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Короткий огляд 
Порівнюючи з початком 2015 року, кількість звітів про обстріли та бої на неспокійному Сході України 

перестали бути настільки масовими. Проте, можна стверджувати, що за останні два роки шанси на 

успіх мирних переговорів з сепаратистами та на повернення до нормального життя зменшилися. 

Мирні переговори розпочалися в 2014 році. Саме тоді створили Тристоронню контактну групу в складі 
представників Росії, України та самопроголошених Донецької та Луганської народних республік. На 

сьогодні підписано три резолюції, щодо припинення вогню та вирішення конфлікту, проте жодна з них 

не була повністю виконана.  

Однією з найбільших суперечностей навколо Мінських домовленостей стало запровадження амністії 

для всіх сторін конфлікту. Найбільше занепокоєння викликає загроза безкарності для тих, хто брав 
участь у ворожих діях на Сході України. Але в Мінських угодах не передбачено нічого, що виключало б 

можливість для України надати умовну амністію та встановити відповідальність за воєнні злочини. 

Політичні результати амністії залежатимуть винятково від змісту положень національного 

законодавства та політичної волі українського уряду.  

Світова практика показує, що закони про амністію виконували як конструктивну, так і деструктивну 
роль. Залежно від змісту конкретного закону, він може як призвести до безкарності, так і стати 

ефективним інструментом мирного врегулювання конфлікту. Закони про амністію можуть слугувати 

ефективним механізмом правосуддя в перехідний період, якщо вони приведені у відповідність до 

міжнародного законодавства. Також є важливим визначення чітких умов помилування колишніх 

комбатантів та правильне введення в дію. 
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Роль амністії у світовій практиці 
Надання амністії – це законний та політичний інструмент. Він звільняє людей від обвинувачень, 

пов’язаних з конкретними злочинами, здійсненими в певний проміжок часу. Закони про амністію 

зазвичай ефективні для припинення воєнних дій та запровадження мирних переговорів. 

Декриміналізуючи непокору державі, закони про амністію підвищують шанси на мирне складання 
зброї повстанцями та членами партизанських груп. Але оголошення амністії часто викликає спротив, 

особливо серед цивільного населення та жертв, оскільки може вилитися в безкарність порушників. 

Найзапекліша критика, зазвичай, стосується «загальних амністій», які блокують обвинувачення 

стосовно всіх типів злочинів, скоєних усіма сторонами конфлікту. Цей тип закону про амністію призвів 

до того, що розслідування злочинів, вчинених військовою хунтою в Аргентині, диктатурою в Уругваї 

1973-1985, а також Армією опору Господнього в Уганді затрималось на десятиліття. В усіх трьох 
випадках політична ситуація була настільки нестабільною, а нові уряди такими слабкими, що під 

страхом державного перевороту, вони були вимушені пообіцяти амністію своїм супротивникам. У 

випадку такої амністії очевидними видаються збитки та шкода, нанесені широким масам населення. 

Проте, ініціювання кримінального переслідування за кожен окремий злочин, скоєний у воєнний 

період, може нанести шкоду процесам побудови миру та припинення конфлікту. Багато 
повстанців/сепаратистів залучені до дій, які можуть розцінюватись, як злочини. Однак ці злочини не 

тяжкі та були скоєні усіма членами політичної опозиції в період конфлікту. До цієї категорії злочинів 

можна віднести так звані політичні злочини: зраду, незаконне зберігання зброї, непокору, членство у 

заборонених організаціях, антиурядову пропаганду, і т.д. Люди, залучені до вчинення цих злочинів, 

зазвичай керуються конфліктною ситуацією, а їхні дії не становлять серйозного порушення закону. 

Помилування дозволяє їм скласти зброю та повернутися до нормального життя. Немає сенсу у їхньому 
переслідуванні, а в багатьох випадках це навіть неможливо. Наприклад, після геноциду в Руанді амністії 

не надали нікому – настільки високим був рівень обурення. За рік система правосуддя була 

заблокована тисячами справ, відкритих проти підозрюваних у скоєнні злочинів. За чотири роки після 

скасування амністії, менше ніж 3% справ, що стосувалися геноциду, пройшли слухання в суді.1 У 

результаті, політики зрозуміли, що неможливо здійснити кримінальне переслідування всіх порушників, 

та перейшли до гібридної системи. Вона включала традиційні неформальні слухання з наголосом на 
правдивості свідчень та врегулюванні конфлікту замість покарання. 

Суперечність між конфліктними потребами у мирному регулюванні та підзвітності може бути вирішена 

введенням так-званої “умовної амністії”. У такому разі помилування надається членам воєнних 

угруповань за таких умов: капітуляція та роззброєння; злочини були вчинені у період бойових дій; 

люстрація чи перевірка держслужбовця, підозрюваного у скоєнні злочину; матеріальні відшкодування 
потерпілим; публічну відмову від насильницьких дій і вираз лояльності до нинішньої влади.2 На 

                                                   
1 Braid Emily, Roht-Ariazza Naomi, Creeks of Justice: Debating Post-Atrocity Accountability and Amnesty in Rwanda and 

Uganda in Amnesty in the Age of Human Rights Accountability Comparative and International Perspectives, Cambridge 

University press, p 210-238 
2 Mallinder Louise, Exploring the practice of states in introducing amnesties, Ulster University - Transitional Justice Institute, 

June 1, 2008 
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додаток до цього, злочини, за які передбачене помилування, не мають бути серйозними чи 

міжнародними. Запровадження таких амністій не перешкоджає відновленню правосуддя та може 
допомогти забезпечити підзвітність.  

Міжнародна практика демонструє кілька ключових факторів, які переконливо свідчать на користь 

амністії як інструмента для досягнення миру та правосуддя: 

1. Відповідність міжнародному законодавству. Закони про амністію не мають застосовуватись до 
таких злочинів, як: геноцид, вбивство, злочини проти людяності, воєнні злочини, тортури, 

зникнення, викрадення, позасудові страти і т.д. Більшість країн підписали міжнародні договори, 

які зобов'язують їх розслідувати ці злочини. Важливо, щоб формулювання національного 

закону про амністію відповідало нормам міжнародного права в галузі прав людини, 

міжнародного гуманітарного права та міжнародного кримінального права. Наприклад, 

міжнародне право розрізняє злочини, вчинені з метою підривної діяльності або її уникнення. 
Таке розрізнення дозволяє надати амністію людині, яка вчинила вбивство під час бою, та 

покарати людину, яка вбила мирних жителів. Міжнародне право також вводить поняття 

злочинів, скоєних під примусом, і відповідальності верхньої ланки командування за злочини, 

скоєні солдатами. Гармонізація національного законодавства про амністію з нормами 

міжнародного права – це гарантія того, що строк позивної давності, типовий для 

національного кримінального законодавства, не поширюється на тяжкі злочини. Яскравим 
прикладом безкарності, як результату невідповідності національного законодавства 

міжнародному праву, стало розслідування тортур французькими військовими під час 

Алжирської війни за незалежність. Положення про амністію були включені в Евіанські мирні 

угоди 1962 року. У 1968 році Французька Національна Асамблея прийняла окремий закон про 

надання амністії всім сторонам конфлікту в Алжирі. Проблема безкарності стала очевидною, 

коли генерал Поль Осарес опублікував книгу, в якій відкрито визнав застосування тортур в 
Алжирі. Він представив детальну інформацію про тортури струмом і колективні страти, здійснені 

французькими військовими. У зв’язку з дійсною амністією, єдиним способом притягнути 

Осареса до відповідальності було засудити його за публікацію, що і було зроблено 

правозахисниками. Тим не менш, суди винесли рішення на користь генерала, бо злочини, 

описані в книзі, були здійснені більше 10 років тому. Отже, минув їхній строк позивної давності. 

Тільки у 1994 році Франція ухвалила новий Кримінальний кодекс для злочинів проти людяності, 
щоб уникнути подібних проблем у майбутньому.3  

2. Необхідні ефективний механізм імплементації та рівне ставлення до всіх сторін конфлікту. Якщо 

запроваджена амністія лише умовна, то державні та правоохоронні органи все одно мусять 

переконатися, що ставлення до всіх сторін конфлікту рівне. Амністія матиме позитивний ефект 

(наприклад, роззброєння партизанських груп) лише у випадку довіри до верховенства права. 
Прикладом серйозних проблем, які можуть виникнути з запровадженням законів про амністію, 

є Чеченська республіка Російської Федерації. У 1992 році Державна Дума РФ упровадила закон 

про амністію за умови роззброєння повстанців. Закон із самого початку не був ідеальним у 

                                                   
3 Economist, France and torture: An awkward case http://www.economist.com/node/886928 
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плані відповідності міжнародному законодавству, однак це не було його основною проблемою. 

Групи правозахисників задокументували випадки колективних страт повстанців, які здалися. 
Наприклад, у березні 2001 року біля села Комсомольське Урус-Мартанівського району. Більше 

того, у 2001 році зафіксовано безліч випадків викрадення співробітниками правоохоронних 

органів колишніх повстанців, які отримали амністію та можливість повернутися до 

нормального.4 Це призвело до образи та повторної ескалації бунтівних настроїв.  Інша 

проблема з законом про амністію стосувалась розслідування кримінальних справ. Хоч закон 

про амністію не покривав тяжкі злочини, проте на практиці він укріпив небажання судів 
розглядати кримінальні провадження щодо злочинів, вчинених федеральними військами у 

Республіці Чечня. В результаті багато справ, які стосувалися переслідувань та вбивств 

цивільного населення, неможливо було розглянути в місцевих судах. Єдиним ефективним 

методом відновлення правосуддя для жертв став розгляд справ у Европейському Суді з Прав 

Людини.5       

3. Забезпечення ефективного функціонування судової системи. Наявність правильно 

сформульованих законів настільки ж важлива, наскільки їхнє впровадження. Якщо судова 

система залежна і зміщена в бік однієї зі сторін конфлікту, це може спотворити миротворчі 

зусилля. У постконфліктному середовищі дуже ймовірна залежність суддів від політичних 

рішень, а судові рішення були винесені під впливом політичних міркувань.  Положення про 

амністію має рівномірно застосовуватися до обох сторін, щоб забезпечити справедливість і 
притягнути винних до відповідальності. Наприклад, у Руанді після геноциду та до початку 

судових засідань щодо винних у скоєнні злочинів, була проведена комплексна реформа судової 

системи. Судді були перевірені, а судові органи пройшли відповідну підготовку.   

4. Законодавство про амністію є найбільш ефективним, коли воно доповнене іншими 

інструментами врегулювання конфліктів. Дослідження демонструють, що успішний перехід до 
миру та примирення громад відбувається, при використанні кількох інструментів 

транзитивного правосуддя.6 Закон про амністію може призвести до ситуації, непритягнення 

злочинців до відповідальності. При цьому негативний вплив може бути пом’якшений завдяки 

роботі комісій з правди та примирення, а також публічних зізнань з боку порушників. 

Створення міжнародних трибуналів або гібридних судів для розслідування міжнародних 

злочинів та серйозних порушень міжнародного законодавства з прав людини також може 
виступати корисним додатковим механізмом. Крім цього є кілька випадків креативного 

застосування інструментів транзитивного правосуддя, які стосуються амністії. Наприклад, у 

Південній Африці в період після апартеїду можливості для покарання злочинців були обмежені. 

У той же час існувала необхідність інформування громадськості про злочини, скоєні під час 

апартеїду. Комісія з Правди і Примирення зробила правдиві свідчення умовою для амністії. 

Люди, залучені до ворожих дій мали публічно свідчити Комісії про злочини, які вони вчинили за 

                                                   
4 Станислав Дмитриевский, Станислав Самченко, Российская амнистия в Чечне и международное право, режим 

доступу: https://www.kavkaz-uzel.ru/articles/38859/ 
5 Див. як приклад, справи Ахмадов та інші проти Росії, Аслаханова проти Росії, Імакаєва проти Росії 
6 Sikkinik Kathryn, The Age of Accountability: The Global Rise of Individual Criminal Accountability, Amnesty in the Age of 

Human Rights Accountability Comparative and International Perspectives, Cambridge University press, p 19-42 
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часів режиму апартеїду. Тільки після цього вони отримували дозвіл на амністію. В Аргентині, 

коли закон про загальну амністію вступив в силу, правозахисні групи за підтримки судів 
ініціювали так-звані “Суди правди”. Суди, навіть якщо вони не були в змозі викрити винних, 

продовжували розслідування і просили підозрюваних з'являтися до суду і публічно свідчити. Ця 

практика дозволила провести комплексну документацію доказів злочинів, а також допомагала 

інформувати громадськість про звірства, скоєні в період хунти.7 Інше рішення знайшли в 

Руанді. Там слухання кримінальних справ доповнювалося традиційним інструментом 

вирішення конфліктів Gacaca – системою напівформальних громадських судів. В такій системі 
місцеві громади обирали суддів для слухань у справах підозрюваних у геноциді. Суди виносили 

пом’якшені вироки, якщо підозрюваний розкаювався та бажав примирення з громадою. 

Вироки Gacaca сприяли врегулюванню конфлікту, створюючи для жертв можливість почути 

правду. Злочинці ж отримували шанс зізнатися у своїх злочинах, розкаятися та попросити 

пробачення у громади.8  

Проект закону про амністію 

Законопроект "Про звільнення від судового переслідування і покарання осіб, які беруть участь у 

заходах на території Донецької та Луганської областей” (“Проект закону про амністію") був розроблений 
відповідно до Мінських угод. 

Законопроект визначає період часу, який покриває амністія (між 22 лютого 2014 та днем, коли закон 

про амністію набрав чинності), територію застосування закону (Донецька і Луганська області, де були 

проведені антитерористичні операції) і конкретну групу людей (тих, хто скоїв злочини, і був членом 

озброєних груп або брав участь у діях таких груп та / або був залучений до діяльності 
самопроголошених органів Донецької та Луганської областей, або тих, хто заважав проведенню 

антитерористичних операцій.) 

Особи, які відповідають умовам запропонованої амністії, будуть звільнені від будь-якої форми 

покарання (у вигляді позбавлення волі або іншим чином).9 Всі відстрочені розслідування, які 

підпадають під дію запропонованої амністії, будуть закриті.10 Закон буде застосовуватися до справи на 
всіх стадіях, в тому числі, попереднього розслідування, досудового розгляду, судового розгляду і 

розслідування після винесення вироку. 

Щоб мати право на амністію особи мають відповідати наступним вимогам: 

                                                   
7 Engstrom Par, Pereira Gabriel, From Amnesty to Accountability: The Ebb and Flow in the Search for Justice in Argentina, in 

Amnesty in the Age of Human Rights Accountability Comparative and International Perspectives, Cambridge University 

press, p 97- 123 
8 UN Background Information on the Justice and Reconciliation Process in Rwanda, режим доступу: 

http://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/about/bgjustice.shtml 
9 Статті 2 та 4 Законопроекту про амністію 
10 Стаття 3 Законопроекту про амністію 
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⋅ звільнити всіх утримуваних ними заручників; 

⋅ добровільно передати державним органам усю вогнепальну зброю, боєприпаси, вибухові 

речовини, вибухові пристрої і військову техніку в їхньому розпорядженні; 

⋅ припинити окупацію або перешкоджання функціонуванню будь-яких будівель або приміщень, 

що належать державним органам, місцевим органам влади, підприємствам і організаціям 

Донецької та Луганської областей;  

⋅ проінформувати відповідні слідчі органи про виконання цих пунктів. 

Законопроект передбачає, що наступні категорії злочинів не покриватимуться запропонованою 

амністією: спроби вбити посадову особу або соціального працівника; саботаж; умисне вбивство; 

умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю; захоплення заручників; торгівля людьми (стаття 149 
Кримінального кодексу України); згвалтування (стаття 152 ККУ); насильницьке задоволення статевої 

пристрасті неприродним способом (стаття 153 ККУ); розбій (Стаття 187 ККУ); контрабанда (Стаття 201 

ККУ); тероризм (Стаття 258 ККУ); наруга над могилою (Стаття 297 ККУ); посягання на життя працівника 

правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і 

державного кордону або військовослужбовця (Стаття 348 ККУ); захоплення представника влади або 

працівника правоохоронного органу як заручника (Стаття 349 ККУ); посягання на життя судді, 
народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їхньою діяльністю, пов'язаною із здійсненням 

правосуддя (Стаття 379 ККУ); посягання на життя захисника чи представника особи в зв'язку з 

діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги (Стаття 400 ККУ); геноцид (Стаття 442 ККУ); 

посягання на життя представника іноземної держави (Стаття 443 ККУ); злочини проти осіб та установ, 

що мають міжнародний захист - дипломатів (Стаття 444 ККУ). На додаток, Стаття 5 законопроекту про 

амністію виключає застосування запропонованої амністії до будь-яких розглядів з приводу збиття 
боїнгу Malaysia Airlines MH17 та / або перешкод у розслідуванні цієї події. 

Відповідність правовим нормам 
проекту закону про амністію 

Відповідність Законодавству України 
Відповідно до Конституції України, щоб вважатися дійсними, амністії мають бути запроваджені в рамках 

закону.11 Закон, який регулює амністії в Україні – це Закон “Про застосування амністії в Україні” 1996 

року. Він виключає застосування амністії до наступних категорій: до осіб,  яким смертну кару в порядку 
помилування замінено на  позбавлення  волі,  і  до  осіб,  яких  засуджено   до   довічного позбавлення 

волі; до осіб, які мають дві і більше судимості за вчинення умисних  тяжких    та/або   особливо   тяжких   

злочинів,   крім   випадків  індивідуальної амністії; до осіб, яких засуджено за злочин або злочини, які 

                                                   
11 Стаття 92 Конституції України 



 

 
 

                      IPHR · ПОЛОЖЕННЯ ПРО АМНІСТІЮ У МІНСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЯХ: ЗРАДА ЧИ ПЕРЕМОГА? 8 

спричинили загибель двох і більше осіб12. 

Стаття 4(2) Закону “Про застосування амністії в Україні” також виключає можливість застосування 

амністії для осіб,  засуджених за умисне  вбивство;  катування;  насильницьке  донорство;  незаконне 

позбавлення  волі  або  викрадення  людини, якщо при цьому сталося заподіяння  смерті,  або  

нанесення  тяжких тілесних ушкоджень, що потягнули за собою смерть (те ж саме стосується інших 

категорій осіб, визначених цим законом).  

Нинішній текст проекту Закону про амністію не поширюється на статті 4 Закону “Про застосування 

амністії в Україні” і не включає винятки, передбачені в Законі про застосування амністії. Це може 

призвести до плутанини – наприклад, особа, яка має право на амністію, відповідно до Закону про 

амністію не обов’язково має таке право відповідно до Закону про застосування амністії. Тому у проект 

закону, як винятки, важливо включити тортури, викрадання і вбивства, щоб гарантувати його 

відповідність українському законодавству та міжнародним стандартам. 

Відповідність іншим міжнародним юридичним 
обов’язкам України.  
Україна є учасником низки міжнародних договорів (Конвенції проти катувань13, чотирьох Женевських 

конвенцій14, Конвенції про геноцид15, Конвенції проти апартеїду16, і Конвенції про насильницькі 

зникнення17), які зобов'язують уряд України розслідувати серйозні міжнародні злочини. Міжнародні 
злочини – це акти, які через свій характер і тяжкість, були визнані як загроза для міжнародного миру і 

безпеки, предмет стурбованості міжнародного співтовариства в цілому.18 Деякі з цих злочинів, а саме: 

                                                   
12 Стаття 4 ЗУ “Про застосування амністії в Україні” 
13 Конве́нція про́ти катува́нь та і́нших жорсто́ких, нелю́дських або́ прини́жуючих гі́дність ви́дів пово́дження та 

покара́ння (1984), Стаття 7, режим доступу: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx (останній 

доступ: 12.12.2015). 
14 Женевські конвенції (I) про поліпшення долі поранених та хворих в регулярних арміях (II) про поліпшення долі 

поранених, хворих і осіб, потерпілих корабельну аварію, зі складу озброєних сил на морі, (III) про поводження з 

військовополоненими, (IV) про захист цивільного населення під час війни (1949), режим доступу: 

https://www.icrc.org/en/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions (останній доступ: 12.12.2015). 
15 Конвенція про запобігання злочину геноциду і покарання за нього (1948), Стаття 6, режим доступу: 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%2078/volume-78-I-1021-English.pdf (останній доступ: 12.12.2015). 
16 Міжнародна конвенція про припинення і покарання злочину апартеїду (1973), Стаття 4, режим доступу: 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201015/volume-1015-I-14861-English.pdf (останній доступ: 

12.12.2015). 
17 Міжнародна конвенція про захист усіх осіб від насильницьких зникнень (2006), Стаття 3, режим доступу: 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx (останній доступ: 12.12.2015). N.B: Україна 

приєдналась до цієї Конвенції 14 серпня 2015 року, тому всі зобов'язання, що випливають з цієї Конвенції, 

вступають у дію з цієї дати і не мають зворотної сили. 
18Дивись Преамбулу до Статуту МКС; Див. також Статтю 19 Проекту статей про відповідальність держав Комісії 

міжнародного права (1996), режим доступу: http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_1996.pdf 

(останній доступ: 12.12.2015); Деякі вчені включають транснаціональні злочини до цієї категорії, поширивши її на 

22 різних типи злочинів, включаючи піратство, викрадення літаків, наркозлочини: див. J.M.C. Divino “Delicti Jus 

Gentium: A limitation on the State’s power to grant amnesty”, 40 Ateneo Law Journal (1995) at 202-250. 
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геноцид, злочини проти людяності, військові злочини і злочини агресії, рабство, піратство і тортури, 

розглядаються як такі, що переходять межі інтересів будь-якої конкретної держави, надаючи всім 
країнам законне право притягнути винних до відповідальності (універсальну юрисдикцію).19 У 

міжнародному співтоваристві зростає консенсус, підкріплений міжнародними договорами та 

державною практикою20, щодо існування імперативного (jus cogens) зобов'язання для всіх держав (erga 

omnes) до кримінального переслідування осіб, які здійснили міжнародні злочини, у межах національних 

юрисдикцій21. 

Крім того, відповідно до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права (МПГПП)22 та 

Європейської Конвенції з прав людини (ЄКПР)23 Україна зобов’язана забезпечити ефективний засіб 

правового захисту у разі порушення основних прав, таких як право на життя, право на захист від 

катувань, жорстокого, нелюдського і принизливого для гідності поводження, а також право на захист 

від рабства та примусової праці. Національний закон про амністію, який звільняє від кримінального 

переслідування підозрюваних у скоєнні цих порушень, був би несумісний з правом на  ефективний 
засіб правового захисту.24 

Слід також зазначити, що національне законодавтво про амністію не може запобігти розслідуванню 

справ в Міжнародному кримінальному суді (МКС).25 Оскільки Україна розширила юрисдикцію 

Міжнародного кримінального суду на своїй території з початку конфлікту в лютому 2014 року, то якщо 

МКС ініціює розслідування, винні будуть притягнуті до відповідальності, незалежно від будь-яких 
внутрішніх положень про амністію. 

                                                   
19 Див. IT-94-1, Prosecutor v Dusko Tadic, ‘Decision on the defence motion on jurisdiction’, 10 August 1995, para. 42, 

режим доступу: http://www.icty.org/x/cases/tadic/tdec/en/100895.htm (last accessed: 12.12.2015); Attorney General v. 

Eichmann, District Court of Jerusalem, Case 40/61, Judgment, 29 May 1962, para. 50, режим доступу: http://www.trial-

ch.org/fileadmin/user_upload/documents/trialwatch/eichmann_district.pdf (останній доступ: 12.12.2015); Eisentrager and 

Others, 14 Law Reports of Trials of War Criminals 8 (1949), US Military Command, Shanghai (1947). N.B: деякі вчені та / 

або урядовці продовжують заперечувати існування та / або обсяг універсальної юрисдикції. 
20 E.g.: ICC Statute, International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (2006); 

Establishment of and jurisprudence emanating from international(ised) criminal tribunals for Rwanda, the Former 

Yugoslavia, Sierra Leone, Cambodia, East Timor, the Lebanon, Chad. 
21 Lomé Decision, para. 71; Див. також: Ould Dah v. France, Application No. 13113/03, ECHR, 17 March 2009, p. 16-17, 

режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91980#{"itemid":["001-91980"]} (останній доступ: 12.12.2015). 
22 Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (1966), Стаття 2(3)(a), режим доступу: 

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx (останній доступ: 12.12.2015). 
23 Європейська конвенція з прав людини(1950), Стаття 13, режим доступу: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf (останній доступ: 12.12.2015). 
24 Див. Aksoy v Turkey, Application No.21987/93, Judgement, ECHR, 18 December 1996, para. 98, режим доступу: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58003#{"itemid":["001-58003"]} (останній доступ: 12.12.2015); Abdulsamet Yaman v. 

Turkey, Judgment, ECHR, Application No.22339/03, 19 January 2010, para. 71, режим доступу: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-67228#{"itemid":["001-67228"]} (last accessed: 12.12.2015): щодо незастосування 

амністії по відношенню до злочинів вбивства та катування; Див. також Case of Movement Ivorien des Droits Humains 

(MIDH) v. Cote d’Ivoire, Comm. No. 246/2002, Decision, ACHPR, July 2008, paras. 97-98; Case of Malawi African Association 

and Others v. Mauritaniai, Comm. No. 54/91, 61, 98/93, 164/97-196/97 and 210/98, Decision, ACHPR, 11 May 2000, paras. 

82-83.  
25 Статті 86-102 Статуту МКС. 
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Відповідно, внутрішній закон про амністію не може застосовуватися до злочинів, які Україна юридично 

зобов'язана переслідувати згідно з міжнародним правом, або в наслідок міжнародного договору 
(геноцид, серйозні порушення Женевських конвенцій, тортури, рабство і насильницькі зникнення), або 

злочинів, що мають універсальний характер (злочини проти людяності, піратство, певні порушення 

законів і звичаїв війни неміжнародних збройних конфліктів). 

Найбільш проблематичним аспектом Законопроекту про амністію у зв’язку з міжнародними правовими 

зобов’язаннями України є те, що законопроект забороняє розслідування і покарання певних 
міжнародних злочинів. У контексті подій у Донецькій та Луганській областях, найбільш помітні 

міжнародні злочини, які можуть підпадати під нинішній проект закону про амністію, є злочини проти 

людяності, військові злочини та тортури, а також насильницькі зникнення. Тим не менше, в 

законопроекті немає жодних юридичних перешкод для розширення списку виключеннь міжнародних 

злочинів, з метою повного дотримання міжнародного права. 

Рекомендації 
Проект Закону про амністію і національне законодавство України мають бути приведені згідно з 

міжнародними нормами звичаєвого права і договорами, ратифікованими Україною, щоб виключити 
міжнародні злочини з таких, що підпадають під амністію. Проект Закону про амністію також має 

відповідати Закону “Про застосування амністії в Україні”, щоб уникнути протиріч між цими двома 

документами. Для цього необхідно ввести такі поправки: 

(1) Ввести зміни до статті 5 проекту закону про амністію, щоб уникнути можливості застосування 

запропонованої амністії до найсерйозніших міжнародних злочинів. Потрібно додати новий 
підрозділ (4), який однозначно не допустить застосування амністії до всіх підозрюваних, 

обвинувачених або засуджених за серйозні міжнародні злочини, а саме злочини проти 

людяності, воєнні злочини,26 тортури і насильницькі зникнення (відповідно до міжнародних 

договорів та міжнародного правового звичаю, обов'язкових для України). 

(2) Внести зміни до статті 5 (2), включивши посилання на статтю 438 (порушення правил ведення 
війни), статтю 439 (використання зброї масового знищення) та статтю 127 (катування) 

Кримінального кодексу України у список злочинів, виключених зі сфери дії пропонованого 

проекту амністії. 

(3) Додати посилання на статтю 4 Закону “Про застосування амністії в Україні” в проект закону про 

амністію, щоб забезпечити його відповідність законодавству України. 

                                                   
26 Як визначено у Статуті МКС. 
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