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прОтидія терОризму в умОвах сучаснОгО міЖнарОднОгО права

мальцев м.є.
національний юридичний університет імені ярослава Мудрого

у даній статті наведені визначення і закріплені поняття тероризм, протидія тероризму у міжнародно-
правових актах, класифікацію міжнародно-правових актів, присвячених протидії тероризму, розглянуті 
окремі особливості міжнародно-правового регулювання протидії тероризму; проаналізовані положення 
ряду міжнародних конвенцій, присвячених зазначеній проблемі.
ключові слова: тероризм, міжнародний тероризм, боротьба з тероризмом, протидія тероризму, універ-
сальне та регіональне регулювання.

 

Постановка проблеми. в умовах новітньо-
го часу міжнародно-правовий розвиток 

визначається поглибленням інтеграційних про-
цесів, активізацією суспільно-правових відносин 
між громадянами різних країн, динамікою гло-
бального конструктивного міжнародно-правового 
співробітництва. Процес глобалізації як сучасна 
загальносвітова тенденція сприяє розширенню 
територіальних меж діяльності терористичних 
організацій. Безпрецедентне зростання масшта-
бів тероризму стає причиною посилення співпра-
ці держав у протидії йому й, відповідно, зумов-
лює важливість наукових досліджень з протидії 
тероризму в сфері міжнародного права. 

в даний час загроза тероризму є однією 
з найбільш актуальних проблем, багато в чому 
визначаючи світовий порядок денний. не можна 
заперечувати того факту, що навіть одиничний 
випадок терористичного акту несе в собі винят-
кову суспільну небезпеку, оскільки він є зло-
чином, який вмістить у своєму складі декілька 
об’єктів: посягає на життя і здоров’я людей, і на 
економічні, соціальні, культурні відносини, за-
гострює наявні в суспільстві протиріччя, демон-
струючи можливість їх вирішення насильниць-
ким шляхом.

глобалізація надає тероризму транснаціо-
нальний характер, у зв’язку з чим необхідним 
видається аналіз сучасного стану міжнарод-
но-правового регулювання протидії тероризму, 
в тому числі шляхом класифікації правових по-
ложень з точки зору того рівня міжнародної кри-
мінальної політики, в рамках якого здійснюється 
правове регулювання протидії тероризму.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
серед українських вчених, які досліджують 
дану проблематику, потрібно відокремити праці 
в.Ф. антипенка, в.о. глушкова, в.П. Ємельянова, 
в.в. Крутова, в.а. ліпкана, с.М. Мохончука та ін-
ших учених. останнім часом зросла й кількість 
українських дисертаційних досліджень, при-
свячених правовому аспекту цієї проблематики. 
це, зокрема, праці с.о. допілки, Ю.а. іванова, 
в.н. Кубальського, Ю.в. Марченка, М.в. семикі-
на, г.П. Фердмана та багатьох інших.

разом із тим, незважаючи на значний науко-
вий інтерес щодо сутності та змісту тероризму, 
ця проблематика залишається й досі актуальною 
і потребує подальших наукових досліджень.

завдання даної статті полягає у тому аби 
комплексно проаналізувати поняття «терориз-
му» у міжнародному праві, навести приклади за-

кріплення даного поняття у міжнародно-право-
вих актах універсального та регіонального рівнів, 
визначити систему міжнародно-правових актів, 
які регулюють протидію тероризму. наукова но-
визна полягає у наведені власного визначення 
поняття тероризм, яке, на думку автора є більш 
змістовним.

виклад основного матеріалу. Міжнародний 
тероризм – це глобальна проблема, яка потре-
бує адекватної реакції всього міжнародного спів-
товариства. водночас у контексті виявів міжна-
родного тероризму під час анексії автономної 
республіки Крим та подій на сході україни ця 
проблема для нашої держави набуває особливої 
актуальності. еволюція тероризму, з одного боку, 
та інноваційні процеси розвитку суспільства, 
з іншого, викликають необхідність переосмис-
лення базових принципів, традиційних способів 
організації антитерористичної діяльності й фор-
мування інноваційних підходів до забезпечення 
міжнародної безпеки, розроблення й узгодження 
яких актуалізується, зокрема, на міжнародно-
правовому рівні.

сам термін «тероризм» свідчить про те, що ко-
рені цього явища походять від латинського слова 
«терор», яке означає страх, жах. Перші спроби 
визначення тероризму і прийняття міжнародного 
договору по боротьбі з тероризмом на міжнарод-
ному рівні були прийняті ще в 30-х роках хх сто-
ліття в рамках ліги націй, а саме у 1937 році була 
відкрита для підписання Конвенція про поперед-
ження і припинення тероризму, під яким розу-
мілися «злочинні дії, направлені проти держави, 
ціль або характер яких полягають у тому, щоб ви-
кликати жах у певних осіб або серед населення». 
на жаль, цю Конвенцію хоч і підписали 24 держа-
ви, але ратифікувала лише індія.

говорячи про загальне визначення терориз-
му на глобальному рівні, не можна обійти ува-
гою Проект всеоб’ємної конвенції з міжнарод-
ного тероризму, який був представлений в оон 
28 серпня 2000 р. та відповідно до ст. 2 якої, «осо-
ба скоює злочин по смислу даної Конвенції, якщо 
вона незаконно та навмисно будь-якими засоба-
ми вчиняє діяння з ціллю спричинити а) смерть 
або тяжке тілесне пошкодження будь-якій особі; 
або б) серйозну шкоду державному або урядово-
му об’єкту, системі громадського транспорту або 
об’єкту інфраструктури з наміром спричинити 
значне руйнування таких місць, об’єкта або сис-
теми, або коли таке руйнування тягне або може 
потягнути завдання великої економічної шкоди, 
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коли ціль такого діяння в силу його характеру 
або контексту полягає в тому, щоб залякати на-
селення або змусити уряд чи міжнародну орга-
нізацію вчинити певну дію або утриматися від її 
вчинення». на жаль, на сьогоднішній день дана 
Конвенція також так і не прийнята [12].

говорячи, про антитерористичну спрямова-
ність міжнародного права, не потрібно забувати 
також і про можливості міжнародного гумані-
тарного права у боротьбі з тероризмом. зокрема, 
у женевських конвенціях і додаткових протоко-
лах до них декілька разів згадуються поняття 
«терор» і «тероризм». в обох додаткових про-
токолах говориться, що «цивільне населення як 
таке, а також окремі цивільні особи не повинні 
бути об’єктом нападів. забороняються акти на-
сильства чи погрози насильством, основною ціл-
лю котрих є тероризувати цивільне населення» 
(ст. 51.2 додатковий протокол і, ст. 13.2 додат-
ковий протокол іі), проте у будь-якому випадку, 
міжнародне гуманітарне право також не дає нам 
визначення «тероризму».

рада Безпеки оон у резолюції s/res/731 за-
значила, що тероризм ставить під загрозу жит-
тя невинних людей, негативно впливає на між-
народні відносини й загрожує безпеці держав 
(основоположні цінності, захист яких декларує 
оон). Міжнародне співтовариство приділяє ба-
гато зусиль для вироблення та реалізації ефек-
тивної стратегії протидії тероризму [13].

на регіональному рівні визначення тероризму 
знайшло своє закріплення в ряді міжнародних 
договорів.

згідно з угодою про співробітництво держав-
учасниць снд в боротьбі з тероризмом (Мінськ, 
04.06.1999 р), тероризм – протиправне кримі-
нально каране діяння, вчинене з метою порушен-
ня громадської безпеки, здійснення впливу на 
прийняття органами влади рішень, залякування 
населення, що виявляється у вигляді: насильства 
або загрози його застосування по відношенню до 
фізичних або юридичних осіб; знищення (пошко-
дження) або загрози знищення (пошкодження) 
майна та інших матеріальних об’єктів, що ство-
рює небезпеку загибелі людей; заподіяння зна-
чної майнової шкоди чи настання інших суспіль-
но небезпечних наслідків; посягання на життя 
державного чи громадського діяча, вчиненого для 
припинення його державної або іншої політич-
ної діяльності або з помсти за таку діяльність; 
нападу на представника іноземної держави або 
співробітника міжнародної організації, що корис-
тується міжнародним захистом, а одно на служ-
бові приміщення або транспортні засоби осіб, ко-
ристуються міжнародним захистом; інших діянь, 
які підпадають під поняття терористичних від-
повідно до національного законодавства сторін, 
а також іншими загальновизнаними міжнародно-
правовими актами, спрямованими на боротьбу 
з тероризмом.

Шанхайська Конвенція про боротьбу з теро-
ризмом, сепаратизмом і екстремізмом (Шанхай, 
15.06. 2001 р.) під тероризмом розуміє діяння, ви-
знані злочином в одному з договорів, перелічених 
у додатку до неї (антитерористичних конвенцій, 
укладених під егідою оон), і як воно визначе-
но в цьому договорі; а також будь-яке інше ді-
яння, спрямоване на те, щоб викликати смерть 

будь-якого громадянського особисто чи для іншої 
особи, яка не бере активної участі в військових 
діях в ситуації збройного конфлікту, або заподі-
яти йому тяжке тілесне ушкодження, а також 
завдати значної шкоди будь-якому матеріально-
му об'єкту, так само як організація, планування 
такого діяння, пособництво його скоєння, підбу-
рювання до нього, коли мета такого діяння в силу 
його характеру чи контексту полягає в тому, щоб 
залякати населення, порушити громадську без-
пеку або змусити органи влади або міжнародну 
організацію вчинити будь-яку дію чи утриматися 
від його здійснення, і переслідувані в криміналь-
ному порядку відповідно до національного зако-
нодавства сторін.

Конвенція ради Європи про запобігання те-
роризму (варшава, 16.05.2005 р.) не містить де-
талізації поняття тероризм, а визначає поняття 
«терористичний злочин» як будь-який із злочи-
нів, передбачених договорами, перерахованими 
в додатку до цієї Конвенції, в яке включені уні-
версальні міжнародні договори антитерористич-
ної спрямованості. Крім того, згідно з Конвенцією 
злочинами визнаються публічне підбурювання 
до вчинення терористичного злочину, вербуван-
ня та підготовка терористів, інші діяння, що роз-
глядаються як супутні (співучасть, організація 
і повчання інших осіб, сприяння) [14].

відповідно до Конвенції організації іслам-
ська конференція про боротьбу з міжнародним 
тероризмом (уагадугу, 01.07.1999 р.), «теро-
ризм» означає будь-який акт насильства або 
загрозу такого акту, незалежно від його спону-
кальних причин або намірів, який відбувається 
заради здійснення одноосібного або колектив-
ного злочинного плану з метою залякування 
людей або загрози нанесення їм шкоди, або 
створення небезпеки для їх життя, честі, сво-
боди, безпеки або прав, або створення загрози 
для навколишнього середовища або для якого 
об’єкта або будь-якої державної або приватної 
власності, або заволодіння ними або їх захо-
плення, або створення загрози для окремого 
виду національних ресурсів або для міжнарод-
них об'єктів, або створення загрози для ста-
більності, територіальної цілісності, політичної 
єдності або суверенітету незалежних держав. 
одночасно Конвенція визначає поняття «теро-
ристичний злочин», що означає будь-який зло-
чин, яке було скоєно, розпочато або в якому 
взяли участь заради досягнення терористичної 
мети в будь-якому з договірних держав або 
проти його громадян, майна або інтересів або 
іноземних об’єктів і громадян, які перебувають 
на його території, і яке тягне за собою пока-
рання відповідно до її законодавства. до теро-
ристичним злочинів Конвенція відносить також 
злочини, передбачені в «антитерористичних» 
конвенціях оон, за винятком тих, які виклю-
чаються на основі законодавства договірних 
держав або держав, які не ратифікували їх.

термін «протидія» у словниковій літературі 
тлумачиться як дія, що спрямована проти іншої 
дії, перешкоджає їй. тобто поняття «протидія те-
роризму» необхідно розуміти як сукупність дій, 
спрямованих на перешкоджання йому. Понят-
тя «протидія тероризму» розглядається в опо-
зиції до поняття «тероризм», вони діалектично 
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пов’язані за принципом єдності й боротьби про-
тилежностей. відповідно до принципу детермі-
нізму в науковому пізнанні порушеної проблеми, 
терористична діяльність виступає причиною, яка 
зумовлює протидію тероризму.

Протидія тероризму в сучасному міжнародно-
му праві здійснюється у двох напрямах:

1. укладання міжнародних договорів з різ-
них аспектів цієї діяльності.

2. участь держав у міжнародних організа-
ціях, що спеціалізуються на протидії тероризму 
(оон, інтерпол, Європол та ін.).

Міжнародно-правову основу цієї системи 
складає широке коло міжнародно-правових до-
кументів, у числі яких 30 т. зв. «антитерористич-
них» конвенцій, договорів і протоколів – 16 уні-
версальних (13 документів і 3 поправки до них) 
і 14 регіональних [12].

звісно, співробітництво суб’єктів міжнарод-
ного права у сфері протидії тероризму може 
проявлятися також і в інших видах діяльності. 
наприклад, створення міжнародних інститутів 
з вивчення умов та причин, що сприяють учи-
ненню терористичних актів, проведення науко-
во-практичних конференцій з метою обміну до-
свідом тощо. однак реалізація таких напрямів 
попередження тероризму не пов’язана із виник-
ненням, зміною чи припиненням міжнародних 
правовідносин і міжнародним правом жодним 
чином не регулюється.

на рівні сучасного міжнародного права бо-
ротьба з тероризмом здійснюється, наприклад, 
у таких напрямах:

• зобов’язання держав, отримавши інформа-
цію про те, що особа, яка скоїла терористичний 
злочин або підозрюється в скоєнні такого зло-
чину, може знаходитися на її території, вжива-
ти необхідних заходів для розслідування фактів, 
наведених у цій інформації (ч. 1 ст. 7 Міжнарод-
ної конвенції про боротьбу з бомбовим терориз-
мом) [15];

• зобов’язання держав, на території яких 
знаходиться злочинець або підозрюваний у ско-
єнні терористичного злочину, вживати належ-
них заходів для забезпечення його присутнос-
ті з метою судового переслідування або видачі  
(ч. 2 ст. 7 Міжнародної конвенції про боротьбу 
з бомбовим тероризмом) [15]; 

• зобов’язання держав, на території яких зна-
ходиться підозрюваний у скоєнні терористично-
го злочину, або видати цю особу іншій державі, 
або без невиправданих затримок передати спра-
ву своїм компетентним органам з метою кри-
мінального переслідування шляхом проведен-
ня розгляду відповідно до свого законодавства  
(ч. 1 ст. 8 Міжнародної конвенції про боротьбу 
з бомбовим тероризмом) [15];

• зобов’язання держав надавати одна одній 
максимальну допомогу у зв'язку з розслідуван-
ням, кримінальним переслідуванням або про-
цедурами видачі, які були розпочаті відносно 
терористичних злочинів, включаючи сприяння 
в отриманні наявних у них доказів, необхідних 
для розгляду (ч. 1 ст. 10 Міжнародної конвенції 
про боротьбу з бомбовим тероризмом) [15].

одним з основних документів, що визначає 
цілі міжнародної кримінальної політики в сфері 
боротьби з тероризмом, є глобальна контртеро-

ристична стратегія, прийнята 8 вересня 2006 року 
генеральною асамблеєю оон [1], де передбачено 
низку заходів, метою яких є як обмеження умов, 
що сприяють поширенню тероризму ( наприклад, 
продовження врегулювання міжнародних і між-
державних конфліктів), так і забезпечення невід-
воротності правосуддя для терористів (їх арешт, 
засудження або екстрадиція).

до числа міжнародних конвенцій по боротьбі 
з тероризмом відносяться Конвенція про злочини 
та деякі інші акти, що здійснюються на борту 
повітряних суден 1963 року («токійська конвен-
ція»), яка зачіпає питання авіаційної безпеки; 
Конвенція про боротьбу з незаконним захоплен-
ням повітряних суден 1970 року («гаазька кон-
венція»); Конвенція про боротьбу з незаконними 
актами, спрямованими проти безпеки цивільної 
авіації 1971 р. («Монреальська конвенція»); Кон-
венція про запобігання та покарання злочинів 
проти осіб, які користуються міжнародним захис-
том, у тому числі дипломатичних агентів 1973 р.; 
Міжнародна конвенція про боротьбу із захоплен-
ням заручників 1979 р.; Конвенція про фізичний 
захист ядерного матеріалу 1980 р.; Конвенція про 
боротьбу з незаконними актами, спрямованими 
проти безпеки морського судноплавства 1988 р.; 
Протокол про боротьбу з незаконними актами, 
спрямованими проти безпеки стаціонарних плат-
форм, розташованих на континентальному шель-
фі 1988 року, разом з додатковим Протоколом 
2005 р.; Конвенція про маркування пластичних 
вибухових речовин з метою їх виявлення 1991 р.; 
Міжнародна конвенція про боротьбу з бомбовим 
тероризмом 1997 р.; Міжнародна конвенція про 
боротьбу фінансуванням тероризму 1999 р.; Між-
народна конвенція про боротьбу з актами ядер-
ного тероризму 2005 р.

висновок. на закінчення хотілося б відзначи-
ти, що в юридичній літературі звучить теза про 
те, що рішення проблеми тероризму можливо 
виключно шляхом міжнародного співробітництва 
максимально глобального рівня [14]. тим часом 
співпраця в галузі протидії тероризму не пови-
нно обмежуватися лише рівнем оон. існує без-
ліч форм взаємодії держав в рамках регіональ-
них блоків.

Протиріччя між країнами при виробленні ви-
значень «тероризм» і «міжнародний тероризм» 
багато в чому обумовлено тим, що як існуючі 
міжнародні договори, так і Проект всеосяжної 
конвенції про міжнародний тероризм, саме на 
держави покладають обов'язок по криміналізації 
таких злочинів у внутрішньодержавному праві, 
що навряд чи можливо без урахування правових 
традицій їх правових систем. іншими словами, 
нині тероризм, в т.ч. міжнародний розглядається 
як злочин міжнародного характеру.

тим часом, все частіше тероризм набуває на-
стільки широкий масштаб, що залучення в від-
повідальності винних осіб силами лише окремих 
держав навряд чи можна вважати адекватною 
відповіддю терористам. на порядок денний по-
стає питання про визнання тероризму міжнарод-
ним злочином і про притягнення до відповідаль-
них винних осіб під егідою міжнародної спільноти 
в цілому. цьому могло б служити в перспективі 
наділення юрисдикцію щодо злочинів тероризму 
Міжнародного кримінального суду.
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аннотация
в данной статье приведены определения и закреплены понятия терроризм, противодействие терро-
ризму в международно-правовых актах, классификации международно-правовых актов, посвященных 
противодействию терроризму, рассмотрены отдельные особенности международно-правового регули-
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summary 
this article has provided definitions and secured the concepts of terrorism, countering terrorism in inter-
national legal acts, the classification of international legal acts devoted to countering terrorism, discussed 
certain features of the international legal regulation of countering terrorism; analyzed the provisions of 
a number of international conventions on this issue.
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