незаконного, а також від інших 

показників, у тому числі економічних та політичних. Крім того, держава буде 

відповідальною за порушення прав людини, якщо вона через свої органи або 

представників впливає на територію іншої держави, у тому числі й на суб’єктів на 

цій території, здійснюючи контроль над певними виконавцями. 

Для України така практика має важливе значення, адже дає надію на 

можливість висунення обґрунтованих претензій до Російської Федерації з 

приводу покладення на цю державу відповідальності за порушення прав громадян 

в Автономній Республіці Крим та окремих районах Луганської і Донецької 

областей. 

З моєї точки зору, без застосування практики міжнародних судових установ, 

а особливо ЄСПЛ, відновити справедливість і притягнути до відповідальності 

Росію буде неможливо. Адже Росія продовжує заперечувати факт окупації 

Автономної Республіки Крим, а так само заперечує будь-яку свою присутність на 

Сході України та підтримку сепаратистів. 

Довести протилежне з метою беззаперечного визнання Російської Федерації 

суб’єктом відповідальності, звісно, дуже складно. Проте це не означає, що 

неможливо. Адже наявні ознаки, які свідчать, що на Сході нашої держави так 

звані ДНР і ЛНР – нежиттєздатні як самостійні суб’єкти та не можуть існувати без 

зовнішньої військової, політичної та фінансової підтримки. 



 

Я впевнений, що Україні вдасться повернути окупований Крим, подолати 

сепаратизм на Сході та повернути під свій контроль окремі території Донецької й 

Луганської областей. Однак говорити, що вирішення цієї проблеми на майбутнє 

усуне ті порушення, які вже сталися, й компенсує потерпілим ту шкоду, яку вже 

завдано, неможливо. 

При цьому Україні не слід забувати, що при розгляді подібних справ 

Європейський суд з прав людини виходить із того, що обмеження презумпції 

територіальної правомочності держави – це виняток, а не правило. 

Як зазначив Суд у рішенні в справі Ілашку, обов’язки, які Договірна 

Сторона бере на себе згідно зі статтею 1 Конвенції, включають у себе обов’язок 

держави вживати всіх можливих засобів для забезпечення прав і свобод людини 

на власній території. Цей обов’язок зберігається в силі навіть тоді, коли 

застосування державою своєї влади обмежено на частині її території, і тому 

держава зобов’язана вживати всіх відповідних, можливих і доступних засобів для 

забезпечення прав і свобод людини на всій її території. 

У зв’язку з цією тезою варто звернути увагу на поняття про юрисдикцію 

держави в справі «Саргсян проти Азербайджану». В ній мова йде про юрисдикцію 

держави стосовно села, розташованого на території Азербайджану, але поблизу 

Нагірного Карабаху, в спірному районі на півночі, з азербайджанського боку 

річки, якою проходить кордон із Нагірним Карабахом. Заявник Саргсян залишив 

своє житло та майно в цьому селі в 1992 році, з того часу не мав доступу до 

власного майна, у зв’язку з чим посилався на порушення його права згідно зі 

статтею 1 Першого протоколу до Конвенції. 

Вирішуючи зазначену справу, Суд погодився з тим, що Азербайджан хоч і 

має правову юрисдикцію стосовно території села, де жив Саргсян, але стикається 

з практичними проблемами стосовно доступу до цієї території та управління нею. 

Суд визнав, що такі труднощі для Азербайджану справді існували: спірна 

територія залишалася в зоні бойових дій, була замінована, на ній спостерігалися 

часті порушення режиму припинення вогню, а тому надання заявнику доступу до 

цієї території було неможливим. 



 

І все ж Суд дійшов висновку, що попри наявність об’єктивних труднощів 

для здійснення управління спірною територією Азебрайджан був зобов’язаний 

вжити інших, альтернативних заходів для захисту права власності заявника. 

З огляду на вказане, сама по собі наявність підстав і навіть беззаперечних 

доказів для застосування принципу екстериторіальної юрисдикції держав-

учасниць Конвенції та покладення відповідальності за ті чи інші порушення прав 

громадян на Росію не звільняє Україну від обов’язку вживати заходів на 

неконтрольованих територіях для захисту прав і свобод своїх громадян. 

Зокрема, на мою думку, Україна повинна взяти до уваги наведені висновки 

та впровадити в систему захисту прав громадян нові механізми, які давали б змогу 

всім потерпілим, що опинилися в схожому правовому становищі, скористатися 

доступною та спрощеною процедурою поновлення своїх прав. 

Наша держава потерпає від агресії з боку сусіда, об’єктивно не контролює 

частину своєї території, має справу з величезною кількістю внутрішньо 

переміщених осіб. Однак зазначені факти, як і процес мирних перемовин, який 

триває, не виправдає державу в майбутньому, якщо вона не виконала свої 

позитивні зобов’язання і не зробила все можливе не тільки для поновлення 

контролю над своєю територією, але й для забезпечення прав і свобод своїх 

громадян, які постраждали. 

Проблема адекватної правової оцінки подій, що відбулися та відбуваються в 

Автономній Республіці Крим і на Сході України, безумовно, повинна знайти 

вирішення на національному рівні настільки, наскільки це дозволяє вітчизняне 

законодавство. Однак для ефективного захисту прав наших співвітчизників 

юристи мають узяти на озброєння практику Європейського суду з прав людини й 

готувати доказову базу, звертаючи увагу на будь-який доказ, що може бути 

використаний. 

Треба пам’ятати, що Нюрнберзький трибунал, а також засудження 

колаборантів, всіляких поліцейських та старост після 1945 року не могли б 

відбутися якщо б під час війни не фіксувались факти злочинів і не збирались би 

докази на окупованих територіях. І сьогодні це слід робити. На мій погляд, це 



 

мають робити прокурори та слідчі під прикриттям, а також інші особи, визначені 

законом. 


