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Анотація 

 У роботі досліджено сучасні тенденції міжнародного гуманітарного права 

щодо кваліфікації збройний конфліктів. Виокремлено кваліфікуючі ознаки 

міжнародного, неміжнародного та інтернаціоналізованого збройних конфліктів. 

Проведено аналіз конфлікту на Сході України та здійснено його кваліфікацію з 

точки зору міжнародного гуманітарного права. Досліджено основні 

доктринальні підходи до питання кваліфікації конфлікту. 

Summary 

The paper investigates the current trends of international humanitarian law 

regarding the qualification of armed conflicts. Qualifying attributes of international, 

non-international and internationalized armed conflicts are singled out. The analysis of 

the conflict in the Eastern Ukraine was carried out and its qualification was conducted 

in terms of international humanitarian law. The main doctrinal approaches to the issue 

of qualification of the conflict were investigated. 

Вступ. З початком збройного протистояння на Сході України та агресією 

Російської Федерації проти нашої держави, виникла нагальна проблема довести 

та притягнути до відповідальності РФ за міжнародні правопорушення, в тому 

числі норм міжнародного гуманітарного права. Зважаючи на це, великого 

значення набуває питання кваліфікації конфлікту з точки зору міжнародного 

гуманітарного права, адже це впливає на вибір норм права, які слід застосовувати 

та притягнути винних до відповідальності.  

Метою роботи є кваліфікація конфлікту на Сході України з точки зору 

міжнародного гуманітарного права. 
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Завданнями роботи є: встановити наявність збройного конфлікту на Сході 

України; визначити ознаки міжнародного та неміжнародного збройних 

конфліктів та провести аналіз ситуації України відповідно до них; 

проаналізувати доктринальні підходи до визначення інтернаціоналізованих 

конфліктів; визначити тип конфлікту на Сході України відповідно до норм 

міжнародного гуманітарного права та доктрини міжнародного права. 

Об’єктом дослідження є конфлікт на Сході України. 

Великий внесок у дослідження теми зробили українські дослідники 

Репецький В.М., Лисик В.М., Гнатовський М.М., Задорожній О.В., а також 

зарубіжні автори, такі як Хайнш Р., Нузов І. та Квінтів А. 

Результати дослідження. Для того, аби застосовувати певні норми 

міжнародного гуманітарного права до конфлікту на Сході України, важливо 

визначитись з його характером. Перш за все, слід з’ясувати, чи має місце 

збройний конфлікт, чи ці події можна кваліфікувати як бандитизм або 

внутрішньодержавну терористичну діяльність, які не регулюються міжнародним 

правом. Міжнародне договірне право, яке регулює питання збройних конфліктів, 

не вказує на його визначення.  

Саме тому міжнародні судові установи були вимушені надавати 

пояснення, як, наприклад, Міжнародний трибунал по колишній Югославії 

зазначив, що «збройний конфлікт має місце усякий раз, коли держави 

звертаються до сили чи коли відбувається тривалий збройний конфлікт між 

урядовими силами і організованими збройними угрупуваннями чи між такими 

групами в середині держави» [1]. Це визначення дає змогу називати події на 

Сході України «збройним конфліктом», адже ми маємо тривалий (чотири роки) 

збройний конфлікт між урядовими силами (Національна Гвардія України, СБУ, 

Збройні Сили України) і організованими збройними угрупованнями (так звані 

ДНР та ЛНР, російські військовослужбовці та спецпризначенці, найманці з 

різних держав). 

Сучасне міжнародне гуманітарне право виділяє два види збройних 

конфліктів: міжнародний та неміжнародний збройний конфлікт. В межах цього 
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надалі доцільним є розглянути їх ознаки та визначити, яка кваліфікація більше 

підходить ситуації на Сході України. 

Міжнародним збройним називають конфлікт, коли один суб’єкт 

міжнародного права застосовує збройну силу проти іншого суб’єкта. Звичайно, 

казати про міжнародний збройний конфлікт між Україною та 

самопроголошеними ДНР та ЛНР ми не можемо, адже жодна з цих так званих 

«республік» не є визнаним суб’єктом міжнародного права. Тому варто дослідити, 

чи є доцільним вести мову про міжнародний збройний конфлікт між Україною 

та Росією. Є безліч доказів перебування російських військових на території 

України, є свідчення про допомогу Росії терористичним угрупованням як 

зброєю, так і фінансами. Проте, сама Російська Федерація не визнає своєї участі 

у збройному конфлікті на Донбасі, і весь час заявляє, що це внутрішня проблема 

України.  

Варто звернутися до Женевських конвенцій і визначити, які положення 

визначають правовий статус збройних конфліктів. Зокрема, у статті 2, яка є 

спільною для усіх Женевських конвенцій, зазначається, що «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» [2].  

Російська Федерація неодноразово наголошувала, що вона не визнає факту 

наявності збройного конфлікту з Україною. В Україні ж донедавна не було 

жодного юридичного закріплення статусу конфлікту з РФ, а дії на Сході України 

визначалися як «антитерористична операція». Проте, це було змінено з 

прийняттям Закону України «Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих 

територіях у Донецькій та Луганській областях», який чітко і недвозначно 

вказує, що «застосування Російською Федерацією збройної сили проти України 

становить злочин збройної агресії» та «Російська Федерація … здійснює 

тимчасову окупацію частини її території за допомогою збройних формувань 
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Російської Федерації» [3]. З цих положень можна зробити висновок, що Україна 

визнає факт наявності міжнародного збройного конфлікту з Росією.  

У коментарі до І Женевської конвенції зазначається, що міжнародний 

збройний конфлікт варто розуміти як «будь-яку суперечку між двома державами, 

яка призводить до втручання членів збройних сил. ... при цьому не мають 

значення ні те, як довго триває конфлікт, ні ступінь руйнувань, ні численність 

учасників» [4, c. 246]. В рамках кваліфікації збройного конфлікту на Сході 

України визначальними є положення про те, що має бути втручання членів 

збройний сил та відсутність необхідного порогу інтенсивності конфронтації. 

МКЧХ у своїй доповіді також підтверджує, що міжнародний збройний конфлікт 

виникає, коли одна чи декілька держав застосовують збройні сили проти іншої 

держави, не зважаючи на причину чи інтенсивність конфронтації [5]. 

Ці положення також підтверджуються у судовій практиці. Наприклад, 

Міжнародний кримінальний суд у своєму рішенні по справі Любанґа встановив, 

що «загалом, не має вимоги до певного рівня, довготи чи територіальної 

експансії збройних дій для того, щоб застосовувати положення щодо 

міжнародних збройний конфліктів» [6]. 

Таким чином, для того, щоб довести існування міжнародного збройного 

конфлікту між Україною та Росією, необхідно в першу чергу, довести 

застосування збройних сил Росії на території України. У випадку, якщо буде 

доведено застосування збройний сил Російської Федерації на території Донбасу, 

можна буде автоматично кваліфікувати конфлікт як міжнародний збройний. 

Проте, все ще залишається відкритим питання про участь незаконних 

збройних формувань так званих «ДНР» та «ЛНР». В межах цього питання варто 

визначити, чи можливо визначити збройний конфлікт між Україною та цими 

формуваннями як неміжнародний збройний конфлікт, зокрема, у разі, якщо 

неможливо довести участь регулярної армії Російської Федерації у конфлікті. 

Жодний міжнародно-правовий акт не визначає поняття неміжнародного 

збройного конфлікту. Проте, його можна знайти як у доктрині міжнародного 

права, так і у судовій практиці. Зокрема, Міжнародний трибунал для колишньої 



5 

Югославії у справі Тадича вказує, що неміжнародний збройний конфлікт може 

бути визначений як «затяжне збройне насильство між урядовими силами та 

організованими збройними групами або між цими групами» [1]. 

Правове регулювання неміжнародних збройних конфліктів здійснюється 

на основі статті 3 Женевських конвенцій 1949 року, яка визначає мінімальні 

положення, що мають застосовуватися «у випадку збройного конфлікту, який не 

має міжнародного характеру та виникає на території однієї з Високих Договірних 

Сторін» [2]. Також, більш широке правове регулювання неміжнародних 

збройних конфліктів відбувається за рахунок положень ІІ Додаткового 

протоколу до Женевських конвенцій 1949 року (Протокол ІІ).  

 Варто також зауважити, що Протокол ІІ у ч. 1 ст. 1 містить додаткові 

кваліфікуючі ознаки, які обмежують сферу застосування цього Протоколу. До 

них відносяться: уточнення сторін конфлікту – збройні сили держави і 

антиурядові збройні сили або інші організовані збройні групи, що знаходяться 

під відповідальним командуванням, і здійснюють контроль над частиною 

території, що дозволяє здійснювати безперервні і узгоджені військові дії і 

застосовувати Протокол ІІ. Проте, як зазначає Ладиненко А.П., «ці ознаки ніяким 

чином не впливають на кваліфікацію конфлікту як неміжнародного за ст. 3 

Женевських конвенцій» [7]. Це фактично означає, що незважаючи на те, чи існує 

у «Д/ЛНР» відповідне командування, яке здійснює узгоджені військові дії, 

конфлікт може бути кваліфікований як неміжнародний. Але, зважаючи на той 

факт, що нам відомо про існування так званих «армій» на території, тимчасово 

непідконтрольній Україні, можна зробити також висновок, що Протокол ІІ може 

в повній мірі застосовуватись до ситуації на Сході України. 

 Слід також констатувати наявність в праві збройних конфліктів ще однієї 

категорії збройного конфлікту – інтернаціоналізовані збройні конфлікти. 

Особливістю, що дозволяє виділити такого роду конфлікт в окрему категорію, є 

наявність у нього двох чітко виражених взаємопов’язаних аспектів – 

внутрішньодержавного і міжнародного. Отже, такі поняття як 

«інтернаціоналізований збройний конфлікт» і «міжнародний збройний 
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конфлікт» не варто ототожнювати. Оскільки питання інтернаціоналізованих 

збройних конфліктів ніколи не ставало предметом міжнародно-правової 

кодифікації, правову кваліфікацію таких конфліктів варто обґрунтовувати на 

основі доктрини міжнародного права.  

 Зазначається, що інтернаціоналізований конфлікт може перерости у 

міжнародний збройний конфлікт. Проте, відкритими залишаються питання щодо 

умов, при яких таке може відбутись. Юрист-міжнародник Давид Е. вказує, що ці 

питання породжують інші два питання, а саме: «яка ступінь втручання у 

неміжнародний збройний конфлікт має бути, щоб мав місце міжнародний 

збройний конфлікт; чи надає іноземне втручання міжнародний характер усьому 

конфлікту, чи тільки конфліктним відносинам між іноземною державою та 

стороною, проти якою направлене втручання» [8, c. 158]. В рамках предмету 

дослідження кваліфікаційної роботи ці питання постають у зв’язку з 

необхідністю визначити, чи дає рівень втручання Російської Федерації у 

конфлікт на Сході України підстави визначити його як міжнародний.  

 Вочевидь, якщо мова йде про втручання збройних сил РФ, ми фактично 

маємо міжнародний збройний конфлікт, як це було визначено раніше. Проте, 

проблема виникає у тому випадку, коли довести таке втручання немає 

можливості, а наявні лише факти надання експертної допомоги, спорядження чи 

військової техніки. В такому випадку на допомогу приходить судова практика. 

Зокрема, у справі Міжнародного суду ООН Нікарагуа проти США було 

застосовано концепцію ефективного контролю, яка дає змогу ототожнювати дії 

незаконних збройних формувань з діями держави, якщо вони отримують 

допомогу експертів та радників та іншу підтримку від цієї держави [9].  

 Тільки якщо ці радники і експерти беруть участь в конфлікті, підкоряючись 

виключно державі походження, конфлікт може прийняти міжнародний характер 

між цією державою і силами противника, тобто силами, проти яких бореться 

сторона, яка отримує сприяння від цих радників або експертів. В даному випадку 

можна з впевненістю говорити про те, що присутність російських кадрових 

офіцерів на території Східної України, які надають консультації незаконним 
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збройним формуванням, може свідчити про наявність міжнародного збройного 

конфлікту між Україною та Росією. 

 Іншими фактами, які можна застосувати при кваліфікації 

інтернаціоналізованого конфлікту, є випадки, коли втручання третьої держави 

виражається або в посилці найманців чи добровольців для дій в інтересах однієї 

зі сторін, що перебувають у конфлікті, або просто в тому, що воно допускає виїзд 

цих осіб для допомоги одній із сторін. Як відомо, Російська Федерація не 

заперечує той факт, що на Донбасі перебувають «російські добровольці», так 

само як і не перешкоджає цим особам брати участь у конфлікті. Проте, у даному 

випадку, доктрина та міжнародна практика не на стороні України, адже Комісія 

міжнародного права поведінку «добровольців», які були надіслані в сусідні 

країни, або ж «дії осіб, яким доручено виконання деяких завдань на іноземній 

території», відносить на рахунок держави, в чиїх інтересах вони діють [10]. 

Тобто у нашому випадку дії російських «добровольців» не можуть бути 

підставою визнання конфлікту міжнародним. 

Також слід розглянути Резолюцію ГА ООН про визначення агресії 1974 

року, стаття 3 пункт g якої вказує, що «засилання державою або від імені держави 

збройних банд, груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти 

застосування збройної сили проти іншої держави, що носять настільки серйозний 

характер, що це рівнозначно переліченим вище актам, або його значну участь у 

них» кваліфікуються як акт агресії [11]. Це дає змогу говорити про міжнародний 

збройний конфлікт, де РФ виступає агресором. Фінансуючи збройні формування 

на Сході України, РФ фактично перетворила їх на свою армію, а юридично на 

свої органи влади, дії яких можна розглядати як агресію РФ. Проте, для таких 

висновків треба довести ефективний контроль РФ за збройними формуваннями. 

Хайнш Р., досліджуючи класифікацію конфлікту на Сході України, дійшов 

висновку, що беззаперечно має місце неміжнародний збройний конфлікт. В той 

же час, на його думку, для класифікації конфлікту у якості міжнародного не 

вистачає факту продовжуваного прямого втручання регулярних збройних сил 

Росії на територію України. Проте, найбільшою підтримкою у американського 
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дослідника користується теорія про те, що цей конфлікт, скоріше за все, можна 

визнати інтернаціоналізованим, в якому армія Російської Федерації бере 

непряму участь, надсилаючи радників, експертів та військову допомогу 

антиурядовим силам Донбасу [12]. 

Натомість, дослідники Нузов І. та Квінтів А. зазначають, що «навіть якщо 

хоч один російський військовослужбовець воює проти Української армії, ст. 2 

спільна для Женевських конвенцій 1949 року може бути застосована, отже – 

конфлікт має міжнародний характер» [13].  

 Підсумовуючи вищезазначені варіанти класифікації конфлікту на Сході 

України варто виділити той факт, що існують ознаки як міжнародного, так і 

неміжнародного збройного конфлікту. Тому, слід звернути увагу на думку 

Репецького В.М., який вказує, що «відбуваються одночасно два різновиди 

збройних конфліктів: міжнародний і внутрішньодержавний» [14]. Не можна 

також не погодитись і з тим, що це призводить до чималих складнощів при 

визначенні норм міжнародного гуманітарного права, які застосовуються до 

ситуації і тягнуть за собою відповідні правові наслідки.  

З цією думкою також погоджується і Гнатовський М.М., зазначаючи, що 

на Сході України фактично існує один збройний конфлікт, проте «виключно з 

точки зору міжнародного гуманітарного права та лише для визначення обсягу 

застосовних норм … доцільно умовно виділяти два збройні конфлікти з різним 

суб’єктним складом» [15].  

 Висновки. Було встановлено, що у міжнародному гуманітарному праві 

розрізняють міжнародний та неміжнародний збройний конфлікт. У доктрині 

міжнародного права також виділяють інтернаціоналізований збройний конфлікт. 

Проаналізувавши кваліфікуючи ознаки кожного з конфліктів, а також підходи 

юристів-міжнародних до проблеми кваліфікації конфлікту на Сході України, 

видається, що варто виділяти два взаємопов’язаних збройних конфлікти, які 

існують одночасно. Зокрема, це міжнародний збройний конфлікт між Україною 

та Російською Федерацією та неміжнародний збройний конфлікт між Україною 

та незаконними збройними формуваннями «Д/ЛНР». Це тягне за собою 
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застосування більшості норм міжнародного гуманітарного права до конфлікту на 

Сході України. 
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