Навчальні курси з міжнародного гуманітарного права
9 грудня 2019 року в Інституті законодавства Верховної Ради
України, у співпраці з Представництвом Міжнародного Комітету
Червоного Хреста в Україні, відбулося відкриття навчального курсу із
міжнародного гуманітарного права для народних депутатів України та
їхніх
помічників-консультантів,
співробітників
секретаріатів
парламентських комітетів і фракцій, підрозділів Апарату Верховної Ради
України, учасників Програми стажування в Апараті Верховної Ради
України.
Із вступним словом до учасників звернувся в.о. директора Інституту
законодавства, член-кореспондент НАН України Євген Бершеда, який
відзначив важливість співпраці Інституту з Міжнародним Комітетом
Червоного Хреста та актуальність теми навчального курсу для законотворчої
та нормотворчої діяльності.
Координатор юридичного відділу Міжнародного Комітету Червоного
Хреста в Україні Маріана Чакон Лозано розкрила міжнародний досвід
залучення парламенту до розв’язання проблем, пов’язаних із збройними
конфліктами. Адже насамперед цей орган є відповідальним за імплементацію
норм міжнародного права до національного законодавства і ратифікацію
договорів. Окрім того, реалізовуючи наглядову функцію, парламент має
забезпечувати правову основу для належної підготовки військовослужбовців
і працівників служби безпеки, особливо в галузі міжнародного гуманітарного
права, та відповідальності за їх порушення.
П'ятиденна програма навчального курсу охоплює теми, засвоєння яких
має для законотворців як теоретичне, так і прикладне значення. Поряд із
традиційною тематикою (предмет, юридична природа та сфера застосування
норм міжнародного гуманітарного права, його джерела та суб’єкти, види
збройних конфліктів, ведення військових дій, особливості використання
різних видів зброї), слухачів очікують доповіді, присвячені правовому
регулюванню та забезпеченню захисту цивільного населення, що перебуває
на тимчасово непідконтрольній території; статусу та режиму захисту
військовополонених, інтернованих цивільних осіб та осіб, чия свобода
обмежена у зв’язку зі збройним конфліктом; зобов’язанням держав щодо
зниклих безвісти, загиблих осіб, прав родичів на отримання про них
відомостей тощо. Крім того, значну увагу буде приділено розгляду проблем
притягнення до відповідальності за порушення норм міжнародного
гуманітарного права, діяльності спеціальних міжнародних військових
трибуналів ad hoc та Міжнародного кримінального суду.
Важливою складовою програми є практичний семінар з питань
гуманітарної діяльності Міжнародного Комітету Червоного Хреста на Сході
України та відмінності із такою ж діяльністю миротворчих місій ООН у
пошуку осіб, зниклих безвісти.

У ході навчального курсу до 13 грудня перед слухачами виступлять
провідні науковці Інституту законодавства, посадові особи Міжнародного
Комітету Червоного Хреста, наукові консультанти Верховного Суду,
викладачі Інституту міжнародних відносин Київського національного
університету імені Тараса Шевченка та інші фахівці.

