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Вступ
Забезпечення миру та міжнародної безпеки значною мірою залежить від
всеохоплюючого впливу та розвитку міжнародного гуманітарного права, яке
об'єктивно сприяє єдності різних держав і народів, створенню універсального
міжнародного правопорядку, в рамках якого здійснюється захист прав, свобод і
інтересів людини, об’єктів культурної і природної спадщини та інших цивільних
об’єктів, регламентація відносин, пов’язаних із застосуванням засобів і методів
ведення збройної боротьби, утворення ефективної міжнародної системи протидії
порушенням норм міжнародного гуманітарного права.
У сучасному світі міжнародне гуманітарне право стало унікальним правовим
феноменом, яке набуло найбільш універсальної інституційно-правової природи,
створивши власну правову систему, що є складовою частиною правових систем
держав-учасниць міжнародних договорів з цієї галузі міжнародного права. В цьому
плані a priori особливої актуальності набуває у наш час давній принцип рacta sunt
servandа (договори повинні виконуватись – лат.), відомий людству з часів
Давнього Риму, та відображений в статті 2 Статуту ООН, в статті 26 Віденської
конвенції з права міжнародних договорів 1969 року, в статті 1, загальної для усіх
Женевських конвенцій щодо захисту жертв війни 1949 року та Додаткового
протоколу І до них 1977 року. При цьому, в конвенціях з міжнародного
гуманітарного права, як найбільш динамічній галузі міжнародного публічного
права, дія рacta sunt servanda має як загальні, так і особливі аспекти. Зокрема,
йдеться

про

абсолютний

характер

зобов’язання

держав-учасниць

“дотримуватись… за будь-яких обставин”, зобов’язання для будь-якої державиучасниці “примушувати дотримуватись…за будь-яких обставин” норм відповідних
міжнародних договорів, зобов’язання проводити на національному рівні особливі
заходи з метою їх виконання, а також можливості для негайного набуття чинності
певних міжнародних зобов’язань та наявність обмежень, що накладаються на
наслідки денонсації окремих міжнародних документів.
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Міжнародне гуманітарне право має глибинні історичні і гносеологічні коріння
та пройшло унікальний процес еволюції. Протягом усього процесу становлення і
розвитку міжнародного гуманітарного права міжнародна спільнота намагається
створити найбільш ефективну та дієву систему захисту жертв війни та інших
збройних конфліктів, заборони чи обмеження воюючих сторін у виборі засобів і
методів збройного протистояння, та запровадження справедливого правосуддя, що
обумовило формування доктрини та принципів цієї важливої галузі міжнародного
права із розгалуженою системою її джерел та суб’єктів. Але, і в умовах сьогодення,
ця авторитетна галузь права продовжує процес свого розвитку. На розвиток
міжнародного гуманітарного права впливають чисельні фактори, зокрема
посилення конфліктогенності сучасних міжнародних відносин, що обумовлює
необхідність здійснення ефективних заходів з боку ООН і інших міжнародних
організацій та окремих держав, та, в свою чергу, потребує теоретико-правового
аналізу гуманітарного міжнародно-правового силового механізму, який може
виступати, зокрема, у формі “гуманітарної діяльності”, “гуманітарної допомоги”,
“гуманітарного втручання” або, навіть, “гуманітарної інтервенції”, що, як
сподіваються теоретики міжнародного права, може надати ефективну відповідь на
жорстокі виклики нового тисячоліття. Разом з тим, це призводить до того, що у
певних випадках сили ООН чи інших міжнародних організацій фактично стають
стороною у збройному конфлікті (наприклад, як це сталося в Конго та Сомалі), що
призводить до того, що такий конфлікт вже зачіпає не лише державу чи держави
зони конфлікту, але і треті країни, які надають свої збройні сили у розпорядження
міжнародних організацій. На необхідність дотримання норм міжнародного
гуманітарного права звертається увага в чисельних резолюціях Ради Безпеки та
рішеннях інших органів ООН, рішеннях регіональних міжнародних організацій,
зокрема Ради Європи та Європейського Союзу, які суттєво впливають на
становлення та подальший розвитку міжнародного гуманітарного права. У зв’язку
з цим спостерігається тенденція зближення міжнародного гуманітарного права з
іншими галузями міжнародного права, насамперед, із правом прав людини та
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правом

міжнародної

міжнародного

безпеки.

гуманітарного

Здійснює
права

і

вплив

судова

на

подальший

практика

розвиток

національних

та

міжнародних судів (трибуналів) ad hoc, практика Міжнародного Суду ООН, а
також практика Міжнародного кримінального суду у сфері протидії серйозним
порушенням міжнародного гуманітарного права.
У цих умовах пріоритетного значення набуває досягнення концептуальної
чіткості та узгодженості поняття міжнародного гуманітарного права та його
принципів, теоретичне обґрунтування якого переміщується у русло міжнародноправової науки. Аналіз спеціальної юридичної літератури свідчить, що проблеми
теорії, принципів та практики міжнародного гуманітарного права явно недооцінені
в доктрині міжнародного права. Ці проблеми розглядалися лише фрагментарно в
контексті його окремих аспектів або в контексті тих чи інших галузей права.
Ідеї гуманізму, захисту основоположних прав людини і громадянина в умовах
війни та інших збройних конфліктів, обмеження воюючих сторін у виборі засобів і
методів збройної боротьби, захисту об’єктів культурної і природної спадщини та
предметів культу, справедливого правосуддя мають давні коріння та знайшли
відображення у звичаях і традиціях народів, а також на сторінках релігійних і
наукових трактатів, в творах літератури, архітектури і мистецтва. Усі вони в тому
чи іншому вимірі знайшли відображення в сучасній доктрині міжнародного
гуманітарного права.
Питання теорії та практики міжнародного гуманітарного права знайшли
відображення у численних наукових працях, переважно дослідженнях зарубіжних
вчених, зокрема таких як: Г.Абі-Сааб, Р. Арон, Р. Бахтер, І.Блюнчлі, Ф. Борі,
Я.Броунлі, Ф. Бюньйон, М. Богуславський, А. Був’е, Х-П. Гассер, Й. Гейзінг,
Дж.Дрейпер, Е. Давід, Ж.-А. Дюнан, Ф. Кальсховен, А. Кассезе, Я. Келленберг,
K. Кіттічайсарі, Р.С. Кларк, Дж. Кроуфорд, К.Клаузевіц, Г. Лаутерпахт, Р.С. Лі, Ф.
Лібер, Ш. Ліндсей, І. Лукашук, М. Макарел, Г. Мауровітц, Ф. Мартенс, Т. Мерон,
Дж. Мерфі, Ф. Моріс, Ф. де Мулінен, Дж.О.У. Мюллер, С. Нахлік, П. Нанда,
Л.Опенгейм, Ж. Пікте, А. Пеле, К. Райт, І. Сандо, М. Сассолі, П. Саланд, Г. Дж.
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Сімпсон, В. Сломансон, М. Тореллі, О. Тріфтеррер, Д. Шиндлер, Ф.Хайек, Ч. Хайд,
Д. Харші, Р. Хігінс, М. Хубер, В.В. Ференц, М. Фітцморіс, Л.Фуллер, А.
Шлезінжер, а також інших дослідників. В національній правовій доктрині ця
проблематика знайшла відображення в наукових працях В. Акуленка, Т.
Анцупової, Б. Антипенка, Б. Бабіна, М. Баймуратова, М. Буроменського, В.
Буткевича, Й. Верещінського, О. Гріненко, М. Гнатовського, В. Гутника, В.
Денисова, А. Дмитрієва, В. Дяченка, В. Євінтова, В.Забігайла, Л. Заблоцької, С.
Ісаковича, Н. Камінської, Ю. Климчука, Д. Коваля, І. Колотухи, А. Кориневича, В.
Кононенка, В. Лисика, М. Медведєвої, О. Мережка, М. Микієвича, В. Мицика, В.
Мотиля, В. Муравйова, М. Неліпи, В. Попович, В. Репецького, К.Сандровського, Т.
Сироїд, О. Спектор, О. Тарасова, Л. Тимченка, Ю. Черняк, О. Шпакович, В. Ярмакі
та інших вчених.
Праці вітчизняних та зарубіжних вчених мають важливе теоретичне та
практичне значення. Однак доводиться констатувати, що не існує комплексного
дослідження теоретичних засад міжнародного гуманітарного права, зокрема
поняття цієї важливої галузі міжнародного права, його джерел та принципів не має
достатньо чіткого і узгодженого визначення. До сьогодні ці питання залишаються
предметом гострих наукових дискусій, що є відображенням дефіциту наукових
досліджень цієї проблематики і політико-ідеологічних протиріч нещодавнього
минулого. Немає єдиної цілісної концепції, здатної відобразити зміст поняття
“міжнародне гуманітарне право” у контексті міжнародного права. Незважаючи на
наявність досліджень у сфері міжнародного гуманітарного права, в юридичній
науці розглядалися лише окремі аспекти цього важливого та цікавого з юридичної
точки зору явища. Проблематика доктринально-теоретичного визначення та
принципів міжнародного гуманітарного права продовжує залишатися актуальною
не тільки завдяки різним підходам до її понятійно-змістовного розуміння, а й
активізації універсальних та регіональних факторів на процеси забезпечення миру
та міжнародного правопорядку. Актуальність теми дослідження зумовлена
необхідністю зрозуміти сутність, взаємозв’язки та реальні регулятивні можливості
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цього правового явища, враховуючи ту роль, яку воно відіграє у функціонуванні
міжнародного правопорядку в умовах правової глобалізації, включаючи таку його
важливу складову, як судова практика. Крім цього, в рамках вітчизняної науки
існує необхідність створення логічно завершеної концепції міжнародного
гуманітарного права, яка б давала б цілісну картину відносно цього правового
феномена. Це є важливим для України, яка є учасником практично усіх
міжнародних договорів з міжнародного гуманітарного права та задекларувала своє
прагнення до інтеграції у правовій простір Європейського Союзу та вступу в
НАТО та здійснює практичні кроки у цьому напрямку в умовах збройного
конфлікту на власній території.
Доктринальну

базу

дослідження

теорії

та

принципів

міжнародного

гуманітарного права, зокрема в частині дослідження її генезису та ціннісного
виміру, а також розмежування jus in bello та jus ad bellum, склали праці великих
мислителів та класиків юридичної науки: Аристотеля, Аристофана, Блаженного
Августина, Фоми Аквінського, І. Бентама, Вольтера, Геракліта, Г. Гегеля, Т.
Гоббса, І. Канта, Т. Кампанелли, Конфуція, Б. Констана, Дж. Локка, Н. Макіавеллі,
Платона, Сенеки, Софокла, Л. Петражицького, Цицерона. Ідеї прав людини та
взаємовідносин людини з державою, формулювання принципів суспільного
договору та відповідної термінології знайшли відображення в роботах І. Гобса, Дж.
Локка та Ж.-Ж. Руссо.
Значну роль в обґрунтуванні окремих аспектів дослідження приділено
науковій спадщині науковців, які досліджували актуальні питання теорії,
принципів права та правових систем. Зокрема, йдеться про наукові праці таких
вчених, як: Ю. Баулін, О. Биков, В. Василенко, О. Копиленко, В. Журавський, О.
Клименко, І. Куян, В. Лемак, Н. Оніщенко, М. Оніщук, Н. Пархоменко, О.
Петришин, П. Рабинович, В. Селиванов, Г. Середа, О. Скрипнюк, І. Сліденко, Т.
Телькінена, Ю. Шаповал, Ю. Шемшученко, Ю. Щокін, І. Яковюк, О. Ярмиш та
праці інших вчених.
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Оскільки спеціальних наукових досліджень щодо питань теорії та принципів
міжнародного гуманітарного права не проводилось ці наукові праці в той же час
створюють відповідні наукові підвалини для такого дослідження.
В цих умовах дослідження теорії та принципів міжнародного гуманітарного
права набуває особливої актуальності. Напрямки дослідження пов'язані з
розробкою законодавчих і нормативно-правових актів, навчальних планів і
програм, що стосуються питань міжнародного права. Дослідження

виконано

відповідно до напрямів науково-дослідної діяльності відділу європейського права
та міжнародної інтеграції Інституту законодавства Верховної Ради України за
комплексними темами: "Проблеми правового забезпечення виконання Україною
міжнародних зобов’язань" (номер державної реєстрації 0111U000578) та "Правові
механізми інтеграції України до європейського правового простору" (номер
державної реєстрації 0111U000579).
З огляду на наведене основною метою монографічного дослідження полягає в
тому, щоб на основі аналізу доктрини, міжнародної і національної судової
практики розробити сучасну теорію міжнародного гуманітарного права і
сформулювати основоположні і спеціальні принципи цієї специфічної системи
права. Ці розробки є необхідними для виявлення подальших напрямів розвитку
міжнародного гуманітарного права та комунітарних аспектів його взаємодії з
іншими галузями права та національними правовими системами.
Для досягнення цієї мети в роботі ставляться такі завдання:
проаналізувати питання виконання Україною міжнародних зобов’язань щодо
дотримання міжнародного гуманітарного права, визначити й виявити основні
характерні риси міжнародного гуманітарного права, що визначають його сутність
як особливої системи права, автономної від систем інших галузей міжнародного
публічного права та національних правових систем, належність відповідних норм
цієї галузі права до норм jus cogens;
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розкрити

поняття

сучасного

міжнародного

гуманітарного

права

і

запропонувати авторське визначення цього специфічного явища юридичного
життя;
дослідити

історичний

і

ціннісний

вимір

та

систему

міжнародного

гуманітарного права, продемонструвати типологічну подібність між сучасним
міжнародним гуманітарним правом і правом війни (jus in

bello) та правом

збройних конфліктів, розглянути співвідношення jus in bello, jus ad bellum, jus
contra bellum, jus post bellum та міжнародного права прав людини;
узагальнити і проаналізувати основні доктринальні підходи щодо теорії
міжнародного гуманітарного права;
проаналізувати роль міжнародного гуманітарного права і його основних
джерел у міжнародних відносинах;
дослідити джерела міжнародного гуманітарного права, охарактеризувати їх
зміст та функціональні особливості як джерел міжнародного гуманітарного права,
запропонувати їхню наукову класифікацію;
ідентифікувати суб'єктів міжнародного гуманітарного права та виявити роль
особи в якості одного із суб'єктів цього права;
показати роль держав, ООН та інших міжнародних організацій у створенні
норм міжнародного гуманітарного права;
встановити особливості впливу національного і міжнародного публічного
порядку на функціонування міжнародного гуманітарного права;
проаналізувати питання щодо дотримання зобов’язань у сфері міжнародного
гуманітарного права як зобов’язань erga omnes;
розглянути юридичний механізм реалізації норм міжнародного гуманітарного
права;
дослідити сферу застосування міжнародного гуманітарного права, а саме:
сферу

застосування

ratione

materiae

–

застосування

міжнародного

гуманітарного права під час міжнародних і неміжнародних збройних конфліктів,
проведенні миротворчих операцій ООН, “антитерористичних” операцій тощо;
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сферу застосування ratione personae – застосування міжнародного гуманітарного
права до держав, міжнародних організацій, національно-визвольних рухів та інших
квазідержавних утворень, а також до індивідуумів; сферу застосування ratione losi
– територіальну юрисдикцію застосування міжнародного гуманітарного права;
сферу застосування ratione temporis – застосування міжнародного гуманітарного
права у часі. Проаналізувати особливості застосування норм міжнародного
гуманітарного права, зокрема, в умовах воєнної окупації, під час остаточного
звільнення осіб, які були затримані у зв’язку зі збройним конфліктом, а також
остаточної репатріації військовополонених та інтернованих осіб, повернення
біженців та переміщених осіб;
дослідити міжнародно-правові засади забезпечення політичних, соціальних і
трудових прав особи в міжнародному гуманітарному праві;
дослідити особливості забезпечення права на справедливий суд у сфері
міжнародного гуманітарного права;
установити міжнародно-правові засади оподаткування в умовах війни та
інших збройних конфліктів;
дослідити міжнародно-правові засади захисту осіб, об’єктів культурної та
природної спадщини та інших цивільних об’єктів під час ведення воєнних дій;
розглянути

обмеження

ratione

personae, обмеження

ratione

materiae,

обмеження ratione conditionis, міжнародно-правові засади забезпечення прав осіб,
які знаходяться під владою супротивника (військовополонених, тимчасово
затриманих, інших осіб, які перебувають під захистом міжнародного права),
забезпечення захисту державного і приватного майна в умовах окупації та веденні
воєнних дій;
визначити і здійснити дослідження основоположних і спеціальних принципів
міжнародного гуманітарного права, зокрема традиційних та додаткових принципів
ведення воєнних дій;
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дослідити практику тлумачення норм міжнародного гуманітарного права з
точки зору доктринального та практичного підходів та її впливу на правові
інститути та розвиток міжнародного гуманітарного права;
проаналізувати міжнародні зобов'язання щодо імплементації та виконання
норм міжнародного гуманітарного права у контексті теорії міжнародного
гуманітарного права;
розглянути правові питання імплементації та виконання норм міжнародного
гуманітарного права на міжнародному і національному рівнях;
дослідити роль правового інституту Держави-покровительки та її субституту
у сфері дотримання міжнародного гуманітарного права;
показати роль і значення Міжнародного Комітету Червоного Хреста у сфері
контролю за імплементацією та дотриманням міжнародного гуманітарного права;
визначити особливості застосування норм міжнародного гуманітарного права
в операціях Міжнародного Комітету Червоного Хреста;
узагальнити роль національних товариств Червоного Хреста чи Червоного
Півмісяця в імплементації та дотриманні норм міжнародного гуманітарного права;
дослідити

діяльність

Організація

Об’єднаних

Націй

та

гуманітарних

організацій системи ООН у сфері міжнародного гуманітарного права;
розглянути міжнародні сили ООН як механізм імплементації міжнародних
зобов’язань у сфері міжнародного гуманітарного права;
дослідити особливості застосування економічних санкцій у правовідносинах,
пов’язаних

з

дотриманням

норм

міжнародного

гуманітарного

права;

показати роль Міжнародної комісії з встановлення фактів у сфері контролю
за виконанням норм міжнародного гуманітарного права;
розглянути

діяльність

неурядових

організацій

у сфері

міжнародного

гуманітарного права;
дослідити

правові

питання

відповідальності

за

порушення

норм

міжнародного гуманітарного права;
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сформулювати сучасну концепцію серйозного порушення міжнародного
гуманітарного права, довести, що його вчинення – є загрозою міжнародному миру,
безпеці і міжнародному правопорядку;
проаналізувати і узагальнити питання міжнародної відповідальність держав і
міжнародних організацій за порушення норм міжнародного гуманітарного права;
дослідити реалізацію концепції індивідуальної кримінальної відповідальності
особи за порушення норм міжнародного гуманітарного права;
розглянути

міжнародно-правову

систему

запобігання

порушенням

міжнародного гуманітарного права;
проаналізувати формування у національній правовій системі ефективного
механізму протидії порушенням міжнародного гуманітарного права;
виявити основні тенденції становлення та подальшого розвитку теорії та
принципів міжнародного гуманітарного права.
Очевидно, що пізнання актуальних аспектів такої складної наукової
проблематики

потребує

її

концептуалізації

й

осмислення

міжнародного

гуманітарного права як важливого правового феномена сучасності.
Об'єктом дослідження є міжнародне право в частині його найбільш суттєвих
структурних елементів, спрямованих на регулювання міжнародних відносин у
сфері міжнародного гуманітарного права.
Предметом дослідження є міжнародне гуманітарне право як своєрідний
правовий феномен, його генезисний та ціннісний вимір, сфера застосування,
принципи, механізми функціонування та виконання його норм.
Методологічну
загальнонаукових

основу
методів

дослідження
пізнання,

а

складає
також

комплекс
спеціальних

філософських,
методів,

що

застосовуються в юридичній науці. Дослідження побудоване на принципі
методологічного плюралізму, відповідно до якого при аналізі проблематики
міжнародного гуманітарного права як комплексного явища юридичної дійсності
необхідно спиратися на цілий ряд наукових методів і підходів, а не віддавати
виняткову перевагу позитивістському методу. Центральне місце в роботі займають
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принцип єдності історичного і логічного аналізу доктрин міжнародного права, а
також міжнародного гуманітарного права як історично першої галузі міжнародного
права, та порівняльно-правовий метод, оскільки міжнародне гуманітарне право за
своєю юридичною природою тісно пов'язане з загальними принципами права і
міжнародними звичаями, у процесі формування яких вирішальну роль зіграв
порівняльно-правовий метод і компаративістика. Велике значення в розкритті
змісту теорії міжнародного гуманітарного права мала еволюційна епістемологія,
яка дозволила обґрунтувати міжнародне гуманітарне право як результат
еволюційного розвитку. За допомогою методу історичного аналізу в роботі був
досліджений генезис міжнародного гуманітарного права, проаналізовані його
джерела

та

попередні

історичні

форми.

Формально-юридичний

метод

використовувався при дослідженні змісту ключових категорій міжнародного
гуманітарного права та її принципів. Використання структуралістського методу
дозволило представити міжнародне гуманітарне право як системну організованість
зі своєю специфічною структурою. За допомогою діалектичного методу в
дослідженні продемонстровані взаємозв'язок і динаміка розвитку міжнародного
гуманітарного права і форм її регламентації і реалізації. Герменевтичний метод
дозволив проаналізувати характерні особливості принципів і способів тлумачення
норм міжнародного гуманітарного права. У роботі використано соціологічний
метод з метою виявлення характерних рис ціннісного виміру та соціальних
механізмів реалізації норм міжнародного гуманітарного права.
Разом з тим, при обґрунтуванні теоретичних висновків дослідження автор
керувався загальноприйнятими положеннями загальної теорії права і теорії
міжнародного права. У роботі також були використані інші загальнотеоретичні і
спеціально-наукові методи юридичного пізнання.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що на основі
комплексного теоретико-правового дослідження обґрунтовано нові доктринальноправові положення щодо теорії та принципів міжнародного гуманітарного права.
Дисертація є першим всебічним та комплексним монографічним дослідженням, що
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містить цілісну теорію, спрямовану на забезпечення концептуально-нормативної
єдності поняття міжнародного гуманітарного права та його принципів у контексті
міжнародного реагування на дотримання миру та міжнародної безпеки. Наукова
новизна отриманих результатів відображена у наступних теоретичних положеннях.
Вперше:
представлена цілісна теорія міжнародного гуманітарного права як автономної
системи права та визначено його зміст, зокрема доведено, що змістовно ця галузь
міжнародного публічного права включає в себе як норми права війни (jus in bello)
чи права збройних конфліктів, так і норми права прав людини, насамперед його
універсальні норми;
сформульовано визначення міжнародного гуманітарного права як сукупності
норм і принципів, котрі регулюють міжнародні гуманітарні відносини, і
запропоновано

наукове

визначення

міжнародного

гуманітарного

права.

Комплексне теоретичне дослідження цього унікального явища міжнародного
життя дозволяє визначити, що міжнародне гуманітарне право є сукупністю діючих
звичаєвих та конвенційних норм, котрі регулюють міжнародні гуманітарні
відносини та забезпечують повагу людської особистості та її розвиток,
забороняють або обмежують застосування певних засобів і методів ведення
збройної боротьби, а також регулюють питання відповідальності за порушення
норм міжнародного гуманітарного права;
проведено комплексне теоретичне дослідження генезисного і ціннісного
виміру міжнародного гуманітарного права та по-новому визначено періодизацію
історії його розвитку як об’єктивного явища, пов’язаного з об’єктивними
процесами міжнародного суспільного життя. Аргументовано тезу про типологічну
подібність між стародавнім jus in bello і правом збройних конфліктів та сучасним
міжнародним гуманітарним правом. Водночас виявлені відмінності між цими
видами міжнародного права на тлі соціального і науково-технологічного прогресу.
Доведено, що міжнародне гуманітарне право має глибинний генезисний і
ціннісний вимір, пов’язаний із традиціями і звичаями народів, філософською,
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релігійною і культурною спадщиною людства. Існує типологічна подібність між
стародавнім jus in bello і правом збройних конфліктів та сучасним міжнародним
гуманітарним правом. Водночас є відмінності між цими видами міжнародного
права на тлі соціального і науково-технічного прогресу. На думку автора, ця галузь
міжнародного права послідовно пройшло чотири етапи розвитку, а саме: 1) jus in
bello як складова jus ad bellum в рамках доктрини справедливої війни bellum justum
(з

часів

існування

Стародавнього

Єгипту,

Стародавнього

Сходу

та

давньоримського jus gentium (права народів) — III тис. до н.е. — 60-і роки XIX
ст.); 2) jus in bello як історичний попередник права збройних конфліктів (60-і роки
XIX ст. — сер. XX ст.); 3) право збройних конфліктів (сер. XX ст. — 70-і роки XX
ст.); 4) міжнародне гуманітарне право (70-і роки XX ст. — наш час);
аргументовано, що міжнародне гуманітарне право є однією з найбільш
кодифікованих

галузей

міжнародного

права.

Для

норм

міжнародного

гуманітарного права властива певна специфіка форм їх існування, що зумовлена
особливою сутністю цього права, зокрема кодифікація і розвиток міжнародного
гуманітарного права здійснюється, як правило, в багатосторонніх міжнародних
договорах, що є найбільш визнаними у світі. Як вважає автор, джерела
міжнародного гуманітарного права умовно можна поділити на основні і допоміжні,
при цьому він зазначає, що на сьогоднішній день не існує вичерпного переліку
джерел міжнародного гуманітарного права. До основних джерел міжнародного
гуманітарного права в юридичній літературі найчастіше відносять: міжнародний
звичай; міжнародний договір; загальні принципи права; принципи міжнародного
гуманітарного

права;

правостворюючі

рішення

міжнародних

організацій.

Допоміжними джерелами міжнародного гуманітарного права є: судова практика;
кодекси поведінки; рекомендаційні документи міжнародних організацій; доктрина
і праці видатних юристів. Зазначається, що на думку автора особлива роль у
розвитку сучасного міжнародного права належить як міжнародним договорам, так
і правостворюючим рішенням міжнародних організацій, насамперед ООН, а також
міжнародній судовій практиці;
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розглядаючи

відповідно

до

загальної

теорії

права

систему

джерел

міжнародного права як систему правостворюючих факторів, автор, досліджуючи
систему джерел міжнародного гуманітарного права, зокрема міжнародний звичай,
міжнародний договір і правотворчі рішення міжнародних організацій, звертає
увагу на взаємозв'язок та взаємозалежність норм договірного і звичаєвого
гуманітарного права, розглядає питання розмежування загальних правових
принципів, визнаних цивілізованими націями і закріплених у статті 38 Статуту
ООН, та загальних принципів міжнародного гуманітарного права як джерел права.
Доведено, що з урахуванням, зокрема, положень резолюції Ради Безпеки ООН 827
від 25 травня 1993 року певні конвенції з міжнародного гуманітарного права, а
саме Гаазьке положення 1907 року, Статут Міжнародного воєнного трибуналу у
Нюрнбергзі 1945 року, Конвенція щодо попередження злочину геноциду і
покарання за нього 1948 року і Женевські конвенції про захист жертв війни 1949
року є частиною міжнародного звичаєвого права. З урахуванням галузевого змісту
здійснено

наукову

класифікацію

основоположних

і

спеціальних

джерел

міжнародного гуманітарного права та визначено їх характерні ознаки, зокрема
таких джерел, як міжнародний договір і міжнародний звичай, показано
взаємозв'язок та взаємозалежність між ними, а також проаналізовано роль
загальних принципів міжнародного гуманітарного права як одного з найбільш
ефективних джерел сучасного міжнародного гуманітарного права. Визначена
важлива роль правотворчих рішень міжнародних організацій у розвитку
міжнародного гуманітарного права, зокрема роль ООН у сфері протидії серйозним
порушенням його норм. Обґрунтовано тезу про те, що матеріальним джерелом
міжнародного гуманітарного права виступають міжнародні відносини як елемент
міжнародного суспільства, що обумовлює специфіку функціонування цього права
та його особливий характер;
досліджено співвідношення міжнародного гуманітарного права й інших
галузей права, визначено його місце в загальній системі права, а також
обґрунтовано тезу про систему міжнародного гуманітарного права. Обґрунтовано
22

висновок щодо наявності тенденцій зближення міжнародного гуманітарного права
з іншими галузями міжнародного права, насамперед, із правом прав людини та
правом міжнародної безпеки. Розглянуто ймовірні варіанти розвитку міжнародного
гуманітарного права в контексті тенденцій розвитку міжнародного публічного
права в цілому та її окремих галузей, таких як право міжнародної безпеки,
міжнародне екологічне та міжнародне економічне право, міжнародне кримінальне
право, вдосконалення міжнародно-правового регулювання так званих “гібридних”
збройних конфліктів, а також застосування новітніх засобів і методів ведення
збройної боротьби, зокрема засобів і методів, пов’язаних із застосуванням
штучного інтелекту та кібертехнологій;
Зроблено висновок про те, що найбільш доцільним варіантом взаємовідносин
між міжнародним договірним і міжнародним звичаєвим гуманітарним правом є
більш тісна взаємодія між ними, оскільки колізійні норми міжнародного
звичаєвого гуманітарного права допомагають усувати прогалини, що існують в
рамках міжнародного договірного права;
з урахуванням норм міжнародних договорів, зокрема статті 75 (пункт 8)
Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій щодо захисту жертв війни,
положень декількох резолюцій Ради Безпеки ООН, зокрема резолюції 237 (1967),
резолюції 827 (1993), резолюції 955 (1994), положень резолюції Генеральної
асамблеї ООН 2675 (XXV) а також міжнародної судової практики доведено, що
відповідні норми конвенцій з прав людини (Конвенція про захист прав людини та
основоположних свобод, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права,
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, Декларація прав
дитини тощо) входять до джерельної бази міжнародного гуманітарного права,
насамперед імперативні норми мінімального гуманітарного стандарту, які мають
характер

erga

omnes

та

спрямовані

на

забезпечення

основоположних

невідчужуваних прав людини, та є обов’язковими для всіх держав (право на
життя, недопущення жорстокого поводження і покарання, право на справедливий
суд, право власності тощо). Зазначається, що в окремих випадках в міжнародних
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конвенціях йдеться про застосування певних норм “у випадку війни або випадків
іншої суспільної небезпеки, що ставлять під загрозу саме життя нації” (стаття 15
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, стаття 4
Міжнародного пакту про громадянські і політичні права тощо);
сформульовано висновок про те, що поряд з універсальним міжнародним
гуманітарним правом формується регіональне європейське гуманітарне право, яке
являє собою регіональну підсистему універсального міжнародного гуманітарного
права і сприяє розвитку міжнародного гуманітарного права. Звертається увага на
активну роль Ради Європи та Європейського Союзу у сфері боротьби із
серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права;
ідентифіковані

суб'єкти

міжнародного

гуманітарного

права

і

продемонстрована роль держав, ООН та інших міжнародних організацій у процесі
створення, реалізації та виконання норм міжнародного гуманітарного права.
Доведено, що оскільки потенційними суб’єктами міжнародних миротворчих
операцій, зокрема і гуманітарної інтервенції, можуть виступати як окремі держави,
групи держав, так і ООН та/або регіональні міжнародні організації, такі суб’єкти
повинні бути пов’язані нормами міжнародного гуманітарного права. Автор
доводить, що міжнародні організації зобов’язані у цих обставинах керуватися перш
за все загальними принципами міжнародного права та підтримує позицію МКЧХ
та Інституту міжнародного права щодо приєднання відповідних міжнародних
організацій, зокрема ООН, ЄС та НАТО до договорів з гуманітарного права.
Зазначається, що міжнародна миротворча операція, зокрема і міжнародна
гуманітарна інтервенція, що здійснюється у випадку масових, грубих та
систематичних порушень основоположних прав людини, не суперечить принципу
заборони

втручання

у

внутрішні

справи

держави,

оскільки

порушення

імперативних норм, що мають характер erga omnes, не належить до виключної
внутрішньої компетенції окремих держав, а є справою усього міжнародного
співтовариства.

При

цьому,

стверджується,

що

міжнародна

гуманітарна

інтервенція є правомірною лише за відповідним рішенням Ради Безпеки ООН,
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оскільки в іншому випадку, це суперечить принципу заборони застосування сили
чи погрози силою, закріпленому у п. 4 статті 2 Статуту ООН, оскільки останній
має загальний характер та охоплює будь-яке застосування сили, незалежно від
тривалості, інтенсивності та намірів. При дослідженні національно-визвольних
рухів та напівдержавних утворень, автором зроблено висновок, що для прийняття
зобов’язань з міжнародного гуманітарного права з метою їх застосування
національно-визвольні рухи мають можливість за таких умов: а) національновизвольна боротьба ведеться проти держави-учасника Женевських конвенцій 1949
року і Додаткового протоколу I до них; б) національно-визвольний рух направив
Швейцарській Федеральній Раді, депозитарію зазначених міжнародних договорів,
заяву щодо їх застосування. Зроблено висновок щодо невизначеності у
міжнародному

праві

питань

приєднання

напівдержавних

(чи

потенційно

державних) утворень, що не мають статусу національно-визвольного руху, до
гуманітарних конвенцій, оскільки відповідно до статей 60, 59, 139, 155 (відповідно
I, II, III і IV Женевських конвенцій 1949 року) вони “відкриті для приєднання усіх
держав”. Проте, як зазначає автор, на практиці приєднання подібних утворень
існують, зокрема шляхом направлення з їх боку відповідної заяви щодо
дотримання конвенцій з гуманітарного права;
розкрито специфіку юридичного і соціального механізмів реалізації норм
міжнародного гуманітарного права на міжнародному та національному рівнях,
зокрема в рамках міжнародної і національної судової практики, і зроблено
висновок про взаємозалежність і тісну координацію між цими механізмами. При
цьому, звертається увага на тому, що відповідно до доктрини міжнародне публічне
право як структура складається з двох частин: традиційної частини, що координує
дії і співробітництво між членами міжнародного співтовариства, насамперед
державами і створеними ними міжнародними організаціями; і нової частини – що
включає в себе конституційне, адміністративне і кримінальне право міжнародного
співтовариства;
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продемонстрована роль держав, ООН та інших міжнародних організацій,
Міжнародного Комітету Червоного Хреста, національних товариств Червоного
Хреста і Червоного Півмісяця, міжнародних (урядових та неурядових) організацій
в механізмі контролю та реалізації норм міжнародного гуманітарного права.
Доведено, що в основному норми міжнародного гуманітарного права, зокрема
зобов’язання

“дотримуватися”

та

“примушувати

дотримуватися”

норм

міжнародного гуманітарного права “за всіх обставин”, носять абсолютний характер
та є імперативними нормами загального міжнародного права jus cogens. При цьому
зазначається, що правила взаємності та exception non adimpleti contractus не
застосовуються до зобов’язань у сфері міжнародного гуманітарного права в силу
вимог пункту 5 статті 60 Віденської конвенції з права міжнародних договорів 1969
року та правових висновків міжнародних судів. Навіть у разі наявності
застережень до міжнародних договорів з гуманітарного права під час їх
ратифікації, а також їх денонсація, a priori не ставлять під сумнів їх імперативний
характер;
комплексно досліджено сферу застосування міжнародного гуманітарного
права, а саме сферу застосування ratione materiae - досліджуються питання
застосування

міжнародного

гуманітарного

права

під

час

міжнародних

і

неміжнародних збройних конфліктів, проведенні міжнародних миротворчих
операцій ООН та гуманітарних операцій; сферу застосування ratione personae проведено аналіз застосування міжнародного гуманітарного права до держав,
міжнародних організацій, національно-визвольних рухів та інших квазідержавних
утворень, сторін збройного конфлікту неміжнародного характеру, а також до
індивідів; сферу застосування ratione losi - визначено територіальну юрисдикцію
застосування міжнародного гуманітарного прав; сферу застосування ratione
temporis" - увагу зосереджено на застосування міжнародного гуманітарного права у
часі. При дослідженні ratione materiae звертається увага на важливість кваліфікації
збройного конфлікту (міжнародного чи неміжнародного), що є важливим для
застосування відповідних норм міжнародного гуманітарного права: у випадку
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міжнародного збройного конфлікту – застосовується уся сукупність норм
міжнародного гуманітарного права; у випадку неміжнародного – стаття 3, загальна
для усіх Женевських конвенцій 1949 року, стаття 19 Гаазької конвенції 1954 року
про захист культурних цінностей, Додатковий протокол II 1977 року до
Женевських конвенцій 1949 року, Протокол II до Конвенції ООН про заборону або
обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї 1980 року (із змінами та
доповненнями), норми права прав людини. Звертається увага на важливе
доктринальне питання стосовно того, чи вважається війна правовою ситуацією в
силу офіційного оголошення війни однією державою іншій, як це визначено у
статті 1 Гаазької конвенції від 18 жовтня 1907 року, що стосується початку
воєнних дій, або в силу нотифікації стану війни, яка зроблена третій державі згідно
статті 2 зазначеної Конвенції, або в силу будь-якої ознаки, що дозволить визначити
наявність animus bellandi в намірах одної чи декількох воюючих сторін, або, в силу
ситуації реальних воєнних дій, що вказує на об’єктивно існуючий стан війни,
оскільки це є важливим як для дипломатичних і договірних відносин між
сторонами конфлікту, а також для контрактних відносин між приватними особами
сторін конфлікту (наявність форс-мажорних обставин, контрактні відносини,
страхування тощо). Доводиться, що оголошення війни заборонено статтею 2, пункт
4 Статуту ООН, тому з урахуванням заборони погрози застосування сили або її
застосування зазначені положення III Гаазької конвенції сьогодні не можуть бути
застосовані;
обґрунтовується, з урахуванням вимог статті 2, загальної для усіх Женевських
конвенцій 1949 року, законність притягнення до відповідальності державуагресора, зокрема накладення на нього політичних і економічних санкцій,
незалежно від того, чи визнає він наявність стану війни;
наголошується, що при вирішенні питань щодо накладення, контролю чи
перегляді режиму санкцій ООН та інші міжнародні організації, а також окремі
держави зобов’язані дотримуватись принципів міжнародного гуманітарного права,
зокрема щодо необхідності “гуманітарних виключень”, за якими санкції не можуть
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зачіпати питання забезпечення

цивільного населення продуктами харчування,

водою, медичними препаратами, засобами для обогріву тощо, що є “необхідним
для його виживання”. Звертається увагу на тому, що умисні діяння, що викликають
голод в якій-небудь національній, етнічній, расовій чи релігійній групі, що
вчиняються з наміром знищення цієї групи повністю або частково, можуть
розглядатися у якості акту геноциду;
доводиться, що міжнародне гуманітарне право застосовуєтьсяі і в тому
випадку, якщо stricto sensu конфлікт не є „збройним” (наприклад, у разі окупації
території іншої держави без супротиву з боку цієї держави). При дослідженні
ratione

дисертантом

personae

міжнародного

гуманітарного

проводиться
права

до

правовий

держав,

аналіз

міжнародних

застосування
організацій,

національно-визвольних рухів та інших квазідержавних утворень, а також до
індивідуумів. Особлива увага звертається на застосування норм міжнародного
гуманітарного права під час проведення міжнародних миротворчих операцій, а
також „гуманітарних інтервенцій”. На основі проведеного аналізу дисертантом
зроблено висновок щодо необхідності міжнародно-правового визначення поняття
„гуманітарна інтервенція”. Доводиться, що проведення „гуманітарної інтервенції”
відповідно до положень глави VII Статуту ООН можливе лише за резолюцією Ради
Безпеки

ООН

у

випадку

порушення

імперативних

норм

міжнародного

гуманітарного права, які мають характер erga omnes. Разом з цим, автор доводить
необхідність відмежування поняття “гуманітарної інтервенції”, характерною
ознакою якої є застосування сили, від гуманітарних інтерцесій, гуманітарної
допомоги, гуманітарних рятувальних операцій та операцій з підтримання миру,
оскільки останні мають іншу юридичну природу. При аналізі ratione temporis
звертається увага на тому, що міжнародне гуманітарне право застосовується не
лише під час збройних конфліктів, а і у випадку воєнної окупації, під час
остаточного звільнення осіб, які були затримані у зв’язку із збройним конфліктом,
остаточної репатріації військовополонених та цивільних осіб, повернення біженців
та внутрішньо переміщених осіб. Доведено, що ст.3, загальна для усіх Женевських
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конвенцій про захист жертв війни 1949 р., що має звичаєвий характер,
застосовується як в мирний, так і воєнний час. Норми права прав людини діють як
в мирний, так і воєнний час, насамперед її універсальні норми;
обґрунтовується, що прогресивний розвиток міжнародного гуманітарного
права потребує дослідження його принципів як цілісного інституту, який визначає
концептуальні напрямки сучасного його розвитку, його нормативно-правової
регламентації та практичної реалізації. Відзначається, що саме принципи
забезпечують необхідну єдність і системність міжнародного гуманітарного права.
Наголошується на відсутності остаточно сформованої та нормативно визначеної
системи принципів міжнародного гуманітарного права. У зв’язку з цим звертається
увага на актуальність наукових досліджень з цієї проблематики;
зазначається, що основні принципи міжнародного права закріплені у Статуті
ООН, Декларації про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх
відносин і співпраці між державами згідно з Статутом ООН 1970 року,
Заключному акті Наради з безпеки і співпраці в Європі 1975 року, Підсумковому
документі Віденської зустрічі 1989 року тощо, до яких автор відносить: принцип
суверенної рівності держав; принцип незастосування сили чи погрози силою у
міжнародних відносинах; принцип вирішення міжнародних суперечок мирними
засобами; принцип поваги прав людини й основоположних свобод; принцип
невтручання у внутрішні справи держав; принцип територіальної цілісності
держав; принцип непорушності державних кордонів; принцип рівноправності і
самовизначення народів і націй; принцип співробітництва між державами;
принцип сумлінного виконання зобов'язань за міжнародним правом. Автор
визначає основні принципи міжнародного права як загальновизнані норми вищого
порядку, які концентровано відображають поведінку суб'єктів міжнародних
відносин та застосовуються у міжнародному гуманітарному праві як галузі
міжнародного права. При цьому, акцентується увага на тому, що зазначений
перелік не є вичерпним. У зв’язку з цим запропоновано доповнити

перелік
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основних принципів міжнародного права такими принципами, як: принцип
верховенства права та принцип екологічної безпеки;
досліджено співвідношення принципів міжнародного гуманітарного права та
загальних принципів міжнародного права. Доводиться, що загальні принципи
міжнародного права, будучи імперативними нормами, являють собою основу
міжнародного публічного порядку, у рамках якого відбувається становлення і
розвиток міжнародного гуманітарного права. Зазначається, що зазначені принципи
є дієвими в міжнародному гуманітарному праві. Звертається увага на тому, що,
зокрема, такі принципи, як принцип добросовісності і співмірності, що увійшли у
звичаєве право і були кодифіковані, застосовуються і під час збройних конфліктів.
Доводиться, що принципи міжнародного гуманітарного права мають відповідати
змісту визнаних загальних принципів міжнародного права;
аргументовано

наявність

певної

системи

принципів

міжнародного

гуманітарного права, які умовно аавтор поділяє на дві категорії: основоположні
загальні і спеціальні принципи. Наголошується, що однією з характерних рис
міжнародного гуманітарного права

як нормативної системи є наявність у ній

системи принципів, які користуються вищим авторитетом у межах цієї специфічної
нормативної системи;
наголошується

на

належності

основоположних

загальних

принципів

міжнародного гуманітарного права до норм jus cogens з моменту їх визнання.
Зазначається необхідність закріплення принципів міжнародного гуманітарного
права в єдиному формулюванні expressis verbis. З метою визначення та
систематизації принципів міжнародного гуманітарного права запропоновано
прийняття відповідної конвенції або декларації Генеральної Асамблеї ООН;
досліджено основоположні загальні принципи міжнародного гуманітарного
права: “застереження Мартенса” та наступні принципи: а) принцип гуманності; б)
принцип необхідності; в) принцип співрозмірності; г) принцип проведення
розмежування; д) принцип заборони заподіяння надмірних страждань; е) принцип
незалежності jus in bello від jus ad bellum. Доведено, що зазначені принципи
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засновані не на окремому джерелі міжнародного права, а на міжнародних
договорах, звичаях або загальних принципах міжнародного права, та регулюють
різні сфери міжнародного гуманітарного права. Зазначається, що з одного боку,
вони, як правило, випливають з існуючих міжнародно-правових норм, оскільки
відображають сутність і значення цих норм, а з іншого - впливають на існуючі
норми, підтримують ці норми та допомагають визначити їх зміст, що є важливим,
насамперед, у разі їх застосування та тлумачення;
виявлено і проаналізовано проблемні питання застосування основоположних
загальних принципів в умовах сучасних збройних конфліктів, особливо пов’язаних
із залученням усього населення у воєнні дії. Доводиться наявність тенденцій
наближення окремих з таких конфліктів до стану “тотальної війни”, що, як вважає
дисертант, робить проблематичним реалізацію, зокрема, принципу проведення
розмежування між комбатантами та не комбатантами. Висвітлюється роль ООН та
її органів, зокрема Генеральної Асамблеї та Міжнародного Суду ООН, у виділенні,
уточненні та тлумаченні основоположних загальних принципів міжнародного
гуманітарного права;
визначено

та

систематизовано

спеціальні

принципи

міжнародного

гуманітарного права, які містяться в таких основних джерелах, як: Гаазьке
положення 1907 року, Статут Міжнародного воєнного трибуналу у Нюрнбергзі
1945 року, Конвенція щодо попередження злочину геноциду і покарання за нього
1948 року, Женевські конвенції про захист жертв війни 1949 року та двох
протоколів до них, які є частиною міжнародного звичаєвого права. Зазначені
принципи містяться і в інших джерелах міжнародного гуманітарного права,
зокрема: Конвенції з прав людини та основоположних свобод 1950 року, Конвенції
ЮНЕСКО 1954 року про захист культурних цінностей на випадок війни та двох
протоколах до неї, Конвенції про заборону розроблення, виробництва і
накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) зброї і токсинів та їхнього
знищення 1972 року, Конвенції про заборону або обмеження застосування
конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають
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надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію 1980 р., Конвенції про заборону
розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її
знищення 1993 року тощо.
досліджено наступні спеціальні принципи: а) принципи захисту поранених,
хворих та осіб, які потрапили у корабельну аварію, та нейтральності медичного
персоналу; б) принципи захисту військовополонених та затриманих у зв’язку із
збройним конфліктом осіб; в) принципи загального і спеціального захисту
цивільного населення, у тому числі біженців та внутрішньо переміщених осіб; г)
принципи захисту цивільних об’єктів та об’єктів, що мають небезпечні сили; д)
принципи захисту культурних цінностей, об’єктів релігійного

культу та

культурних прав; ж) принципи захисту навколишнього природного середовища та
екологічної безпеки; з) принципи захисту приватної і суспільної власності,
недопущення надмірного та незаконного оподаткування; і) принципи захисту
політичних, економічних і соціальних прав; й) принципи справедливого
правосуддя; к) принципи Руху, застосування та захисту емблеми Червоного
Хреста; л) принципи імплементації міжнародного гуманітарного права; м)
принципи відповідальності за порушення норм міжнародного гуманітарного права
тощо. Запропоновано поділ спеціальних принципів міжнародного гуманітарного
права на певні категорії;
акцентується, з урахуванням важливості для України та інших державучасниць, увага на такій категорії спеціальних принципів, як принципи
імплементації та виконання міжнародного гуманітарного права, важливими серед
яких, на думку автора, є: а) принцип рівності воюючих сторін перед міжнародним
гуманітарним правом, сформульований у п. 3 ст. 96 Додаткового протоколу I 1977
року; б) принцип відмови від умови si omnes (за згодою усіх – лат.), що раніше був
сформульований у ст. 4 Гаазької конвенції 1907 року, та виключений згідно
частини третьої ст. 2, загальної для усіх Женевських конвенцій 1949 року, ст. 18
Конвенції 1954 року, п. 3 ст. 1 Додаткового протоколу I 1977 року і п.1 ст. 7
Конвенції ООН 1980 року; в) принцип взаємодії та взаємодоповнення звичаєвих та
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конвенційних норм, що знайшов відображення в “застереженні Мартенса”, ст. 99
Додаткового протоколу I 1977 року, ст. 25 Додаткового протоколу II 1977 року,
положеннях Женевських конвенцій 1949 року (загальні статті 63, 62, 142, 158), що
стосуються

наслідків

денонсації

міжнародних

договорів;

г)

принцип

одностороннього, а не обопільного характеру зобов’язань у праві збройних
конфліктів, що закріплений у ст. 1, загальній для усіх Женевських конвенцій 1949
року та Додаткового протоколу I 1977 року;
доведено наявність у праві збройних конфліктів та праві прав людини, які є
складовою міжнародного гуманітарного права, загальних принципів, а саме:
принципів недоторканності, принципів недопущення дискримінації та принципів
безпеки. Запропоновано прийняття окремої міжнародної конвенції або декларації
Генеральної

Асамблеї

ООН

щодо

визначення

принципів

міжнародного

гуманітарного права;
досліджено принципи тлумачення норм міжнародного гуманітарного права з
точки зору доктринального та практичного підходів та її впливу на правові
інститути та розвиток міжнародного гуманітарного права;
висунуто й обґрунтовано тезу про наявність та формування нових в рамках
міжнародного гуманітарного права своєрідних підгалузей та правових інститутів,
що регулюють, зокрема, природоохоронні, екологічні, економічні, соціальні
аспекти міжнародних відносин у сфері міжнародного гуманітарного права. При
цьому

підкреслюється

міжнародного

важливість

гуманітарного

процесів

права

у

подальшої

контексті

кодифікації

сучасних

норм

тенденцій

інтернаціоналізації та глобалізації;
визначено

поняття

та

досліджено

правовий

механізм

імплементації

міжнародного гуманітарного права, його міжнародний та внутрішньодержавний
структурні

елементи.

Зазначається,

що

в

доктрині

міжнародного

права

міжнародно-правове регулювання у його широкому розумінні охоплює такі
основні фази, як: а) правотворча фаза, в якій здійснюється процес створення
міжнародно-правових норм; б) правозастосовна фаза, в якій здійснюється процес
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імплементації норм. Наголошується, що принцип pacta sunt servanda встановлює
зобов’язання держав добросовісно і в повному обсязі виконувати зобов’язання у
сфері міжнародного гуманітарного права. Здійснюючи аналіз правового механізму
імплементації автор звертає увагу на певні його недоліки, які, на його думку,
обумовлені рядом факторів, зокрема існуванням децентралізованої системи
імплементації, оскільки традиційним її суб’єктом є держави-учасники, які в межах
внутрішньодержавної юрисдикції зобов’язані “за будь-яких обставин” забезпечити
досягнення цілей міжнародно-правового регулювання щодо захисту жертв
збройних конфліктів і заборони чи обмеження застосування відповідних засобів і
методів

ведення

збройної

боротьби,

“дотримуватись”

та

“забезпечити

дотримання” іншими суб’єктами норм міжнародного гуманітарного права, що є
проблематичним, зокрема, для держави, яка стала жертвою агресії. Тому, в
сучасних умовах, як доводить автор, зазначений децентралізований метод
імплементації міжнародного гуманітарного права доповнюється, а іноді і частково
заміщується, більш централізованим та ефективним механізмом, що передбачений
Статутом ООН. Йдеться як про заходи політичного і економічного характеру по
відношенню до держави-порушника міжнародного права, так і застосування до
нього заходів, передбачених главою VII Статуту ООН, зокрема і застосування
збройної сили;
аргументовано

нову

концепцію

серйозного

порушення

міжнародного

гуманітарного права як одного з найсерйозніших злочинів, що викликають
стурбованість всього міжнародного співтовариства, та підстави кримінальної
відповідальності індивіда за його вчинення. Доведено, що ця концепція має
охоплювати не лише воєнні злочини, а і злочин геноциду, злочини проти
людяності та терористичні акти, що можуть бути вчинені, насамперед під час
міжнародних чи неміжнародних збройних конфліктів. Наголошується, що перелік
серйозних порушень, визначений у міжнародно-правових актах, не є вичерпним;
запропоновано

визначення

поняття

міжнародного

злочину

“серйозне

порушення міжнародного гуманітарного права” як соціально небезпечного діяння,
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яке заборонене міжнародним гуманітарним правом і/чи національним правом, та
підлягає солідарному кримінальному переслідуванню в рамках міжнародної і/чи
національної кримінальної юрисдикції. Зазначається, що міжнародно-правова
концепція серйозного порушення міжнародного гуманітарного права індивіда
базується на визнанні необхідності кримінально-правового захисту основних
загальнолюдських

цінностей

незалежно

від

того,

чи

існують

відповідні

кримінально-правові норми в національному праві. Основу цієї концепції складає
підхід, відповідно до якого сутність сучасного поняття міжнародного злочину
полягає в його відносній автономії від критеріїв злочинного і караного, що
містяться в національному праві;
запропоновано виокремити декілька модифікацій серйозного порушення
міжнародного гуманітарного права як міжнародного злочину: 1) “гаазькоженевську”, сконструйовану відповідно до норм “права Гааги” та “права Женеви”,
зокрема відповідно до вимог Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949
року та Додаткових протоколів I та II до них 1977 року, Конвенції ЮНЕСКО 1954
року та двох протоколів до неї, міжнародних конвенцій щодо заборони конкретних
видів зброї; 2) “римську”, закладену в Римському статуті Міжнародного
кримінального суду; 3) “нью-йорську”, формування якої пов'язано з відповідними
резолюціями Ради Безпеки ООН щодо створення і діяльністю міжнародних
трибуналів ad hoc по колишньої Югославії та Руанді. Доводиться, що незважаючи
на наявні розбіжності в окремих елементах, вони мають єдину концептуальну
основу.
Удосконалено положення щодо:
концептуального обгрунтування історії становлення і розвитку міжнародного
гуманітарного права;
юридичної природи міжнародного гуманітарного права;
поняття сучасного міжнародного публічного права;
суб’єктів міжнародного гуманітарного права;
системи джерел міжнародного гуманітарного права;
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юридичного механізму реалізації норм міжнародного гуманітарного права;
системи принципів міжнародного гуманітарного права;
сфери застосування міжнародного гуманітарного права;
механізмів
міжнародного

подальшої

імплементації,

гуманітарного

права

у

уніфікації

і

гармонізації

контексті

сучасних

норм

тенденцій

інтернаціоналізації та глобалізації.
джерел

визначення

поняття

серйозного

порушення

міжнародного

гуманітарного права.
Дістали подальшого розвитку положення щодо:
взаємодії договірних і звичаєвих норм міжнародного гуманітарного права;
загальних принципів міжнародного права;
необхідності міжнародно-правового визначення принципіав міжнародного
гуманітарного права;
принципів тлумачення норм міжнародного гуманітарного права;
механізмів взаємодії міжнародного і внутрішньодержавного права;
формування нових в рамках міжнародного гуманітарного права своєрідних
підгалузей та правових інститутів, що регулюють, зокрема, правозахисні, судові,
культурні, природоохоронні, екологічні, соціальні, фінансові й податкові аспекти
міжнародних відносин у сфері міжнародного гуманітарного права;
правового механізму імплементації норм міжнародного гуманітарного права;
юридичного

і

соціального

механізмів

реалізації

норм

міжнародного

гуманітарного права на міжнародному та національному в рамках міжнародної і
національної судової практики;
поняття серйозного порушення міжнародного гуманітарного права як
підстави

міжнародно-правової

відповідальності

держави

чи

міжнародної

організації та індивідуальної кримінальної відповідальності індивіда;
міжнародно-правового механізму забезпечення ефективності міжнародної
співпраці у сфері протидії злочинності, імплементації міжнародних стандартів у
законодавство України.
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Теоретичне і практичне значення отриманих результатів полягає в
можливості їх використання в процесі вдосконалення українського законодавства у
сфері

міжнародного

гуманітарного

права,

при

формулюванні

зовнішньополітичного курсу та політики української держави на світовій арені, а
також в процесі інтеграції

України до ЄС та НАТО та її подальшої участі в

міжнародної миротворчої діяльності, роботі Міжнародного кримінального суду та
міжнародних судів ad hoc, в практичній діяльності Президента України, Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України, Верховного Суду, Міністерства
закордонних справ України, Офісу Генерального прокурора, Служби безпеки
України, Міністерства оборони України й Генерального штабу Збройних Сил
України, інших міністерств і відомств, органів і організацій, які беруть участь у
діяльності у сфері міжнародного гуманітарного права. Положення і висновки
монографічного дослідження можуть бути корисними для подальшого вивчення
проблем теорії і практики міжнародного гуманітарного права; забезпечення
належної імплементації та реалізації норм міжнародного гуманітарного права на
рівні національної правової системи України, зокрема, для створення необхідних
передумов для більш широкого використання норм і принципів міжнародного
гуманітарного права в діяльності Прокуратури України, Служби безпеки України,
Збройних Сил України та інших військових формувань України, судовій практиці;
розповсюдженні знань про міжнародне гуманітарне право серед дипломатів,
суддів, адвокатів, прокурорів, науковців, лікарів, правозахисників та інших осіб.
Матеріали монографії можуть бути використані в процесі підготовки загальних і
спеціальних курсів у вищих навчальних закладах, підручників і навчальних
посібників з міжнародного і міжнародного гуманітарного права.
Результати досліджень апробовані автором при читанні лекцій і проведенні
семінарських занять по навчальним курсам "Міжнародне гуманітарне право" в
Українській

військово-медичній

академії,

Національному

юридичному

університеті України імені Ярослава Мудрого; "Право міжнародних договорів" і
"Право зовнішніх зносин" в Українській академії зовнішньої торгівлі та
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Українському державному університеті фінансів та міжнародної торгівлі, а також
при читанні лекцій по навчальним курсам "Імплементація норм міжнародного
гуманітарного права" та

"Відповідальність за порушення норм міжнародного

гуманітарного права" у Верховній Раді України перед народними депутатами
України та працівниками апарату парламенту, а також під час діяльності у Вищому
адміністоративному суді України та Верховному Суді.
Основні положення монографічного дослідження були використані при
підготовці до першого читання у Верховній Раді України проекту Закону України
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації
норм міжнародного кримінального та гуманітарного права” (реєстр. № 2689 від
27.12.2019 р.) та проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів
України щодо впорядкування питань, пов’язаних із військовополоненими та
інтернованими особами в особливий період” (реєстр. № 4327 від 05.11.2020 р.).
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Розділ 1
ПОНЯТТЯ, ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ТА СИСТЕМА МІЖНАРОДНОГО
ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА
1.1. Поняття, генезисний і ціннісний вимір міжнародного гуманітарного
права. Jus in bello, jus ad bellum, jus contra bellum, jus post bellum. Міжнародне
гуманітарне право, право прав людини та право міжнародної безпеки
Дослідження

поняття,

генезисного

і

ціннісного

виміру

сучасного

міжнародного гуманітарного права віддзеркалює сутнісні компоненти еволюції
світової цивілізації. У зв’язку з цим справедливим є твердження, що існують
об'єктивні передумови виникнення та розвитку міжнародного гуманітарного права
в контексті процесів інтернаціоналізації та глобалізації міжнародних відносин.
Зазначене обумовлює те, що гуманітарні доктрини мають давні коріння та
пов’язані із звичаями та традиціями різних народів, релігійними вченнями,
діяльністю таких мислителів та діячів, як Ксенофонт, Платон, Гроцій, Ману, СеМа, Дзінгу, Салах ад-Дін, Монтеск’є, Ж.Ж. Руссо, Ж.-А. Дюнан, Ф. Мартенс тощо,
хоча їх найбільш швидкий розвиток пов’язується з XIX ст., з розвитком норм
права нейтралітету та зародженням руху Червоного Хреста [1, C.3-4].
Слід зазначити, що окремі аспекти теми дослідження висвітлювались у
дослідженнях, які умовно можна класифікувати за певними напрямками: у
наукових працях першого напрямку – роботах відомих теоретиків міжнародного
права Ж. Пікте, Г. П. Гессара, Є.Давіда, Ф. Кальсховена, Т. Мерона, Фр. де
Мулінена,

С. Нахліка,

Р. Бакстера, Ф. Біньйона, зокрема в таких працях, як

“Розвиток і принципи міжнародного гуманітарного права” Ж. Пікте, “Обмеження
методів і засобів ведення війни” Ф. Кальсховена, “Право війни” Фр. Де Мулінена,
“Принципи права збройних конфліктів” увага приділена доктринальним питанням
міжнародного гуманітарного права та виконанню його норм; другий напрямок
складають праці, в яких застосування сили розглядається з позиції дієвості
міжнародного

права,

зокрема

в

роботах

“Сучасне

правове

регулювання
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використання сили” Я. Броунлі, “Фундаментальні перспективи міжнародного
права” В. Сломансона, “Міжнародне право, його розуміння і застосування
Сполученими Штатами Америки” Ч.Ч. Хайда, наукові праці Л. Оппенгейма, Ф.
Хайека, А. Шлезінжера, Л. Фуллера, Р. Хігінса, Д.Харші та інших. До цього
напрямку, на думку автора, слід віднести дослідження традиційних проблем права
війни і миру, що у ХХ ст. розглядались вченими радянської доби, зокрема у
роботах І. Арцибасова, І. Бліщенка, І. Лукашука, І. Карпеця, Г. Тункіна, В.
Менжинського, а також дослідженнях українських вчених, зокрема щодо
міжнародно-правової характеристики “гуманітарної інтервенції” (О. Мережко, В.
Мотиль, М. Неліпа,); третій напрямок складають дослідження, в яких міжнародне
гуманітарне право переважно аналізується у контексті захисту прав людини та
основоположних свобод, зокрема і роботах таких українських дослідників, як Т.
Анцупова, М. Баймуратов, М. Буроменський, О. Гріненко, В. Денисов, А.
Дмитрієв, В. Євінтов, Л. Заблоцька, С. Ісакович, М. Медведєва, В. Мицик, В.
Муравйов, О. Сердюк, Т. Сироїд, Л.Тимченко та інших вчених. Дослідження
зазначених учених заслуговують на увагу та мають важливе значення у визначенні
теоретичних засад та принципів міжнародного гуманітарного права.
Слід підкреслити теоретичну та онтологічну цінність поняття міжнародного
гуманітарного права. Серед дослідників цього явища міжнародного життя існує
практична єдність поглядів стосовно філософії [2, C.81-85] та юридичної природи
міжнародного гуманітарного права, його належності до міжнародного публічного
права у якості самостійної галузі міжнародного права [3, C.158-159], а також
неухильної тенденції щодо визнання універсального характеру норм цієї
специфічної галузі міжнародного права серед представників різних юридичних
традицій. Разом з тим, слід звернути увагу на тому, що в сучасній доктрині
міжнародного права існують різні погляди до окремих питань теорії міжнародного
гуманітарного права, зокрема щодо поняття цієї галузі міжнародного права. У
зв’язку з цим є важливим співвідношення поняття сучасного міжнародного
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гуманітарного права, з такими поняттями як jus in bello, jus ad bellum, jus contra
bellum, jus post bellum, право прав людини та право міжнародної безпеки.
В умовах активізації збройних конфліктів, більшість з яких мають
недержавний характер, важливе значення для визначення поняття сучасного
міжнародного гуманітарного права має тенденція активного зближення права
збройних конфліктів з правом прав людини та правом міжнародної безпеки,
свідченням чого є багаточисельні резолюції Ради Безпеки ООН, Генеральної
Асамблеї ООН у сфері протидії збройним конфліктам та актам тероризму у світі,
запобігання серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права з метою
забезпечення миру та міжнародної безпеки та притягнення до відповідальності
міжнародних злочинців.
З урахуванням нормативного визначення міжнародного гуманітарного права
та аналізу різних теоретичних поглядів щодо поняття цієї галузі міжнародного
права,

що

існують

в

доктрині,

зокрема

теорії

“конвергенції”,

теорії

“комплементаризму“ та теорії “сепаратизму”, слід констатувати, що як норми, що
складають “право Женеви” та “право Гааги”, тобто власне права збройних
конфліктів, так і норми права прав людини (“право Нью-Йорка”), насамперед його
універсальні норми, є складовою поняття сучасного міжнародного гуманітарного
права. Цілком є очевидним, що в умовах сьогодення поняття сучасного
міжнародного права охоплює певну сукупність діючих міжнародних принципів і
норм, що встановлені міжнародними договорами, міжнародними звичаями чи
рішеннями міжнародних організацій, зокрема ООН, з метою забезпечення миру,
міжнародної безпеки та

вирішення гуманітарних проблем, обумовлених

збройними конфліктами, направлених на захист осіб, які постраждали чи можуть
постраждати в результаті таких конфліктів, довкілля, культурних цінностей та
інших цивільних об’єктів, заборону чи обмеження з причин гуманітарного
характеру права сторін конфлікту у використанні методів і засобів ведення
збройної боротьби по своєму вибору, а також визначають питання відповідальності
за їх порушення.
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Слід зазначити, що питання розвитку наукової думки щодо міжнародного
гуманітарного права та сформульовані висновки, ґрунтуються на загальних
досягненнях науки міжнародного права. Зокрема, на працях Т.О. Анцупової,
М.В.Буроменського,

О.О.

Гріненко,

С.П.

Головатого,

А.І.

Дмитрієва,

В.Н.Денисова, В.І.Євінтова, В.К. Забігайла, І.І.Лукашука, О.О. Мережка, В.В.
Мицика, М.О. Медведєвої, К.К.Сандровського, Л.Д.Тимченка та інших вчених. В
українській юридичний науці важливі аспекти теорії міжнародного гуманітарного
права розглядались в працях таких вчених, як

В.Ф. Антипенко, М.В.

Буроменський, А.І. Дмитрієв, В.М. М.О. Медведєва, Л.Д.Тимченко В.М.
Репецький, В.І. Дяченко, Ю.М. Климчук, В.М. Лисик, В.І. Мотиль, В.П. Попович,
В.Х. Ярмакі та працях інших вчених.
В зарубіжній юридичній науці даній проблематиці присвячено чимало
монографічних та інших наукових досліджень. Найбільшу увагу теорії та
принципам міжнародного гуманітарного права приділили такі зарубіжні автори, як
Був’е А., Бюньон Ф., Ваттель Е., Гассер Х.-П., Гроций Г., Гудбі Д., Давід Е., Дрейпер
Д., Дюнан А., Кастрен Е., Кальсховен Ф., Келлер П., Коломбос Д., Кольб Р., Лавуайе
Ж-Ф., Лукашук І.І., Меран Ж., Моріс Ф., Мулінен Ф., Найєр А., Нахлик С., Обер М.,
Оппенгейм Л., Пікте Ж., Платнер Д., Сінгх Н., Томан І.,Тускоз Ж., Фердросс А.,
Флорес Х., Француа Ж.П.А., Шиндлер Д.та інші правознавці. У своїх основних
рисах концепція міжнародного гуманітарного права сформувалася на початку 60-х
років,

і

її

юриспруденції.

головними
Теорія

прихильниками
міжнародного

стали

представники

гуманітарного

права

французької

знайшла

своїх

прихильників і серед представників інших країн.
В рамках вітчизняної доктрини міжнародному гуманітарному праву з погляду
юридичної науки і практики приділяється велика увага, і усе більше коло вчених
бачать у цій теорії значні перспективи, особливо з погляду на врегулювання
збройного конфлікту в Україні з державницьких позицій.
Виходячи з різних визначень міжнародного гуманітарного права, що
пропонуються в юридичній літературі, слід виділити його характерні риси і
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визначити міжнародне гуманітарне право як систему конвенційних і звичаєвих
норм, що регулюють міжнародні гуманітарні відносини, які складаються між
державами, міжнародними організаціями (універсальними і регіональними),
юридичними і фізичними особами. Вважаємо, що при цьому ці відносини можуть
бути як “горизонтальними” (наприклад, міждержавними), так і “вертикальними”
(наприклад, між особою та державою), що є характерним для сучасних збройних
конфліктів неміжнародного характеру, зокрема у сфері захисту цивільного
населення, біженців, внутрішньо переміщених осіб.
Досліджуючи зміст міжнародного гуманітарного права слід зазначити, що ця
галузь міжнародного права включає в себе не лише норми, що регулюють право
війни (jus in bello) чи право збройних конфліктів, а і норми, що регулюють право
прав людини, насамперед його універсальні норми.
У зв’язку з цим та аналізуючи співвідношення таких понять, як jus in bello, jus
ad bellum, jus contra bellum (право миру), jus post bellum автором, на основі
положень норм міжнародних договорів, відповідних рішень ООН і інших
міжнародних організацій та судової практики, доводиться, що jus in bello, а також і
право збройних конфліктів, є лише частиною міжнародного гуманітарного права,
яке включає в себе більш широкий спектр норм, пов’язаних, зокрема, з правами
людини, дотриманням та виконанням міжнародних конвенцій з дипломатичних і
консульських зносин, захистом об’єктів культури та мистецтва, збереженням
довкілля та екологією. Слід підкреслити, що наявність будь-якого збройного
конфлікту не є a priori підставою для припинення дії чи денонсації міжнародноправових зобов’язань у сфері основоположних прав людини.
З’ясування сутності сучасного поняття міжнародного гуманітарного права
потребує дослідження його генезисного і ціннісного виміру. З урахуванням
визначення міжнародного права в системі міжнародних відносин в той чи інший
період історичного розвитку існує можливість визначення основних історичних
етапів розвитку міжнародного гуманітарного права. На нашу думку, з урахуванням
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наведеного, можна

визначити

наступну

періодизацію

історії становлення

міжнародного гуманітарного права:
1) jus in bello як складова jus ad bellum в рамках доктрини справедливої війни
bellum justum (з часів існування Стародавнього Єгипту, держав Стародавнього
Сходу та давньоримського jus gentium (права народів) - III тис. до н.е. — 60-і роки
XIX ст.);
2) jus in bello як історичний попередник права збройних конфліктів (60-і роки
XIX ст. — сер. XX ст.);
3) право збройних конфліктів (сер. XX ст. — 70-і роки XX ст.);
4) сучасне міжнародне гуманітарне право (70-і роки XX ст. — наш час).
Перший і найбільш тривалий період розвитку міжнародного гуманітарного
права пов'язаний із тим, що jus in bello існувало у якості незначної складової
частини jus ad bellum (з часів існування Стародавнього Єгипту, держав
Стародавнього Сходу та давньоримського jus gentium (права народів) - III тис. до
н.е. — 60-і роки XIX ст.), зокрема і в межах доктрини справедливої війни bellum
justum.
Виникнення міжнародного гуманітарного права як гуманітарного моральноправового феномену відноситься до історичного періоду, коли вкорінені в
життєдіяльність людства збройні сутички зазнали перших спроб регуляції

на

прийнятних для всіх засадах милосердя. Ж. Дрейпер слушно зазначає, що витоки
гуманітарного права слід шукати впродовж всієї історії еволюції війни як однієї з
найдавніших форм колективної діяльності людей.[4, C.101-135].
У зазначений період застосування певних норм jus in bello, як правило
звичаєвих, було намаганням зменшити нещастя населення країн, заподіювані
кровопролитними війнами між народами і державами, що велись у той час
практично постійно, та були основним засобом розв’язання існуючих суперечок.
Формування законів та звичаїв війни відбувалось на внутрішньодержавному рівні.
Відомо, наприклад, що в стародавній індійській історичній пам’ятці, Законах
Ману, вперше знайшло своє відображення визначення злочинів проти порядку
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(правил) ведення збройної боротьби. Зокрема, цими законами заборонялось
використовувати отруєну зброю, вбивати неозброєних, полонених, сплячих і
поранених. Подібні правила ведення воєнних дій були встановлені в містахдержавах Стародавньої Греції. Однак саме там зародилось досить суперечливе
ставлення до гуманної поведінки під час воєнних конфліктів. Так, ще Гомер
описував війни, які велись по "чесним" правилам, з перемир’ями та повагою до
загиблих. Але в той же час полонений ставав власністю переможця, а в працях
таких славетних давньогрецьких філософів, як Платон і Аристотель, рабство було
цілком виправданим і природним явищем [5, c.96].
Оскільки

питання

генезисного

і

ціннісного

виміру

міжнародного

гуманітарного права мають важливе значення для з’ясування суті та тенденцій
сучасного розвитку міжнародного гуманітарного права, ці питання знайшли
відображення в доктрині міжнародного гуманітарного права.
Важливо зазначити, що Жан Пікте, Ганс-Петер Гассер та інші фундатори
доктрини широкої концепції міжнародного гуманітарного права виходять з
першості саме гуманітарного обмеження насильства.[6, c.64] Спільним для цих
авторів є визнання того, що становлення міжнародного гуманітарного права
розпочиналось із норм моралі, звичаїв і традицій. Саме гуманітарні аспекти під
час зародження міжнародного гуманітарного права нашли відображення в
дослідженнях таких вчених, як: Ф. Борі, Х-П. Гассер, Дж.Дрейпер, С. Нахлік,
Ж.Пікте, Ф.Бюньйон та інші автори [7, c.70; 8, c.64; 9, C.101-135; 10, c.82; 11, c,70]
починали виклад цієї галузі знання саме історично, однак, на нашу думку,
історичний аспект у контексті нашої теми має бути поєднаним з пошуком
закономірностей трансформації правил гуманної бойової поведінки в кодифіковані
норми міжнародного гуманітарного права, у питання підвищення їх ефективності.
Показовим у цьому відношенні був колоквіум “Бурундійські гуманітарні традиції,
їх еволюція і засоби поширення знань про міжнародне гуманітарне право”,
проведений у грудні 1993р., коли попередні заходи, спрямовані на врегулювання
міжетнічного збройного конфлікту після вбивства президента Бурунді Ндадайє, не
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давали

позитивних

результатів.

Сторони

демонстрували

крайню

ступінь

насильства, передбачену жорстокість і неприйняття знань “заснованих виключно
на нормах і принципах міжнародного гуманітарного права чи на кодексах
поведінки, запропонованих Хансом-Петером Гассером чи “Декларації Турку” [12,
C.446-447]. А історично-традиційний підхід до гуманітарних правових норм
виявився плідним.
Інші дослідники, які дотримуються вузької концепції міжнародного
гуманітарного права - концепції “права збройних конфліктів”,

вважають, що

спочатку у війни не було ніяких гуманітарних правил, окрім безжалісного
принципу “vae victum” – горе переможеному, проголошеного ватажком галлів
Бренном після перемоги над римлянами приблизно у 390р. до н.е. [13, c.718]
Слід звернути увагу на участь у дослідженні питань генезисного і ціннісного
виміру міжнародного гуманітарного права провідних українських і російських
вчених-міжнародників А. Дмитрієва [14, c.120], В.Денисова [15, C.182-194],
В.Євінтова [16, c.456], Л.Заблоцької [17, c.20], а також у І. Бліщенко, І. Лукашука,
В.Пустогарова, Л. Тимченко [18, c.42; 19, c.410; 20, c.52; 21, c.528]. Це є
зрозумілим, що було зазначено Ф. Ф.Мартенсом, який зазначав: “В основу
наукової системи сучасного міжнародного права повинна бути покладена ідея
міжнародного спілкування, тобто: Ubi societas ibi jus est (де спілкування, там і
право)”.
На самих ранніх стадіях розвитку спільноти регулювання збройних
конфліктів була елементом культури, атрибутом життєдіяльності, а сама війна –
різновидом боротьби за певними правилами. Саме так досліджував війну
Й.Гейзінга у праці “Homo Ludens”. У той історичний час вже принципово
відрізнялись два види збройних сутичок. У першому виді деструктивний елемент
військової діяльності переважав всі інші, а учасники боротьби не визнавали своїх
противників цивілізованими людьми, вважали їх “варварами”, або “невірними” і
вели війну без правил, на тотальне знищення, за “законами джунглів”. Перемога
супроводжувалась не тільки завоюванням здобичі, захопленням всього, що
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належало раніше противнику, але і кривавою різаниною, звірячими проявами
насильства. Війна вже тоді носила тотальний характер і переможені або
винищувались, або обертались у рабство. Ксенофонт у “Кіропедії” вказував, що
“Всезагальним і вічним законом є той, що у городі, захопленому під час війни, все,
і люди, і майно, належить переможцю”, а у Біблії вустами Мойсея (Повторення
Закону 20: 10–18) стверджувалось, що після перемоги над ворожим городом
“чоловіче плем’я слід вразити мечем, а жінок, дітей, скотину і все, що у городі, всю
здобич візьми собі”. Навіть Закон “XII таблиць” проголошував, що “по
відношенню до ворога припустиме все”. У другому виді збройного конфлікту, на
думку Й. Гейзінги, правила боротьби визнавались ворогуючими сторонами, а
мілітаристська діяльність розглядалась як ігровий, соціокультурний елемент
життєдіяльності. “Про війну як функцію культури ми можемо говорити лише тоді,
– писав він, – коли вона проводиться в межах певного кола, члени якого визнають
один одного рівними чи бодай рівноправними.” [22, c.213]
Цьому різновиду збройної боротьби більше уваги приділяють прибічники
доктрини Міжнародного Комітету Червоного Хреста, вказуючи, що тоді мали
місце прояви милосердя до поранених, до противника, що просив пощади. Жан
Пікте апелює до археологічних досліджень, які доводять надання найпростішої
медичної допомоги пораненим в епоху неоліту (оброблення ран, вправлення
суглобів і навіть трепанація черепа) [23, c.82].
З точки зору становлення міжнародного гуманітарного права це був етап
примітивного права, який відповідав міжплемінним відносинам родового
суспільства з слабкою центральною владою. Правові, моральні, релігійні і
мілітаристські відносини були вплетені одна в одну як загальнолюдська
гуманітарна традиція. Саме з цього етапу починає періодизацію історії
міжнародного права Р.Паунд (Pounde) в роботі “The Spirit of the Common Law”
[24], відомі дослідники африканської гуманітарної традиції Адаму Ндам Нгойя,
Іоланта Діалло, Лі Джибрил [25, C.17-29; 26, C.3-4; 27, C.765-778].
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У стародавні часи з’являються і перші спроби регулювати застосування
зброї: наконечники стріл не мали зубців щоб полегшити страждання пораненим.
Квінсі Райт (Qincy Rait), зокрема, вважав, що війни первісних народів вже давали
приклад

упровадження

перших

міжнародних

правил

ведення

війн:

встановлювались підстави для початку й кінця бойових дій, визначались час, місце
та методи ведення збройної боротьби і навіть правила оголошення війни поза
законом [28].
Біблійні оповідання також містять важливі відомості

про перші прояви

гуманності до воюючих та поранених, можливість переховуватись за стінами
храмів, охорони будівель і садів. У Старому Завіті розказується про звичай не
брати до лав воїнів молодих людей, які не мали сім’ї, не побудували ще будинку,
не встигли зібрати врожай, хоча у Книзі Йова стверджувалось:” Хіба чоловік на
землі – не на службі військовій?” [29]. Інтерес для правової роботи у війську
представляють біблійні поради рахувати командирами непридатність до війни
боязких воїнів (Повторення Закону, XX, 8), ведення записів перебігу подій на війні
(1 Пар., XIII, 1). У стародавніх арміях музиками не тільки піднімали моральнобойовий дух, але і заспокоювали надмірно агресивну поведінку, як відзначав ще М.
Монтень [30, c. 412]. Ці аспекти ми відмічаємо з огляду на все більш широке
використання засобів мистецтва для передачі норм і правил гуманітарного права.
Суспільна

свідомість

стане

одним

з

факторів

прогресу

міжнародного

гуманітарного права, що було підтверджено Ф.Ф.Мартенсом. Крім цього, первісні
цивілізації цінні тим, що серед небагатьох пам‘яток із старожитності, які дійшли до
наших часів, залишились гуманітарні правила ведення боротьби і елементи
первісного права.
Відомі юристи-міжнародники Л. Опенгейм та Ч. Хайд вважали, що дійсна
історія міжнародного права починається з робіт Гуго Гроція (XVI століття) в
період утворення централізованих держав. У “Енциклопедії міжнародного
публічного права” періодизація міжнародного права, у свою чергу, тісно пов’язана
із світовими війнами, з питаннями кодифікації права війни та післявоєнних
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договорів: а) період до першої світової війни; б) період між двома світовими
війнами; в) етап післявоєнний [31, c.126].
Шумерська цивілізація широко використовувала працю рабів, а основним
способом їх отримання були численні війни. Воєнні дії починались з оголошення,
передбачались

недоторканість

парламентерів,

підписання

мирних

угод.

Вавілонський цар Хаммурапі знаменитий кодекс законів починав зі слів: “Я
встановлюю ці закони для того, щоб не дати сильним підкорити слабших” [32, c.
368]. Існував звичай брати заручників, але було правило дарувати їм волю після
викупу.
У цивілізації, яка зародилась на території сучасної Індії, існували вражаючі
гуманістичні цінності, вплетені у духовну, правову культуру та мистецтво
військової справи. Кодекс воїна, що спирався на давньоіндійські закони Ману
(Манава – Дхарма – Шастра) та епос Махабхарата, набагато випередив свій час
(ХII століття до Р.Х.). В ті часи воїнам-кшатріям (воїнів) радили вибирати між
вимогами не насильства і військовим обов’язком на користь останнього: “Приняв
во вниманье свой долг, не нужно тебе колебаться, ведь для кшатрия лучше нет
ничего иного, чем справедливая битва...” [33, c. 96].
Воїнам заборонялось вбивати поранених і полонених. Після одужання їх
відправляли на батьківщину, заборонялись отруйна зброя, стріли із зубцями та
запальним наконечником. Існували правила реквізиції, а війна не розпочиналась
без оголошення про помилування, вказує Вівешванда (Viswanatha) [34].
Закони Ману потребували, щоб переможець щадив переможених, залишав у
живих поранених, “поважав закони покорених націй”, вказував Гарнье [35, c.718].
Ману забороняли отруйні стріли або запалені стріли. Укоріненість правил
гуманного ведення війни доказують приписи релігійних текстів – Дхарма-шастри,
Пурани, Упанішади, епічних та легендарних оповіданнях подібних Рамаяні (300 р.
до Р.Х.) або Махабхаратха (200 р. до Р.Х.).
Важливо примітити, що індійська гуманітарна традиція привернула увагу
науковців - класиків міжнародного гуманітарного права. Жан Пікте вважає, що
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вона у первинних збірках законів нагадує деякі положення Гаазької конвенції, а
інший відомий фахівець Дж. І.А. Дрейпер спеціально дослідив гуманістичний
смисл законів імператора Ашоки (Асоки), якого прозвали “великодушним”
[36,C.237-243]. Ашока, – вказує Дрейпер, – мав величезну воєнну потугу: 600 тисяч
воїнів, десятки тисяч вершників, 9 тисяч слонів.

У

ХIII наскальному едикті

мовилось, що у війні з Калінгою він захопив у полон 150 та знищив 100 тисяч
чоловік,  але така перемога викликала не радість переможця, а “велику скорботу”.
Звернувшись до будиських гуманних настанов, імператор заснував “Закон про
праведність”, який став дороговказом на шляху гуманізації війн. Він наказував
своїм солдатам з повагою ставитись до поранених ворогів, а також до монахинь,
що їх доглядали. Джавахарлал Неру в “Погляді на всесвітню історію” називає
Ашоку “улюбленцем богів”, бо він єдиний з монархів-воїнів, який відмовився від
завоювань у той час, коли ще міг здобувати перемогу. Вітчизняний дослідник
В.Радиш відзначив початок розробки правил медичної гуманної етики у князівстві
Ману: лікування всіх поранених було обов’язковим, а в медичних трактатах,
зведених у збірники “Аюрведа”, не ділили поранених на своїх і чужих.
Воєнні теоретики Китаю започаткували розробку норм права війни. СуньЦзи в книзі “Мистецтво війни”, написаній приблизно в IV столітті до Р.Х.,
сформулював і правила гуманності: проявляти добросердечність, гуманність,
повагу до полонених. Військовий начальник намагається отримати перемогу без
нанесення шкоди своєму противнику і цивільному населенню [37, c.58]. На думку
Сунь-Цзи, полководець повинен виділятися

гуманністю та неупередженістю.

Його гуманітарна позиція відзначена і японськими фахівцями МГП (зокрема,
Суміо Адаші [38, C.31-36]).
Правила гуманної бойової поведінки у древніх Індії та Китаї було
закріплено як традиції, які стали невід’ємні від релігійно-світоглядних настанов,
хоч і не утворили будь-якої гілки права, що відзначено С.Алексеєвим як
закономірність [39, c.320].
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Перські царі Кір і Дарій відомі і тим, що зобов’язували лікувати поранених
ворогів як і своїх воїнів, хоча історія розповідає про іншу поведінку азіатських
царів. Вавілонський цар Навуходоносор, що завоював Єрусалим, повів себе як
безжалісний загарбник міста, захопив жителів в полон, а єврейському царю наказав
виколоти очі, про цей факт писали Жан Пікте та Станіслав Нахлік [40, c.82; 41].
Стародавня Греція стала взірцем побудови суспільства. Однак суперечливе
ставлення до звичаїв і правил війни зародилось також там. З одного боку, ще
Гомер описував війни, які велись за “чесними” правилами, з перемир’ями,
вшануванням загиблих. У тих випадках, коли переможені не перетворювались у
рабів, до них застосовувався режим депортації , наприклад, у 429р. до н.е.
афінянами були переселені громадяни Потидеї [42, c.380]. Посли і жерці
користувались священним захистом, захоплені у храмах не підлягали знущанням
та вбивствам, хоча древні греки не знали режиму полону.
Передумовами появи окремих аспектів міжнародного гуманітарного права в
еллінському античному суспільстві стали ускладнення міжнародного життя як
відношення між народами (jus inter gentes), розвиток відносин між полісами.
Інтенсивну міжнародну діяльність розвинули чисельні грецькі держави-поліси, які
обмінювались посольськими делегаціями та підписували домовленості щодо
надання у разі необхідності взаємної військової допомоги. Логічно, що розвиток
отримали перші інститути захисту прав іноземців – проксенія та амфіктіони.
Проксенія або закон гостинності до чужих існував як форма міждержавних зносин.
Іноземець із статусом проксена користувався

привілеями у сферах: торгівлі,

податків, почестей. Він брав на себе зобов’язання протегувати інтересам міста, яке
надало йому привілейований статус, бути посередником між ним та владою свого
рідного міста. Посольства, які приходили у рідне місто, де жив проксен, звертались
перш за все до нього.
Амфіктіони як древній міжнародний інститут означав релігійний союз
племен, які проживали навколо особливо шанованого божества (святилища) для
охорони святилищ, сумісного або окремого відправлення культів. Під час свят,
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присвячених божествам, проголошувався “божий мир” та припинявся розбрат. У
писаній історії зафіксовано найдревнішу Амфіктіонову угоду 1496р. до н.е. між
общинами Середньої Греції і Фессалії щодо правил ведення збройної боротьби.
Суперечки по міжнародних угодах розглядались третейськими комісіями, на
порушників накладався грошовий штраф-відшкодування, який у випадку несплати
стягувався за допомогою збройної сили. Застосування військової сили у Древній
Греції підлягало обмеженням – необхідністю оголошення війни, прояву пощади до
поранених, до жерців, посланців, віщунів. Проте саме в Греції, захоплений в полон,
ставав власністю переможця. Олександр Македонський, вчителем якого був
Аристотель, гуманно ставився до переможених, пощадив і сім’ю Дарія, але після
придушення повстання в Пелопоннесі спартанці повбивали всіх чоловіків, а жінок
зробили рабинями.
Важливим досягненням античної міжнародно-правової думки у період
боротьби грецьких полісів за збереження незалежності було визнання “блага миру”
синонімом прекрасного і доброго. В Олімпійській промові, проголошеній у розпал
Пелопоннеської війни Георгій радив припинити внутришньоеллінський розбрат та
об’єднатись для боротьби з варварами. Він ввів важливі для сучасного
міжнародного

права

поняття

–

“буква

закону”,

“м’яка

справедливість”,

трансформовані вже у ХХ столітті ідеї “м’якого права”, дотримання “духу і букви
домовленостей”.
Стародавній Рим прославився своєю системою права (“друге завоювання
світу”). До неї звертаються сотні фахівців з проблем міжнародного права, але у
різних контекстах. Так, Д. Р. Ллойд у статті “Навчити збройні сили виконувати
міжнародне гуманітарне право” [43, C.564-590] іронічно відноситься до думки
Цицерона про закони війни. Ми вважаємо, що внесок римлян у теорію
міжнародного права вимагає глибшого осмислення. У період Римської імперії
проходить становлення “права народів” (jus gentium) як особливої правової
системи, і термін “право народів” встановили вони. Це поняття довго
використовувалось у якості еквіваленту “міжнародне право”. Водночас, в Римі діяв
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принцип невизнання за іноземцями будь-яких суттєвих прав, бо вони вважались
ворогами імперії, пізніше з’явилось нове поняття “міжнародна гостинність”
внаслідок розвитку міжнародних торгівельних контактів. Римська практика
останнього часу буття імперії знала елементи інституту нейтралітету, але в
цілому гуманітарне обмеження війни було слабким.
Базовими підвалинами

становлення гуманних правил збройної боротьби

були римське право та еллінська філософія. Закон був на нечуваній висоті, а
система права охороняла права різних верств. Природне право (jus

naturale)

стерегло права римських громадян, право іноземців (jus gentium) давало певний
захист тим, хто мешкав у Римі, але не був римлянином. Особливий правовий
статус був у латинян (найдревніші жителі Лаціуму) та перегринів (сусідні з Римом
підкорені народи), вказує український правознавець А. Підопригора [44, c.342].
За встановлення гуманістичних засад війн поряд з римським правом
виступила

римсько-еллінська

філософія.

Прибічники

доктрини

стоїків

стверджували, що війна не означає скасування всіх законів і виступили за заміну
гасла “людина людині вовк” (“Homo homini lupus”) на нові лозунги: “життя
людини священне”(“Homo homini res sacra”), “страждаючий ворог – не ворог”
(“Hostes dum vulnerati fratres”).
Звернемось до видатних постатей у розвитку ідей міжнародного права.
Цицерон відомий внеском у теорію міжнародних обмінів правових основ, зокрема
ідеї дотримання міжнародних зобов’язань, гуманного поводження з полоненими,
хоча в цілому цей політик підтримував прагнення Риму до світової гегемонії. Його
доробок для гуманізації збройної боротьби ще достатнім чином не оцінений, хоча
дослідники посилаються на той факт, що Цицерон ще у 52 році до Р.Х. писав
“серед дзвону зброї закони мовчать” у “Pro Milone”. Видатний діяч Риму вважав,
що при захисті свободи “немає приватних осіб”, а його терміни “humanitas”
(людяність, гуманність), “conscientia” (совість людська) були мірилом соціальної
справедливості та більш дієвими гарантіями, ніж страх покарання [45, c.332].
Юрист класичного римського періоду Ульпіан вже розглядав право народів як
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частину природного права, причому різниця між гілками права проводилась не по
їх якостях, а по колу суб’єктів.
Таким чином, в античних суспільствах Греції і Риму зароджуються
універсальні правові норми і правила війни та перемир’я. Однак не всі їх
положення і правила війни мали належні наслідки. Так, ідея справедливої війни з
вимогою не починати збройну боротьбу

без законної підстави (justa causa)

привела до освячення інституту війни. Перед початком збройних змагань рада
священнослужителів (fetiales) засвідчувала згідно з волею правлячої верхівки
святенність і законність війн, що не може змінити експансіоністську природу
більшості війн Риму.
Таким чином, розвиток гуманітарного потенціалу класичних суспільства –
Греції і Риму – затверджував силу справедливості і розуму у розвитку первісного
права, уможливив позитивне ставлення до ідеї “людськості” права.

А правові

елементи східних суспільств злились з релігійно-етичними гуманітарними
вченнями і продовжують жити у мусульманському, індуському, китайському праві.
Слід додати, що східні форми права не утворили самостійних гілок права по
захисту прав людини.
Середньовіччя увійшло в історію подальшим становленням міжнародної
гуманітарної думки, що зазначає Жан Тускоз. [46, c. 416] Духовні фактори
розвитку відмічені в дослідженнях з міжнародного гуманітарного права. Зокрема,
Е.Девід відмічає “вплив християнства та ісламу” [47, c.718], Ж.Тускоз “діяльність
католицької церкви” [48, c.416]. Ми до них

відносимо ще й поширення

християнського віровчення у двох його різновидах – виникнення доктрини
мусульманського права і зіткнення з християнською доктриною, закріплення
лицарської гуманної моралі і освячення її церквою, появу перших міжнародних
(усних) домовленостей правил ведення війни. Окремий чинник почали складати
вчення гуманістів –

теоретиків міжнародного права.. Законотворча діяльність

проходила переважно у формі уточнення і знаходження позабутих дідівських
звичаїв регуляції суперечок. Без санкції права суспільне відношення не
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визнавалось дійсним, тому міждержавні конфлікти усвідомлювались в категоріях
права: боротьба між германськими імператорами і римськими папами велась за
право призначати єпископів – інвестуру.
Активну міжнародно-правову роль починає відігравати церква. Два полюси
влади християнського світу дотримувались деяких спільних правил міжнародного
життя. Християнські собори виконували роль кодифікатора звичаєвого права. Так,
на Карфагенському соборі у 438 р. був офіційно сформульований один із
найважливіших принципів міжнародного права –

добросовісне виконання

міжнародних зобов’язань, “домовленості повинні виконуватись” (рacta sunt
servanda). Християнська церква вказала, що “Блаженні будуть миротворці, бо
наречені будуть синами Божими” і стала забезпечувати “деяку гуманізацію війн”.
Боже перемир’я, введено Єльзанським собором 1027р. забороняло вести бойові дії
впродовж християнських свят та з 15.00 суботи до ранку понеділка, а
Монтріондський собор у 1041 році продовжив його дію з середи. У кінці – майже
3/4 року ставали днями обов’язкового миру.
Серед наслідків союзу християнства з державою була і згода церкви
освячувати та узаконювати війну, або визнавати її неправедною, тобто
незаконною. На початку V століття Блаженний Августин розробив моральноправову теорію “справедливої війни”. Для того, щоб та визнавалась справедливою
необхідно було:
а) справедлива причина для початку бойових дій (відбиття нападу або
відновлення справедливості);
б) рішення законного правителя вдатись до війни. Святий Августин
стверджував, що “справедлива війна – це боротьба між гріхом та справедливістю і
будь-яка перемога грішників є образа для переможених.” [49]
Однак

справедливою

стала

критика

Августина,

розвинена

Фомою

Аквінським, Фомою Гаєтанським та іншими казуїстами, – вказує Дж. Дрейпер.
[50] Хрестові походи проти мусульманської експансії з обопільною жорстокістю
стали аргументом для критиків теорії справедливої війни, обидві сторони в
55

конфлікті були впевнені у “справедливості” своєї місії, а ненависть не могли
змінити гуманітарна робота

християнських Орденів, жертовна праця

простих

монахів. Сучасна католицька церква не відмовилась від теорії “законної війни”, як
слідує з Катехізису, у публікації Єпископа Збройних Сил Франції Монсеньйора М.
Дюбоста [51, c.102].
Теологи створюють концепцію “публічного права” як сукупності норм, які
не є витягом із Божественних одкровень, а випливали з природи людини.
Дотримання даного слова, або ж усної угоди у міжнародних відносинах ставало
нормою. Почала відбуватись певна секуляризація міжнародного права. У
правовому полі конкурували між собою діюче писане (не структуроване і не
систематизоване) право із звичаями. Все це відкривало широке поле для панування
“права сили” або “права сильного”. Герць, війна, кровна помста слугували
корелятом права, у тому числі й міжнародного. Лицарство, яке в багатьох рисах
визначало духовне обличчя Середньовіччя, внесло нові риси в становлення звичаїв
гуманної поведінки на війні. Спочатку це був воєнний та світський інститут, який
церква підпорядкувала собі, завдячуючи Лютеранському соборові 1139 року, який,
зокрема, заборонив арбалети як “смертоносну та богомерзьку зброю”. Однією з
особливостей цієї епохи є думка, що війна, є різновид небезпечної гри, яка
ведеться згідно з встановленими нормами правил. Йоган Гейзінга на прикладах
лицарських збройних “агональних” конфліктів доводив, що війна – це гра “за
правилами”, при тому, що і приватна дуель за лицарських часів відбувалась у
найжорсткіших формах. Через дріб’язкову причину у кривавих сутичках, дуелях, –
відмічає він, – у Франції інколи боролись по шість-вісім осіб. Жорстокість сутичок
поєднувалась із милосердям, ідеалізмом людських стосунків,

делікатністю.

Розцінюючи дуелі як одну з пізніших форм ритуальної гри (деякі елементи її
відновились під час першої світової війни у двобої льотчиків), зауважимо, що
важило пролиття крові, а не вбивство. До того ж, знущання над жертвами було
відсутнє як таке. Зрозуміло, що лицарські двобої з їх благородними правилами не
йшли в ніяке порівняння із збройними сутичками на релігійній чи національній
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основі, а гуманні правила існували лише для дворян. Захоплений у полон, лицар
мав право купити свободу, у той час як слуги за використання у збройних сутичках
арбалетів (заборонена зброя!) нерідко страчувались. Церква засуджувала двобої,
“Суди Божі”, турніри і помсту як прояви поганства (Бертран Рассел), але нічого не
могла вдіяти. Епоха лицарства залишила у спадок зафіксовані елементи культури
гуманності в царині збройних змагань – недоторканість парламентерів з білим
прапором, заборону деяких видів зброї, боротьбу до першої крові, а не до
знищення. У подальшому вони трансформувались у елементи звичаєвого права.
Головним надбанням став кодекс лицаря, виконання якого забезпечувалось
мораллю та вірою.
У контексті дослідження історії становлення гуманітарних правил і традицій
хрестові походи склали особливий період, де зіткнулись різні правові концепції
ведення збройної боротьби. Як спосіб теоретичного і практичного осягнення
міжнародно-правового життя концепція є кроком до створення доктрини права.
Аналіз ісламської гуманітарно-правової концепції потребує зважити на такі
моменти. По-перше, вказує Хамед Султан, один із авторитетних дослідників
мусульманської доктрини, право ісламу – це конкретне втілення мусульманського
віровчення у царині людських стосунків. Згідно із ісламом в нероздільному цілому
віри і правопорядку право є необхідним доповненням віри, як першооснова
світогляду й поведінки віруючого [52, C.49-66]. Право ісламу не знає поділів на
галузі, є монолітним, внутрішнім і міжнародним, поширюється на всі зв’язки між
людьми і спільнотами. Головними джерелами його є священні книги Коран, Суна,
яка тісно пов’язана з життям пророка Мухаммада, а також Іджтихад – логічно
обґрунтоване і дедуктивне виведення з священних першоджерел нових правових
норм. Ал-іджтіхад (у буквальному перекладі “наполегливість”, “сумлінність”) є
пошук правил поведінки на основі раціонального тлумачення найбільш загальних
настанов або багатозначних положень Корану і Суни. Визначальним положенням
ісламської правової концепції є настанова воїнам ніколи не переступати межі права
і справедливості, що склались в ісламі: “ніколи не можна переступити і особливо
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ніколи не можна перевищити межі правосуддя і справедливості, щоб не встати на
шлях тиранії й пригноблення”.
Для

закріплення

гуманітарних

моральних

традицій

і

підвищення

ефективності регулювання збройної боротьби необхідно було перейти до
встановлення правил ведення війни. Перші домовленості з цього питання було
підписано між халіфами та Візантією. Згідно із ними полоненим забезпечувалось
гуманне ставлення та можливість викупу. Мусульмани вважали необхідним
виконувати договори, адже Священний Коран (Сура 76 “Людина”, айят 8)
вказував, що праведники “кормят едой, несмотря на любовь к ней, бедняка, сироту
и пленника”. Але серед християнських воїнів у той час ще була впевненість, що
домовленості з нехристиянами можуть розриватись в односторонньому порядку.
Контрастом у порівнянні з поведінкою хрестоносців при захопленні Єрусалима
1099 року були дії військ Саладіна (Салах ад Діна) у 1187 році. Його солдати
поводили себе миролюбно до місцевих жителів, спеціальні патрулі стежили за
дисципліною і порядком. Багаті полонені були звільнені за викуп, а бідні
відпущені. Саладін дозволяв лікарям лікувати полонених християн в

своєму

таборі, а сам послав свого лікаря до Річарда Левового Серця. Складались записані і
неписані домовленості як перехідна фаза від моральних правил до правових норм
між воюючими сторонами. Майже одночасно з встановленням “Божого перемир’я”
у ісламі Вігайят (1280р.) як справжня збірка законів війни поширив захист
стариків, жінок, дітей, релігійних комплексів до душевнохворих, парламентарів,
калік, заборонив псувати джерела води і фонтани.
Таким чином, встановлення певної традиції морально-релігійної регуляції
перебігу

збройних

конфліктів

були

важливим

кроком

для

закріплення

універсальних гуманних норм та підвищення їх дієвості, незважаючи на
непримиренність різних релігійно-світоглядних факторів, як це було між
мусульманським й християнським світом в епоху Хрестових походів. Значення
синтезу державного обов’язку з нормами шляхетної моралі для права війни
примітив Й.Гейзінга. “Так, – писав він, – виникла й виросла на античній і
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християнській основі система міжнародного права. А ці дві ідеї – лицарства і
міжнародного права стали родючим ґрунтом для ідеї чистої людськості” [53, c.
213].

Лицарський

середньовічний

кодекс

спирався

на

ідеї

державності,

благородства, встановлені правила і на власний інтерес воїна, що підтверджує
відзначену нами тенденцію переходу від моральних кодексів мілітаристської
поведінки до ідей правопорядку на теренах збройної боротьби.
Розглянемо деякі з моральних кодексів Середньовіччя. Моральний кодекс
японських воїнів Бусідо отримав поштовх для розвитку з ХII століття в Японії та
Китаї і покладав на військовий

стан воїнів-бусі,

крім суто службових, і

гуманітарні обов’язки. Дослідник азійської концепції міжнародного гуманітарного
права

Суміо Адаші вважав, що кодекс Бусідо користувався більш широким

визнанням серед воїнів на Сході, ніж лицарський на Заході [54, C.31-36].
Проголошувалось сім догматів: чесність, моральна сміливість,
любов,

гуманність,

прямота, щирість, честь, слухняність та вірність вищестоящим ланкам

суспільства. Особливого значення для воїнів-бусі набувала честь як частина честі
імператора, а прояв людяності до слабких, поранених, переможених вважався її
достойним. Адаші вважає, що раніше книги Анрі Дюнана “Спогади про
Сольферіно” вийшов роман японського письменника Такідзави, де прославлялась
допомога переможеному ворогові. В середні віки полонених у Японії часто
звільняли, дозволяли селитись в певних місцевостях, більшість з них іноземців
асимілювались. Внесок в становлення гуманітарного права був зроблений
стратегами, воєнними керівниками Японії. Соко Йамага (1622 – 1685), засновник
японської воєнної науки вважав, що метою стратегії є забезпечення гуманності,
миру, недопущення безглуздих жертв. Полководець Огаю Сорай (1666 – 1728)
писав, що людяність – стрижень воєнних операцій, бо армія без почуття
гуманності втрачає єдність. Оскільки основний закон війни, вважали вони, полягає
у покаранні зла, відновленні справедливості, то категорично заборонялось
причиняти невиправдане насильство, завдавати шкоди дітям, жінкам, старикам,
руйнувати могили, підпалювати будинки, отруювати воду та їжу. Більш змістовне
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правило сформулював Нобухіро Сато (1789 – 1850), який розробляв правила
поводження з полоненими і дійшов висновку, що

право війни повинно

передаватись від покоління до покоління, а вчити йому мають стратеги. Зважимо
на те, що сучасна доктрина МКЧХ наголошує на викладанні базових гуманних
норм саме військовими [55, C.564-590].
Ще у період активного становлення міжнародного гуманітарного права
вважалось, що ведення війни підлягає гуманним правовим обмеженням, дії
регуляторів, основаних на розумі та людяності. Це підтверджується символічною
назвою роботи Гуго Гроція “De jure belli ac pacis” (“Про право війни й миру”),
написаною під час Тридцятирічної війни 1618–1648 років. Гроцій вказав переваги
способу

ведення

війни,

в

якому

обидві

сторони

виконують

“правила

справедливості” та утримуються від дій, неприпустимих з точки зору зовнішнього
позитивного права і позиції “чесної поведінки”.
Особливий інтерес для розуміння природи міжнародного гуманітарного
права викликає вчення Г. Гегеля, в якій сфера міждержавних відносин трактується
сферою прояву зовнішнього державного права. Держави, згідно гегелівської
“Філософією права”, ставляться одна до одної як незалежні індивідуальності.
Внутрішні державні владні елементи, у тому числі армія та органи воєннополітичного керівництва – несамостійні, бо вони виступають органічними
моментами державного цілого (суверенітету держави) [56, c.524]. А між
державами, – вважав німецький мислитель, – немає претора, в кращому випадку їх
відносини регулюються третейськими суддями і посередниками, до того ж від
випадку до випадку. Тому найчастіше держави звертаються до війни.
Важливим нам видається той момент, що німецький вчений підтверджує
міжнародно-правовий характер війни, який до нього влучно визначив Ж.Ж. Руссо.
[57, c.343] Слід достатньо високо оцінити гегелівські основи концепції
міжнародного права війни, Їх можна сконцентрувати у наступних положеннях.
По-перше, була визнана історична роль війни у міждержавних стосунках: війна є
лише моментом взаємин між державами, коли їх суверенні волі не доходять до
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згоди і це постає рухом в розвитку відносин у рамках міжнародного права. Подруге, вказувалось, що нерідко виникає такий етап розвитку відносин, в якому
держави не приходять і не можуть взагалі прийти до згоди, тоді суперечка між
державами вирішується тільки війною, яка виступає кульмінацією розвитку
конфлікту-суперечки. По-третє, саму війну, або збройну боротьбу, Гегель
розглядає у контексті таких відносин, що спрямовані “назовні”, а також і тих, що
спрямовані “всередину”. Тому легітимність держави доповнюється визнанням
такого стану іншої держави та зумовлює принцип невтручання в чужоземні
внутрішні справи, особливо коли ведеться громадянська війна, тобто та, яка
спрямована “всередину”.
Питання універсальності права відображені в дослідженнях О. Гьофе, який
стверджував, що міжнародне право виступає універсальною мовою їх єднання,
усуспільнення“ [58, C.1-22]. Людина виступає як людина в реалізації двох
можливостей – “вона може потерпати від насильства або застосовувати його”, тому
міжнародне гуманітарне право має універсальний, антропологічний характер.
З початком ери Просвітництва гуманізм ставав основою милосердя і
справедливості. Мислителі поступово відмовлялись від розуміння страждання як
посланого зовні невідворотного зла. Франціско де Вітторіа, християнський
філософ-схоласт, переглянув концепції святих Августина і Фоми та припустив
можливість справедливої війни для обох противників. Гуго Гроцій, гуманістправознавець протестантського напрямку не відмовився від ідеї “справедливої
війни”, але стверджував, що право розпочати справедливу війну не відмінює
виконання її гуманних законів. Гроцій намагався поєднати гуманізм з воєнною
необхідністю, вказуючи, що цивільне населення та воїни противника залишаються
живими, оскільки це припускається воєнною необхідністю. Сам принцип
поєднання воєнної необхідності і гуманізму залишається базовим у більшості
доктрин міжнародного гуманітарного права, незважаючи на критику надмірного
посилання у джерелах на воєнну необхідність [59, C.69-72]. Відмітимо, що
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посилання на воєнну необхідність містяться і у документах права прав людини,
зокрема у ст. 2 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 р.
Френсіс Бекон, філософ і представник законної влади у Великій Британії
ХVI століття, вважав важливим для права війни наявності справедливої причини
для початку боротьби. “Всегда должна существовать справедливая, благочестивая,
вызывающая уважение и расположение людей, причина войны” [60, C.201-204].
Однак практика не узгоджувалась з проголошеними гуманністю правилами війни,
демонструвала недосконалість перших спроб правового приборкання насильства. З
ХVI століття в угодах, які підписувались після завершення бойовищ, окремими
пунктами передбачались: захист поранених, повага їх особистості та прав на
власне майно, особливий статус жінок і дітей. Кількість таких договорів сягала
сотень. Е.Гюрлт вказував у ХIХ столітті, що таких договорів з кінця ХVI століття
було підписано біля 300. Перша з таких угод “системи картелів та капітуляцій”
була підписана у 1393 р., відома як “Женевський лист”, де проголошувався захист
поранених, недоторканість їх майна, неучасть жінок у війні. [61, c. 308]. Але
договірна база права війни лише частково обмежувала жорстокість насильства,
належним чином не коригувала бойову мораль. За часи Гроція розв’язана
Тридцятирічна війна (1618–1648 рр.) стала прикладом стихійного геноциду. У
війні, яка всіх знесилювала, мирне населення страждало більше, ніж комбатанти.
Втягнення селян до збройної боротьби, партизанські дії стали вирішальними
моментами підписання міжнародної угоди – Вестфальского миру, а населення
Чехії тоді зменшилось у чотири рази. Вестфальський мир як явище міжнародного
права став кроком до встановлення інститутів визнання і посередників, кроком до
поваги законів у міжнародних справах. За таких умов поступово формувалась ідея
“природного права” в царині міжнародних відносин. Вона отримала ґрунтовну
розробку в творах Г. Гроція, Е. Крюсе, завдання яких полягало у введенні в тверді
рамки міжнародно-правового нормування

воєнно-політичних відносин держав.

Емерік Крюсе запропонував на широких гуманітарно-правових засадах правителям
Європи покласти кінець вічній ворожнечі. Він вважав, що справедливість, під
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гаслом якої часто велись війни, має цінність в зв’язку з розумом і добротою,
виступив проти правомірності зовнішніх війн та їх “справедливості”. На думку
Е.Крюсе, користь від зовнішніх війн сумнівна, бо солдати отримують лише
поранення, а володарі виснажують фінанси. Погоджуючись з правомірністю
обмеженого кола війн (війни заради відновлення порушеного права чи
відшкодування

збитків,

нанесених

ворогом)

він

пропонував

створити

міжнародний орган для мирного розв`язання конфліктів. Зауважимо, що ідея
міжнародного трибуналу Е.Крюсе отримала новий імпульс і активне обговорення в
1990-х роках. Було запропоновано

утворення універсального міжнародного

трибуналу в Лондоні, додатково до існуючого в Гаазі з проблем злочинів у Руанді
та колишній Югославії. Цікаво, що Крюсе радив звертатись до Швейцарії.
Таким чином, ідея природних засад гуманітарного права народжена у ХVI
столітті, підготовлена еволюцією суспільної думки, яка поступово позбавлялась
від “святенності війни за віру” (принаймні в Європі), усвідомлення згубності нової
вогнепальної зброї (раніше збройні сутички не знали таких втрат, як у перших
битвах ХVI століття під Равенною (1512р.) та під Павією (1525р.), коли такою
зброєю було вбито відповідно 10000 й 12000 воїнів), новими відносинами між
армією та народом.
ХVII століття ознаменувалось важливими подіями для розвитку ідей
міжнародного гуманітарного права та гуманізації

війни. Ранні буржуазні

революції поставили питання про природу держави та її функції. Згідно з теорією
“суспільного договору” держава з’явилась як результат згоди між людьми.
Гуманітарно-правовий зміст цієї теорії в тому, що принцип досягнення злагоди
мав поширюватись і на держави, які перебували у стані конфліктів.
Томас Гоббс в “Левіафані” (1651р.) звернувся до природних законів, які б
привели до припинення війни всіх проти всіх. Нас цікавлять такі його закони:
а) третій закон – угоди повинні виконуватись, в цьому джерело справедливості,
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б) сьомий закон – при помсті слід керуватись не розмірами вчиненої шкоди, а
благом, яке виникає встановленням справедливості, а також зміст державного
обов’язку, як внутрішнього обов’язку і зовнішніх, правових зобов’язань [62].
Значної еволюції у ХVI–ХVII столітті зазнала важлива державна інституція
– армія. Після реформ Людовіка Х у Франції, Фрідріха II у Прусії, Петра I в Росії
армії стали регулярними: забезпечувались необхідним для боротьби та звичайної
життєдіяльності, система комплектування проводила межу між воїнами і
цивільним

населенням,

пограбування

були

заборонені.

Сама

війна

перетворювалась в специфічний вид суспільної практики і, як її різновид
(мілітаристська практика), мала своє мистецтво, правила, військове право і буденне
життя. Показовим став Статут (Воєнний кодекс, введений у 1621 році Королем
Швеції Густавом – II ), де з 130 статей 7 прямо звертались до гуманних правил
війни [63, C. 485-487].
Водночас, період ХVII–ХVIII століть став одним із найсуперечливіших в
історії гуманітарного права. З одного боку,

зростала гуманізація збройної

боротьби. Напередодні бойових дій противники домовлялись про умови ставлення
до поранених, про полонених та цивільне населення. Так, у договорі між
Фрідріхом Великим та Бенджаміном Франкліном 1785 року, сторони брали на себе
взаємні благородні “зобов’язання перед всім світом”: у випадку конфлікту воюючі
держави утримуються від блокади і цивільні можуть покинути кожну країну,
поранені і хворі не вважаються полоненими, їх потрібно лікувати та відправляти
додому. Життя полонених знаходиться під захистом, котрих утримують і годують
як своїх, обмінюють без викупу, лікарі та священнослужителі в полон не беруться.
Але такі конвенції, по-перше, носили разовий характер і не впливали на
звичаї війни в Європі, по-друге, “доля ідеалізму”, про що писав Жан Пікте, була
більшою, ніж доля реалізму, хоча Людер вважає “Договір про мир і дружбу”
досконалішим за Женевські угоди [64]. Бойова практика однак демонструвала
антигуманізм на війні: Фрідріх Великий задля того, щоб не втрачати ритму атаки,
наказував не підбирати своїх поранених до закінчення бойовища [65, c.64].
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Особливо “відзначився” (в негативному смислі) кінець ХVII століття – так звана
епоха Наполеонівських війн. Французький воєнний теоретик маршал Ф. Фош
назвав її

“эпохой свирепой жестокости”. Смертність в арміях була високою,

страждання поранених, які інколи впродовж 4–5 діб не отримували допомоги,
нестерпними [66]. Епоха тотальних війн ХIХ століття “відзначилась” ще і кризою
моральних засад регулювання стихії насильства, а ця історична межа у
міжнародно-правовому та гуманітарному аспектах, обраних нами у дослідженні,
стало самою суперечливою.
З одного боку, людство накопичило чималий досвід регулювання перебігу
війн на гуманістичних засадах. Складалась сукупність правил війни, що можна
вважати універсальною закономірністю, етнонаціональні відмінності між країнами
та континентами були незначними. У Японії під час громадянської війни 1877 року
два сенатори запропонували створити “Товариство людинолюбців” за прикладом
європейського товариства Червоного Хреста, яке в подальшому стало називатись
“Японським Червоним Хрестом”. Прийняття перших міжнародних конвенцій
зафіксувало те, що існувало в традиціях, моральних кодексах воїнів, гуманітарних
правилах етносів та державних утворень. Д. Флек вказуює, що звичаєве
міжнародне право продовжує застосовуватись і після прийняття будь-якої
договірної норми [67, C. 610-614].
У міжнародно-правове поле регулювання збройного насильства в середині
Х1Х століття почали включатись нові регіони – Південна і Північна Америка. В
країнах Латинської Америки став поширюватись доробок Андреса Белло
“Принципи міжнародного права” (1832, Сантьяго), роботи Карлоса Кальво “Теорія
і практика міжнародного права”. На основі доктрини природного права, Белло
розробив гуманітарні ідеї, основною серед яких є та, що у збройній боротьбі задля
послаблення противника дозволяється застосовувати різноманітні бойові засоби за
винятком тих, які “є протиправними та суперечать природному закону” [68, C.7-9].
Відзначимо ідеї А. Белло щодо гуманної поведінки з жінками, дітьми, особами
похилого віку, служителями культу, турботу про поранених. В Старому світі більш
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відомим був твір Карлоса Кальво (Calvo) “Теорія і практика міжнародного права”
та латиноамериканська “доктрина Кальво”. Гуманітарна спрямованість поглядів К.
Кальво була помітною, коли він виступав проти поширеного безжалісного
відношення до переможених. З його точки зору, це злочин, який не може бути
виправданим жодним законом, бо

підпадає

під юрисдикцію

звичайного

кримінального права. Майже через століття його ідеї втілились у недопустимість
актів помсти чи загальних репресалій, згідно із рішеннями Дипломатичної
конференції 1974-1977 рр. Поява “регіональної гілки” міжнародного гуманітарного
права на Американському континенті у середині ХIХ століття у роботі Жан
Тускоза зафіксовано як закономірність становлення міжнародного права [69,
c.416].
В той же час це прискорило відокремлення jus in bello, як права війни та
історичного попередника права збройних конфліктів, від jus ad bellum, що
пов’язано з другим етапом розвитку міжнародного гуманітарного права (60-і роки
XIX ст. — сер. XX ст.). Саме зазначений період характеризує початок розвитку
міжнародного гуманітарного права як галузі права, що, як правило, пов’язується із
прийняттям у 1864 р. першої Женевської конвенції про поліпшення участі
поранених і хворих воїнів під час сухопутної війни. 22 серпня 1864 р. в Женеві, за
запрошенням швейцарського уряду, відбулась зустріч дипломатів європейських
держав, на якій був заснований Міжнародний комітет допомоги пораненим та
дванадцятьма державами підписано згадану Конвенцію. [70, C.254-271] У цьому
контексті важко переоцінити діяльність Анрі Дюнана, який під впливом
пацифістського руху[71, C.446-447] та жахів кривавих полів австрійсько-італофранцузької війни 1859 року запропонував створити у кожній країні спілки
допомоги пораненим. Його пропозиція сприйнялась з розумінням і в 1863 році
відбулось перше засідання Міжнародного Комітету з цих питань, а в 1864 році
була прийнята Женевська конвенція з поліпшення участі поранених.
Зазначена Конвенція кілька разів піддавалася перегляду, тому що її норми
необхідно було адаптувати до нових умов. Перший перегляд відбувся у 1906 р.,
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коли Конвенція була доповнена новими статтями. Зокрема, у ст. 26 було
закріплено, що уряди, які підписали Конвенцію, повинні вжити заходів,
необхідних для інструктування своїх військ, зокрема, персоналу, який підпадає під
захист положень цієї Конвенції, і поширювати її серед населення. [72] Удруге
Женевська конвенція 1864 р. була переглянута в 1929 р. Результатом такого
перегляду стало прийняття двох конвенцій – “Про покращання участі поранених та
хворих у діючих арміях” [73] та “Про поводження з військовополоненими”. [74]
При цьому був виключений пункт, відповідно до якого Конвенція могла набрати
сили, тільки якщо обидві воюючі сторони її ратифікували. З цього моменту "право
Женеви" набуло загального характеру, а правила, встановлені Конвенціями 1929 р.,
розповсюдилися на всіх військовослужбовців та цивільного населення незалежно
від їх підданства. Конвенція про поводження з військовополоненими 1929 р. також
встановила,

що

з

військовополоненими

забороняється

поводитися

як

зі

злочинцями. Було визначено, що військовополонені мають право на повагу їх
гідності, особистих прав та переконань і повинні бути захищені від будь-яких
насильницьких дій. Однак цього виявилося недостатньо для запобігання ще однієї
катастрофи – Другої світової війни. Після великомасштабних злочинів нациської
Німеччини по відношенню до цілих народів Європи і світу стало зрозуміло, що
Женевські конвенції 1929 р. потребують перегляду. Постала необхідність захисту і
цивільного населення, яке найбільш постраждало під час цієї війни.
В США Френсіс Лібер на підставі аналізу жорстокості на полі бою розробив
правила

поведінки американських бійців. У кодексі Лібера, що складався за

дорученням

А.

Лінкольна,

були

закладені

основи

гуманної

поведінки

військовослужбовців з метою зменшення жертв збройного насильства та
уникнення

зайвих

страждань.

Робота

Лібера

ознаменувала

початок

найважливіших процесів міжнародного гуманітарного права: подала приклад
створення інструкцій з права війни для військовослужбовців та розвитку
кодифікації правових норм війни як таких. Френсіс Лібер відзначився юридичною
майстерністю і науково-організаційними здібностями. Комітет, створений ним з
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представників військових та цивільних фахівців, “перевів” моральні правила
бойової поведінки, етнонаціональні традиції в площину правових інструкцій. У
1863 році Президент США А. Лінкольн видав по армії Наказ № 100: “Інструкція
про дії армії США в поході”. Інструкція адресувалась командирам федеральної
армії, що не мали досвіду керівництва підрозділами під час ведення бойових дій.
Уперше в історії розвитку армії, військового мистецтва в одному наказі
поєднались юридичні, моральні, організаційні правила ведення бойових дій і
керівництва військами. Передбачалось повернення холодної зброї офіцеру, який
попав у полон за визнання його хоробрості та гуманної поведінки з полоненими,
які знаходились під його владою, згідно із ст.73. Цей військовий звичай існував ще
й у роки Другої світової війни.
Важливим кроком у формуванні гуманітарного права стала СанктПетербурзі декларація 1868 року. За новою ініціативою Росії у 1874 році було
запропоновано скликати конференцію, на якій передбачалось прийняття конвенції
про закони та звичаї війни. Часто наголошується на тому, що проект Декларації,
запропонований Олександром II, не було ратифіковано, оскільки не набула
схвалення ідея обмеження війни міжнародними правилами. Ця ідея була
реалізована із заснуванням ООН для “порятунку майбутніх поколінь від жахів
війни” [75, c.865].
Не меншого значення з огляду на концептуальну значущість, має доробок
видатного вченого-гуманіста Федора Федоровича Мартенса в становлення
міжнародного гуманітарного права. В своїх лекціях Мартенс виступив з критикою
сучасного йому стану науки міжнародного права, критикував концепції, в яких
право базувалось на силі. Це важливо тому, що міжнародне гуманітарне право
створювалось як договірне, виконувалось ефективно за умови відповідності
погодженим інтересам малих і великих країн. Розглядаючи історію становлення
міжнародного права, Мартенс констатував тенденцію зростання сили права по
відношенню до права сили, а як реаліст розумів, що це є лише “ідеальна сила”, яка
підштовхне народи до справедливого світового устрою. Вчений-правознавець у
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центр замість абстрактного суб’єкта поміщав людську особистість, обсяг
правосуб’єктності якої дозволяв стати істинним міжнародним суб`єктом. Він
доводив, що якщо в державі особистість – це джерело прав, то в міжнародному
праві на вищому щаблі розвитку права – охорона прав особистості має бути на
висоті. Зрештою, Мартенс дійсну силу держави вбачав не в розвиткові
мілітаристської сфери, а в силі культури, розуму, права, він вважав утопічною
ідею ліквідації інституту війни в найближчому майбутньому [76, C.321-335].
Знгачення застереження Мартенса полягає в тому, що вона допускає
можливість вузького і ширшого тлумачення, морального і правового

в

міжнародному гуманітарному праві. Вбачається гуманітарний сенс застереження в
тому, що оскільки норми права війни по суті не могли бути вичерпними, то дії
сторін оцінюються не тільки існуючими договорами, але і з точки зору принципів
міжнародного права, правил гуманності, стану суспільної свідомості. Робота над
невирішеними проблемами міжнародного гуманітарного права забезпечила
застереженню Мартенса довге життя, хоча суперечки навколо неї відновились у
зв’язку з обговоренням питання про правову оцінку ядерної зброї. Встановлюючи,
що не всі питання підлягатимуть негайному вирішенню, застереження давало шанс
перебувати “під захистом і дією начал міжнародного гуманітарного права”.
Перспективність застереження Федора Мартенса складало розуміння
закономірності переходу від суто юридичних важелів регулювання збройних
конфліктів до синтезу правових, моральних норм і звичаєвих правил міжнародної
поведінки, зумовлених наявним станом правової свідомості і загальнолюдських
цінностей. Так, війна у В`єтнамі не знайшла усталеної конституційної (згідно із
законами США) оцінки внаслідок суперечностей. За твердженням Девіда П.Каррі,
[77, c.56] усі спроби домогтись від Верховного суду США постанови щодо
законності цієї війни лишились безплідними з огляду на неможливість юридичного
розв`язання справи, вибухової в політичному і моральному відношенні.
Другим напрямком розвитку міжнародного гуманітарного права стало
"право Гааги", норми якої складались з другої половини ХІХ століття та
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акумулювали в собі багатовікові намагання відмовитися від "війни без законів"
(bellum nefarium), тобто зробити якомога гуманнішими засоби і методи ведення
війни. Ще з давніх часів людству відомі спроби заборонити певні види зброї –
стріли з зазубнями, отруйні стріли, а в епоху Середньовіччя під егідою церкви
намагалися скасувати застосування під час воєнних дій такого виду зброї, як
арбалет. Нажаль, усі ці спроби неможливо назвати вдалими, хоча кодекс
середньовічного лицаря, "благородство" якого могло бути послаблене з досить
великої відстані за допомогою пострілу з арбалету, був також на боці церкви. У
ХІІІ столітті вказані зусилля були продовжені швейцарським вченим Е. Ваттелем,
який стверджував, що воюючі держави не повинні мати необмеженого вибору
засобів ведення війни і їм потрібно утримуватися від нанесення противнику зайвих
страждань [78, c.318].
Зокрема, російський імператор Олександр II, стривожений винаходом
розривних куль, виступив ініціатором скликання міжнародної конференції з метою
пом’якшити, наскільки це можливо, нещастя, заподіювані війною. Конференція
завершилася прийняттям Санкт-Петербурзької декларації від 11 грудня 1868 р., яка
заборонила не тільки застосування розривних куль, а й будь-яких снарядів вагою
до 400 грамів або таких, що вибухають, або начинених вибухівкою чи займистою
речовиною. Особливого значення Санкт-Петербурзькій декларації додає її
преамбула, у якій сформульований перший принцип права війни: беручи до уваги,
що єдина законна мета, яку повинні мати держави під час війни, полягає в
ослабленні воєнних сил супротивника, що для досягнення цієї мети досить
виводити з ладу найбільше, по можливості, число людей, що ця мета буде
перевищена використанням видів зброї, яка без користі збільшує страждання
людей чи робить їхню смерть неминучою, використання таких видів зброї
суперечило б законам гуманності. [79, c.115]
У подальшому ці положення були покладені в основу Гаазьких конвенцій,
прийнятих 18 травня 1899 р.: про заборону бомбардувань із повітряних куль; про
заборону користуватися артилерійськими снарядами, єдиною метою яких є
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поширення задушливих і шкідливих газів; про заборону застосування куль, що
розвертаються або сплющуються в людському тілі. Перегляд Гаазьких конвенцій
відбувся спочатку в 1907 р., а потім у 1925 р. Відбулося це тому, що в ході Першої
світової війни були застосовані такі види озброєння, про які раніш навіть і не
здогадувалося. Наприклад, під час першої світової війни стала застосовуватися
авіація. Але найстрашніше, що було застосовано в першій світовій війні, – це
хімічна зброя. Відповідно, постало питання про введення обмежень на
використання цих видів зброї, особливо хімічної . [80, C.264-270]
Норми "права Гааги" були істотно доповнені в 1954, 1972, 1980 , 1993, 1999
та 2005 рр. прийняттям конвенцій, які вирішують як проблеми захисту культурних
цінностей в умовах війни, так і обмежують чи цілком забороняють використання
ядерної, хімічної, бактеріологічної та іншої особливо небезпечної зброї (Конвенція
про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 р. [81, C.3855]; Договір про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 р. [82]; Конвенція про
заборону розроблення, виробництва і накопичення запасів бактеріологічної
(біологічної) зброї і токсинів та їхнього знищення 1972 р. [83, C.308-316];
Конвенція про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної
зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають
невибіркову дію 1980 р. [84, C.274-283]; Конвенція про заборону розробки,
виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення 1993 р.
[85, C. 274-283]
Третій етап розвитку міжнародного гуманітарного права як права збройних
конфліктів (сер. XX ст. — 70-і роки XX ст.) пов'язаний із заснуванням ООН,
діяльністю Нюрнберзького та Токійського трибуналів, Схваленням Нюрнберзьких
принципів, прийняттям Загальної декларації прав людини 1948 р., чотирьох
Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 р., Конвенції про захист прав
людини та основоположних свобод 1950 р. Відповідно до Статуту ООН війна як
засіб вирішення спорів була заборонена.
12 серпня 1949 р. на Міжнародній конференції, яка була скликана з
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ініціативи Міжнародного Комітету Червоного Хреста, було розроблено та
підписано Женевські конвенції про захист жертв війни, що складають і на цей час
основу міжнародного гуманітарного права: Конвенцію про поліпшення долі
поранених і хворих у діючих арміях [86, C. 151-174]; Конвенцію про поліпшення
долі поранених, хворих та осіб, які потерпіли аварію на кораблі, із складу збройних
сил на морі [87, C. 151-174]; Конвенцію про поводження з військовополоненими
[88, C. 194-266] та Конвенцію про захист цивільного населення під час війни. [89,
C. 266-334] Наразі зазначені конвенції ратифіковані більшістю держав світу, в тому
числі і Україною як правонаступницею Радянського Союзу, оскільки відповідно до
статей 6 та 7 Закону України "Про правонаступництво України" від 12 вересня
1991 р. Україна підтверджує свої зобов’язання за міжнародними договорами,
укладеними

РСР

до

проголошення

незалежності

України.

Україна

є

правонаступником прав і обов’язків за міжнародними договорами Союзу РСР, які
не суперечать Конституції України та інтересам республіки. [90]
На Міжнародній конференції з прав людини, скликаній у 1968 році
Організацією Об’єднаних Націй у Тегерані, наголошували на нерозривному зв’язку
прав людини з міжнародним гуманітарним правом. У своїй резолюції XXII “Повага
до прав людини під час збройних конфліктів”, прийнятій 12 травня 1968 р.,
Конференція закликала до неухильного застосування конвенцій під час збройних
конфліктів і укладення нових договорів. Ця резолюція започаткувала діяльність
ООН у галузі міжнародного гуманітарного права.
Саме з активізацією діяльності Організації Обєднаних Націй у сфері
міжнародного

гуманітарного

права

розпочався

сучасний

етап

розвитку

міжнародного гуманітарного права, який характеризується активною тенденцією
зближення та поєднання норм права збройних конфліктів і права прав людини в
системі сучасного міжнародного гуманітарного права (70-і роки XX ст. — наш
час). Сьогодні спостерігається і тенденція зближення міжнародного гуманітарного
права і права міжнародної безпеки, що випливає з багаточисельних резолюцій Ради
Безпенки ООН у сфері збереження миру та міжнародної безпеки.
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В умовах розвитку міжнародних відносин з 60-х років XX ст. велась активна
робота по вдосконаленню окремих положень Женевських конвенцій про захист
жертв війни 1949 р., в результаті чого зазначені Конвенції були доповнені двома
Додатковими протоколами, які складаються із Додаткового протоколу до
Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв збройних конфліктів від 8
червня 1977 р. [91, C. 334-408] та Додаткового протоколу до Женевських
конвенцій, що стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного
характеру від 10 червня 1977 р. [92, C. 408-418] Необхідність прийняття зазначених
Протоколів до Женевських конвенцій про захист жертв ввійни було обумовлено
рядом обставин, зокрема зміною характеру збройних конфліктів. Якщо раніше
збройні конфлікти мали в основному міжнародний характер, коли держави
воювали одна з одною через територіальні чи економічні причини, то після Другої
світової війни світ охопила пожежа так званих локальних воєн за національне
визволення, чи інші внутрішні конфлікти. Таким чином, виникла нагальна
необхідність для прийняття спеціального додаткового протоколу про неміжнародні
збройні конфлікти.
Основна
невизначеністю

мета

більшості

збройної

країн,

боротьби,

яку

стурбованих
вели

міжнародно-правовою

поневолені

народі

проти

колоніального панування та іноземної окупації за неконтрольованою участю
іноземних найманців-легіонерів, була в основному досягнута в результаті
дипломатичної

боротьби

і

правових

компромісів.

Першим

Комітетом

Дипломатичної Конференції 1974-1977рр. було прийнято статтю Першого
Додаткового Протоколу до Женевських конвенцій, згідно із якою “збройні
конфлікти, в яких народи ведуть боротьбу проти колоніального панування та
іноземної окупації у здійсненні свого права на самовизначення, закріпленого у
Статуті Організації Об’єднаних Націй” вважаються міжнародними збройними
конфліктами. Вона узгоджувалась зі спільною для всіх Женевських конвенцій
статтею 3, в яких надано визначення конфлікту міжнародного характеру. Таке
рішення мало фундаментальне значення, враховуючи поширення збройних форм
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набуття свободи на африканському континенті та неефективність дії внутрішньої
правової системи цих країн. Прийняття за загальної згоди документів на
Дипломатичній конференції по питанню підтвердження і розвитку міжнародного
гуманітарного права, яке застосовується у період збройних конфліктів не повною
мірою віддзеркалило складну боротьбу та взаємні компроміси. З одного боку –
терміни “іноземна окупація”, “расистські режими”, “право на самовизначення”,
посилання та Статут ООН, прецеденти кваліфікації Генеральною Асамблеєю
вищезазначених

збройних

конфліктів

як

“національно-визвольних

війн”

обмежували намагання самозваних “бійців за незалежність” оголошувати свої
збройні змагання з урядовими силами “війною за визволення”. З іншого боку –
ініціатори нової кодифікації національно-визвольних війн, поважаючи нещодавно
завойованих більшістю суб’єктів права суверенітет, виключили деякі суперечливі
положення взаємодії внутрішнього і міжнародного права. По закінченню
підготовчого періоду та напружених переговорів, що точились майже десять років,
нові гуманітарні домовленості було прийнято уповноваженими без голосування,
тобто консенсусом, – методом прийняття тексту міжнародної угоди на основі
загальної згоди без проведення формального голосування, якщо проти нього не
виступає жоден з учасників міжнародного форуму. Прийняття Додаткових
протоколів у такий спосіб не означало, що тексти задовольняли всі делегації, які
були присутні на Конференції. Зазвичай у міжнародній практиці за допомогою
додаткових

протоколів

уточнюються

та

доповнюються

основні

джерела

міжнародної конвенції [93, c. 368], однак у цьому випадку міжнародне гуманітарне
право отримало подальший розвиток в додаткових протоколах, що регулюють різні
сфери застосування – міжнародний і неміжнародний збройгний конфлікт.
Додатковий протокол I 1977 р. присвячений захисту жертв міжнародних
збройних конфліктів. Він встановлює юридичні норми і правила захисту
поранених, хворих і осіб, які зазнали катастрофи на морі, вказує на необхідність
турботи про померлих і тих, хто пропав безвісти, регулює методи і засоби ведення
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війни, правила захисту цивільного населення. Спеціальна V-та частина присвячена
виконанню Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 р..
Особливістю Додаткового протоколу II 1977 р. стало включення у процес
регуляції збройної боротьби міжнародною спільнотою норм міжнародного
гуманітарного права, які встановлюють поведінку сторін у неміжнародному
збройному конфлікті. Ідея Додаткового протоколу II 1977 р., який складається
всього з 28-х статей, полягає в тому, щоб визначити сферу дії спільної статті 3 для
всіх чотирьох Женевських конвенцій та забезпечити можливості мінімального
гуманітарного захисту всім, втягнутим у внутрішній збройний конфлікт, водночас
не інтернаціоналізуючи його.
Значення Дипломатичної конференції 1974 – 1977 рр. є важливим і з точки
зору

введення елементів механізму контролю та імплементації міжнародного

гуманітарного права. В цілому, значення прийняття нових документів не варто
переоцінювати, а процедура ратифікації продемонструвала цю неоднозначність.
Це, зокрема, відбилось у подальшій долі цих документів: неприйняття США
зазначених Протоколів, велика кількість застережень до Протоколів з боку
окремих країн, зокрема

з боку Великобританії було 19 застережень. Проте, –

сформувалось міжнародне гуманітарне право, складовою якого становилось право
прав людини. Водночас правові засоби регуляції збройного насильства зазнали
нових випробувань у зв’язку із підйомом збройної національно-визвольної
боротьби, де протилежними сторонами виступили урядові та антиурядові сили. У
подальшому прогресивному розвитку міжнародного гуманітарного права були
поставлені проблеми:
а) правового статусу національно-визвольних війн і їх учасників;
б) обсягу застосування норм міжнародного гуманітарного права в умовах
міжнародних і неміжнародних збройних конфліктах;
в) інтеграції права збройних конфліктів та права прав людини.
Аналіз генези та ціннісного виміру міжнародного гуманітарного права
дозволяє здійснити визначення міжнародного гуманітарного права як сукупності
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діючих звичаєвих та конвенційних норм, котрі регулюють міжнародні гуманітарні
відносини та забезпечують повагу людської особистості та її розвиток,
забороняють або обмежують застосування певних засобів і методів ведення
збройної боротьби, а також регулюють питання відповідальності за порушення
норм міжнародного гуманітарного права.
Не зважаючи на таку тривалу історію становлення і розвитку міжнародного
гуманітарного права, в доктрині до цього часу не вироблено єдиного підходу щодо
його поняття, змісту та предмету правового регулювання.
Найбільш розповсюдженими термінами, які застосовуються до цієї галузі
права, є "право війни", "міжнародне воєнне право", "закони і звичаї війни", "право
збройних конфліктів" та "право людини в умовах збройних конфліктів".
Перша група (швейцарець Ж.Пікте, француз Г. Курсьє та інші) досліджують
гуманітарне право в широкому його розумінні. Зокрема, Ж.Пікте під міжнародним
гуманітарним правом розуміє сукупність діючих звичаєвих та конвенційних норм,
які забезпечують повагу людської особистості та її розвиток. На його думку, воно
охоплює дві підгалузі і "право війни" і "право людини". Він також вважає, що ці
підгалузі, хоча і будучи тісно між собою пов'язаними, все ж таки є самостійними і
незалежними одна від одної.

Ж. Пікте стверджує, що "право війни" і "право

людини" – це дві самостійні правові системи в рамках МГП, котрі діють в різні
періоди: "право війни" – під час збройних конфліктів, "права людини" – в мирний
час" [94, c. 69].
Друга група зарубіжних юристів (А. Робертсон, Х. Фрик та інші) визначає
міжнародне гуманітарне право досить вузько, або вважаючи його частиною
(галуззю) "прав людини", або ототожнюючи його з "правом Гааги" чи з "правом
Женеви". Так, англійський юрист А. Робертсон вважає, що міжнародне
гуманітарне право є лише галуззю "прав людини", а самі права людини складають
основу гуманітарного права [95, C. 174]. Німецький юрист Х. Фрик розуміє під
міжнародним гуманітарним правом

розуміє

сукупність

юридичних

норм,

спрямованих на забезпечення мінімуму правового захисту пораненим, хворим,
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військовополоненим та цивільним особам, які вибули із строю чи які не беруть
участь у воєнних діях [96, C. 179].
Щодо третьої групи юристів (А. Рандельцхофер [97, C. 23-54], О. Кіммінніх
[98, C. 14], М. Вьоте [99, C. 4] та інші), то вони вважають, що МГП складається із
двох частин – "право Гааги" та "право Женеви" – і діє воно тільки в період
збройних конфліктів. Вони критикують Ж.Пікте, який стверджує, що МГП діє і в
мирний час. Так, Рандельцхофер вважає, що у власному розумінні МГП – це
сукупність норм, закріплених в Гаазьких (1907 р.), Женевських (1949 р.)
конвенціях та Гаазькій конвенції 1954 р., тобто поділу на "право Гааги" і "право
Женеви" не існує.
І.М. Арцибасов, критикуючи теорію Ж. Пікте, стверджує, що будь-яка
спроба розширеного тлумачення поняття "міжнародне гуманітарне право" може
породити складні методологічні проблеми, призведе до "втручання" в інші галузі
міжнародного права і навіть (якоюсь мірою) в сферу внутрішньодержавного права.
Якщо погодитися з таким розширеним тлумаченням та в поняття міжнародного
гуманітарного права включити (як самостійну підгалузь) "права людини" і якщо
передбачити, що міжнародне гуманітарне право регулює відповідні відносини і в
мирний час, то висновок може бути тільки один: міжнародне гуманітарне право не
має своєї специфіки, тобто воно не може бути самостійною галуззю міжнародного
права. В той же час він стверджує, що самостійною галуззю права є право
міжнародних конфліктів, яке є вужчим від поняття "міжнародне гуманітарне
право" і не розповсюджується на правовідносини, які виникають в мирний час.
І.М. Арцибасов, визначаючи цю галузь міжнародного права як "право збройних
конфліктів" зазначає, що право збройних конфліктів можна визначити як
сукупність створюваних шляхом міжнародних договорів чи звичаю юридичних
норм, які застосовуються під час війни, міжнародних і неміжнародних збройних
конфліктів, які забороняють використання визначених засобів і методів ведення
збройної боротьби, забезпечують захист прав індивіда в ході цієї боротьби та
встановлюють

міжнародно-правову відповідальність

держав

і кримінальну
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відповідальність фізичних осіб за їх порушення [100, C. 9]. І.П. Бліщенко під
міжнародним гуманітарним правом розуміє сукупність міжнародно-правових
норм, які визначають співпрацю держав в царині прав людини, режим виконання
прав і свобод людини в мирний час, і сукупність міжнародно-правових норм, які
визначають режим виконання елементарних прав і свобод людини під час
збройного конфлікту [101, C. 76]. І.І. Лукашук визначає міжнародне гуманітарне
право як царину міжнародного права, яка покликана обмежити страждання людей
під час війни шляхом визначення неприпустимих методів і засобів ведення
військових дій та захисту жертв війни [102, C. 316].
Міжнародне гуманітарне право як самостійну галузь міжнародного права
визначає

Ю.М.

Колосов,

який

зазначає,

що

особливість

міжнародного

гуманітарного права полягає в тому, що його норми визначають права та обов'язки
держав не тільки в їхніх взаємних відносинах, й у поводженні з людьми.
Міжнародному співтовариству не байдуже, наскільки гуманними і справедливими
є національні закони і практика їх застосування [103, C. 297].
Однак для того, щоб визначити, чи є міжнародне гуманітарне право
самостійною галуззю права, потрібно довести наявність в неї тих ознак, за
допомогою яких її можна вважати самостійною галуззю права. Більшість юристів
відносять до основних таких ознак предмет та метод правового регулювання. Деякі
з них розширюють цей перелік. Наприклад, М.І. Лазарєв, крім предмета правового
регулювання, називає наступні критерії, які притаманні самостійній галузі:
специфічні норми регулювання цих відносин; досить велику суспільну значимість
певного кола міждержавних відносин; досить великий обсяг нормативного
матеріалу; зацікавленість суспільства у виділенні нової галузі права; спеціальні
принципи права, що регулюють побудову нової галузі права [104, C. 21]. В.А.
Василенко виділяє як головні критерії галузі міжнародного права: специфічність
об'єктивно-предметної сфери дії норм, що складають галузь; подільність
нормативного комплексу галузі на інститути і підгалузі; наявність у нормативному
комплексі норм ergo omnes багатократної дії; наявність спеціальних галузевих
78

норм – принципів. Як додаткові критерії він виділяє: наявність одного або кількох
кодифікованих актів та значний масив нормативного матеріалу [105, C. 222-223].
Є.Т. Усенко, висловлюючи свою точку зору щодо окресленого питання, зазначає,
що основний галузетвірний принцип, як структуротвірний нормативний чинник у
галузі – це один із проявів специфіки міжнародного права, для якого характерне
піднесення принципу до ступеня правової норми. Встановлення цього критерію
галузевої структури міжнародного права дозволяє не тільки з науковою
достовірністю констатувати наявність відповідних галузей, про що вже йшлося,
але й глибше розкрити гомогенну (однорідну) природу нормативних взаємозв'язків
керування в цілісній системі міжнародного права. Він виділяє такі критерії
самостійності галузі: наявність у галузі предметних інститутів, специфіка об'єкта
регулювання, великий обсяг нормативного матеріалу, зацікавленість міжнародного
співтовариства в розвитку галузі. [106, C. 264-268].
Класифікація галузей права тільки за предметом регулювання, власне
кажучи, зводила б питання про систему права до питання про систему суспільних
відносин. Тому необхідно, крім основного критерію (предмета правового
регулювання), виділити і додатковий критерій – метод правового регулювання. Під
ним розуміється сукупність прийомів, способів і засобів впливу права на суспільні
відносини. Предмет є матеріальним критерієм розмежування норм права по
галузях, а метод служить додатковим юридичним критерієм, тому що він є
похідним від предмета. Саме предмет обумовлює необхідність виділення тієї чи
іншої галузі, а коли виникає галузь, з’являється і відповідний метод регулювання,
що значною мірою залежить від волі законодавця. Специфіка суспільних відносин,
регульованих

нормами

конкретної

галузі

права,

детермінує

необхідність

використання при цьому визначеного методу, який у кожній окремій галузі буде
неоднаковим [107, c. 136]. Тому ми акцентуємо увагу на тих критеріях, які
одержали загальне визнання в доктрині права. Це насамперед предмет і метод
правового регулювання; наявність спеціальних принципів галузі та інститутів як
підрозділів галузі.
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Як предмет міжнародного гуманітарного права можна визначити сукупність
специфічних суспільних відносин, а саме гуманітарних відносин, що виникають у
зв'язку із захистом основних прав і свобод людини під час збройного конфлікту
(або у зв'язку із ним), який може бути як міжнародного, так і неміжнародного
характеру, а також у мирний час. До вказаних суспільних відносин, що складають
предмет міжнародного гуманітарного права, можна віднести відносини, що
виникають у зв'язку із захистом основних прав і свобод людини з приводу: початку
збройного конфлікту, як міжнародного, так і неміжнародного характеру;
нейтралітету держав, що не беруть участі у збройному конфлікті; обмеження
воюючих у виборі засобів війни; обмеження воюючих у методах ведення війни;
захисту жертв збройних конфліктів (як цивільного населення так і учасників
збройного конфлікту); захисту культурних цінностей під час збройного конфлікту;
режиму

воєнної

окупації;

закінчення

воєнних

дій;

міжнародно-правової

відповідальності держав за порушення норм міжнародного гуманітарного права;
кримінальної відповідальності окремих осіб за порушення норм міжнародного
гуманітарного права; відновлення порушених прав людини після закінчення
збройного конфлікту; заходів щодо запобігання виникненню збройних конфліктів
у мирний час.
Серед методів правового регулювання МГП можна виділити, по-перше,
імперативний метод – метод владних приписів, які містяться в основному в
обмежуючих чи забороняючих нормах. Слід виділити диспозитивний метод, який
дає можливість суб'єктам міжнародного гуманітарного права можливість вибору
поведінки в рамках закону (наприклад, у ст. 9 Третьої конвенції зазначено, що
положення цієї Конвенції не є перешкодою для гуманітарних дій, які вчинять
Міжнародний комітет Червоного Хреста чи будь-яка інша неупереджена
гуманітарна організація з метою захисту військовополонених та для надання їм
допомоги, за згодою зацікавлених сторін, що знаходяться в конфлікті). Крім того,
цій галузі міжнародного права властивий метод примусу, відповідно до якого
реалізація норм міжнародного гуманітарного права забезпечується державним
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примусом, характер і межі якого визначаються як у міжнародних договорах, так і в
національному законодавстві. Властивим для міжнародного гуманітарного права є
також метод переконання (наприклад, переконання сторін у збройному конфліктів
чи в мирний час - у зв'язку з недоцільністю застосування війни в якості
інструмента вирішення спорів).
Щодо принципів міжнародного гуманітарного права, то слід зазначити, що
термін "принцип" походить від латинського "principium" і означає "начало",
"основа". На важливість принципів для галузі міжнародного права звертає увгу
О.О. Мережко. [108] Як зазначає І.П. Бліщенко, до них належать принцип рівності
і недискримінації в усіх формах, принцип гуманізму, принцип захисту цивільного
населення та інші. Слід зазначити, що міжнародне гуманітарне право має власну
систему принципів та сферу їх застосування. Виходячи із специфіки предмета
регулювання міжнародного гуманітарного права, в основу якого покладено захист
прав і свобод людини як під час збройних конфліктів, так і у мирний час, можна
виділити як основоположні загальні принципи міжнародного гуманітарного права,
так і його спеціальні принципи, до яких слід віднести: 1) принципи захисту
поранених, хворих та осіб, які потрапили у корабельну аварію; 2) принципи
захисту військовополонених та затриманих у зв’язку із збройним конфліктом осіб;
3) принципи загального і спеціального захисту цивільного населення, у тому числі
біженців та внутрішньо переміщених осіб, цивільних об’єктів та об’єктів, що
мають небезпечні сили; 4) принципи захисту культурних цінностей, об’єктів
релігійного культу та культурних прав; 5) принципи захисту навколишнього
природного середовища та екологічної безпеки; 6) принципи захисту приватної і
суспільної власності, недопущення надмірного та незаконного оподаткування; 7)
принципи захисту політичних, економічних і соціальних прав; 8) принципи щодо
засобів і методів ведення збройних конфліктів (принципи збройної боротьби на
сущі, на морі, у повітрі); 9) принципи Руху Червоного Хреста, застосування та
захисту емблеми Червоного Хреста та інших міжнародно визнаних емблем; 10)
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принципи відповідальності за порушення міжнародного гуманітарного права та
справедливого правосуддя тощо.
Слід зазначити, що зазначений перелік спеціальних принципів міжнародного
гуманітарного права є умовним та, безумовно, може бути змінений з урахуванням
розвитку міжнародного гуманітарного права та її принципів.
В доктрині міжнародного права вже досить давно існує поділ міжнародного
гуманітарного права на "право Женеви", яке регулює відносини щодо гуманного
поводження з військовополоненими, передбачає захист цивільного населення під
час воєнних дій, визначає статус поранених, хворих та осіб, які зазнали аварії на
кораблі, тощо), та "право Гааги", тобто норм, які безпосередньо стосуються
ведення військових операцій. Саме "право Гааги" можна назвати правом збройних
конфліктів.
Виходячи з цього поділу, в системі міжнародного гуманітарного права, на
нашу думку, можна виділи відповідні правові інститути: інститут захисту прав
людини, інститут права збройних конфліктів, інститут охорони культурних
цінностецй, інститут охорони довкілля та енкології иощо. Вказані інститути мають
спільну мету – покликані захищати права і свободи людини та захищати цивільні
та інщі об’єкти, необхідні для людини. Однак, при цьому, якщо не вдалося
запобігти збройному конфлікту, і він уже має місце, потрібно якимось чином
обмежити його жахливі наслідки та врегулювати сам процес його ведення. На це і
спрямований інститут обмеження засобів і методів війни.
На підставі усього вищезазначеного, можна зробити висновок про те, що
міжнародне гуманітарне право має свій власний предмет, методи, принципи
правового регулювання, а також інститути, що свідчить про самостійність такої
галузі. Однак, вказана самостійність міжнародне гуманітарне право дещо
обмежується рамками міжнародного права. На наш погляд, було б несправедливо
говорити про повну автономність та відірваність міжнародного гуманітарного
права від основоположної галузі, на якій воно базується та входить до її системи.
Так, з одного боку, маючи свою специфіку, воно одночасно є частиною цілого – а
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саме частиною міжнародного права загалом. Так, мабуть не можна не погодитися
із тим, що міжнародне право є самостійною, комплексною, нормативною системою
права, сукупністю юридичних норм, що створюються загальними зусиллями
держав шляхом узгодження їх воль. У свою чергу, міжнародне право, як і
внутрішнє право будь-якої держави, поділяється на галузі, які регулюють крупні
"блоки" міжнародних відносин відповідного виду і являють собою сукупність
міжнародно-правових інститутів та норм, що регламентують більше чи менше
відособлені відносини, які відрізняються якісною своєрідністю. В якості базової
конструкції кожної галузі виступають основні принципи міжнародного права,
однак кожна галузь має й свої, галузеві принципи.
Так, наприклад на міжнародне гуманітарне право розповсюджуються такі
принципи міжнародного права, як принцип суверенної рівності держав, принцип
незастосування сили, принцип мирного вирішення міжнародних спорів тощо.
Разом з тим, у преамбулі до Гаазької конвенції про відкриття воєнних дій 1907 р.
зазначено, що для забезпечення мирних відносин важливо, щоб воєнні дії не
починалися без попереднього попередження, а також, що не менш важливо, щоб
стан війни був негайно оголошений нейтральним державам. Тобто, у вказаному
міжнародному документі, на наш погляд, закріплено, ніщо інше, як специфіка
реалізації вищевказаних принципів міжнародного права з боку його самостійної
галузі – міжнародного гуманітарного права.
З огляду на це, можна зробити висновок, що міжнародне гуманітарне право,
як самостійна галузь міжнародного права, покликана реалізовувати основоположні
принципи міжнародного права, які є загальними для усіх її галузей (у тому числі, і
для права міжнародної безпеки, міжнародного морського права, міжнародного
космічного права та ін.) в рамках свого власного предмету правового регулювання.
Будь-яка самостійна галузь права, у тому числі й міжнародне гуманітарне право,
являє собою сукупність відповідних правових норм, які є обов’язковими до
виконання її суб’єктами. У свою чергу, галузь права – це система юридичних норм,
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які регулюють певну сферу суспільних відносин специфічним методом правового
регулювання.
Слід зазначити єдність поглядів дослідників стосовно юридичної природи
міжнародного гуманітарного права, його належності до міжнародного публічного
права у якості самостійної галузі міжнародного права, а також неухильну
тенденцію щодо визнання універсального характеру норм цієї специфічної галузі
права серед представників різних юридичних традицій. У зв’язку з цим
проаналізовано співвідношення поняття міжнародного гуманітарного права, з
такими поняттями як jus in bello, jus ad bellum, jus contra bellum, jus post bellum,
право прав людини та право міжнародної безпеки.
Основний зміст теорії міжнародного гуманітарного права полягає в
обґрунтуванні

автономності,

відособленості

регламентації

звичаєвих

та

конвенційних норм міжнародного гуманітарного права від національних правових
систем. На нинішньому етапі становлення глобального громадянського суспільства
спостерігається невідповідність між змістом міжнародного правопорядку як
цілісної, інтегрованої системи і децентралізованою формою його правового
регулювання, зокрема і у сфері міжнародного гуманітарного права. На нашу
думку, це спричинило гостру необхідність пошуку нових, більш адекватних
засобів і методів правового регулювання зовнішньополітичних операцій з метою
подолання

того

інтернаціональним

розриву,

що

характером

існує

і

продовжує

міжнародного

поглиблюватися

правопорядку

і

між

переважно

національною формою його реалізації. У цьому зв'язку учасники міжнародних
відносин, керуючись не стільки теоретичними, скільки суто прагматичними
міркуваннями,

почали

самостійний

пошук альтернативних

універсальному

міжнародному правопорядку засобів правового регулювання їхніх взаємин,
результатом чого став процес формування такого правового явища, як регіональні
міжнародні організації. У цих умовах крім держав спостерігається активна
діяльність Ради Безпеки ООН у сфері міжнародного гуманітарного права,
направлена на ефективну протидію серйозним порушенням її норм, до якої
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активно приєднуються провідні регіональні міжнародні організації, зокрема Рада
Європи та Європейський Союз, що призводить до виникнення та формування
нових в рамках міжнародного гуманітарного права своєрідних підгалузей та
правових інститутів, що регулюють питання міжнародного гуманітарного права на
регіональному рівні.
Дослідження змісту міжнародного гуманітарного права доводить, що ця
галузь міжнародного права включає в себе не лише норми, що регулюють право
війни (jus in bello) чи права збройних конфліктів, а і норми, що регулюють право
прав людини в умовах збройних конфліктів чи пов’язаних з такими конфліктами. У
зв’язку з цим та аналізуючи співвідношення таких понять, як jus in bello, jus ad
bellum, jus contra bellum (право миру), jus post bellum автором, на основі положень
норм міжнародних договорів, відповідних рішень Організації Об’єднаних Націй і
регіональних міжнародних організацій та судової практики, доводиться, що jus in
bello, а також і право збройних конфліктів, є лише частиною міжнародного
гуманітарного права, яке включає в себе більш широкий спектр норм, пов’язаних,
зокрема, з правами людини, дотриманням та виконанням міжнародних конвенцій з
дипломатичних і консульських зносин, захистом об’єктів культури та мистецтва,
збереженням довкілля та екологією. Наявність будь-якого збройного конфлікту не
є a priori підставою для припинення дії чи денонсації міжнародно-правових
зобов’язань у сфері основоположних прав людини.
Враховуючи

проведений

аналіз

характерних

рис

міжнародного

гуманітарного права як важливого явища міжнародного життя під поняттям
міжнародного гуманітарного права слід розуміти сукупність діючих звичаєвих та
конвенційних норм, котрі регулюють міжнародні гуманітарні відносини та
забезпечують повагу людської особистості та її розвиток, забороняють або
обмежують застосування певних засобів і методів ведення збройної боротьби, а
також регулюють питання відповідальності за порушення норм міжнародного
гуманітарного права. При цьому, зазначені зазначені відносини можуть бути як
“горизонтальними”

(наприклад,

міждержавними),

так

і

“вертикальними”
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(наприклад, між особою та державою, зокрема і в межах неміжнародного
збройного конфлікту).
1.2. Джерела міжнародного гуманітарного правa
Норми міжнародного гуманітарного права мають певні форми свого
існування, яким властива певна специфіка, зумовлена особливою сутністю самого
міжнародного гуманітарного права. Усі джерела міжнародного гуманітарного
права умовно можна поділити на основні і допоміжні. При цьому слід зазначити,
що на сьогоднішній день не існує вичерпного переліку джерел міжнародного
гуманітарного права. Звертає на себе увагу і те, що в доктрині існують різні
погляди щодо оцінці і значення того чи іншого джерела цієї галузі міжнародного
права. Зокрема, на наш погляд, важливе значення серед основних джерел
міжнародного гуманітарного права мають правостворюючі рішення міжнародних
організацій, насамперед відповідні рішення ООН та її органів, зокрема Ради
Безпеки ООН та Генеральної Асамблеї ООН.
Всебічне дослідження джерел міжнародного гуманітарного права та їх
класифікація на основні та допоміжні джерела міжнародного гуманітарного права
дозволяє стверджувати, що до числа основних джерел міжнародного гуманітарного
права в юридичній літературі найчастіше відносять: міжнародний звичай;
міжнародний

договір;

загальні

принципи

права;

принципи

міжнародного

гуманітарного права; правостворюючі рішення міжнародних організацій. Отже, до
основних джерел міжнародного гуманітарного права слід віднести принципи цієї
авторитетної галузі міжнародного права, що складають певну систему, про що
буде вестись далі.
Допоміжними джерелами міжнародного гуманітарного права, що мають
менше значення в порівнянні з основними джерелами, є такі: судова практика;
кодекси поведінки; рекомендаційні документи міжнародних організацій; доктрина
і праці видатних юристів.
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Усі згадані джерела міжнародного гуманітарного права знаходяться у
плідному взаємозв’язку та складають певну систему, особливе значення в якій
мають

міжнародні звичаї, міжнародні договори, загальні принципи права,

принципи міжнародного гуманітарного права, правостворюючі рішення ООН та
інших міжнародних організацій, а також практика міжнародних судових органів,
зокрема Міжнародного Суду ООН, Міжнародного кримінального суду та
міжнародних судових органів ad hoc.
Розглядаючи

відповідно

до

загальної

теорії

права

систему

джерел

міжнародного права як систему правостворюючих факторів, та досліджуючи
систему джерел міжнародного гуманітарного права, зокрема міжнародний звичай,
міжнародний договір і правотворчі рішення міжнародних організацій, слід
звернути увагу на взаємозв'язок та взаємозалежність норм договірного і звичаєвого
міжнародного гуманітарного права.
Слід звернути увагу

на розмежування загальних правових принципів,

визнаних цивілізованими націями і закріплених у статті 38 Статуту ООН, та
загальних принципів міжнародного гуманітарного права як джерел права. З
урахуванням, зокрема, положень резолюції Ради Безпеки ООН 827 від 25 травня
1993 року певні конвенції з міжнародного гуманітарного права, а саме Гаазьке
положення 1907 року, Статут Міжнародного воєнного трибуналу у Нюрнбергзі
1945 року, Конвенція щодо попередження злочину геноциду і покарання за нього
1948 року і Женевські конвенції про захист жертв війни 1949 року є частиною
міжнародного звичаєвого права. З урахуванням галузевого змісту здійснено
наукову класифікацію основоположних і спеціальних джерел міжнародного
гуманітарного права та визначено їх характерні ознаки, зокрема таких джерел, як
міжнародний

договір

і

міжнародний

звичай,

показано

взаємозв'язок

та

взаємозалежність між ними, а також проаналізовано роль загальних принципів
міжнародного гуманітарного права як одного з найбільш ефективних джерел
сучасного

міжнародного

правотворчих

рішень

гуманітарного

міжнародних

права.

організацій

Визначено
у

розвитку

важлива

роль

міжнародного
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гуманітарного права, зокрема роль ООН у сфері протидії серйозним порушенням
його норм. Обґрунтовано тезу про те, що матеріальним джерелом міжнародного
гуманітарного права виступають міжнародні відносини як елемент міжнародного
суспільства, що обумовлює специфіку функціонування цього права та його
особливий характер.
Міжнародне договірне право ототожнюється зі зафіксованим писаним правом
(lex scripta) як результат свідомих інтелектуальних і вольових зусиль, що надають
правовим нормам чіткості, якості та впорядковують їх.
Здебільшого багатосторонні договори передбачають мінімальну кількість
зданих депозитарієві ратифікаційних грамот як необхідну умову набуття чинності
міжнародно-правового

договору.

Зокрема,

у

Додаткових

протоколах

до

Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р. (відповідно ст. 95 і 23) констатується,
що вони набувають чинності через шість місяців після того, як буде здано на
зберігання дві ратифікаційні грамоти або два документи про приєднання.
Мінімальна кількість ратифікованих грамот, необхідних для набуття чинності
багатостороннього договору характерна, мабуть, лише для гуманітарного права.
Від

багатосторонніх

договорів

потрібно

відрізняти

міжнародно-правові

договори, в яких одна зі сторін представлена групою держав, як, наприклад, у
мирних договорах, що укладаються після коаліційної війни. Незалежно від
кількості держав-учасниць, такі договори розробляють і підписують колективно; їх
часто називають “напівколективними договорами” (зокрема, Версальський мирний
договір 1919 р.).
Договори в міжнародному гуманітарному праві, що містять значний обсяг
моральних, гуманних норм, значно легше визначаються нормами загального
міжнародного права, ніж інші, навіть у тих випадках, коли існуюча практика в діях
держав не завжди їм відповідає. Це стосується, передусім, Женевських конвенцій
про захист жертв війни 1949 р., Додаткових протоколів 1977 р., яких не завжди
дотримувались під час збройних конфліктів, але статус яких як загальновизнаних
норм не підлягав жодним сумнівам.
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У консультативному висновку щодо правомочності погрози або застосування
ядерної зброї Міжнародний Суд ООН зазначив, що “Гаазькі та Женевські конвенції
відзначаються широкою участю. Окрім цього, цих визначальних норм мають
дотримуватись усі держави, незалежно від того, чи вони ратифікували конвенції,
що містять ці норми, чи ні, оскільки вони ґрунтуються на незаперечних принципах
міжнародного звичаєвого права” [109].
Договори є важливим інструментом реалізації норм звичаєвого гуманітарного
права, зміцнюють їх авторитет, надають їм чіткішої форми, конкретизують їх
зміст, визначають способи їх втілення в життя, особливо в тих випадках, коли
держави прагнуть зміцнити позиції, що склались у практиці принципів та норм,
вони вказують на доцільність договірного закріплення.
Як зазначають дослідники, широка кодифікація і прогресивний розвиток
міжнародного гуманітарного права через укладення багатосторонніх договорів
порівняно з іншими галузями міжнародного права започатковані досить давно
[110; 111; 112, C. 3-24; 113, C. 128-132]. Це відбувається, як правило, в
багатосторонніх міжнародних договорах.
Аналіз джерел міжнародного гуманітарного права засвідчує, що основні його
договори укладені після реагування міжнародної спільноти на збройні конфлікти
та їх наслідки. Женевська конвенція від 22 серпня 1864 р. про поліпшення долі
пораненихша полі бою з’явилась як непрямий наслідок франко-австрійської війни
1859 р. У 1864—1907 рр. цю Конвенцію ратифікували 57 держав.
Власне з цього періоду міжнародне гуманітарне право вже не є винятково
правом звичаїв загального характеру чи поодиноких двосторонніх угод, які воюючі
сторони часто укладали майже в польових умовах, а ґрунтується на багатосторонніх конвенціях, що стосуються різних конфліктів.
Процес кодифікації відтоді відбувався в декількох напрямах. По-перше,
кодифікація стосувалась норм, які закріплювали правила ведення війни. У Гаазі на
першій конференції було прийнято 6 конвенцій, а на другій (1907) — 14. Останні
містили ревізію попередніх конвенцій і стосувались таких питань:
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—

мирне розв’язання міжнародних спорів (І);

—

обмеження застосування сили під час стягнення боргів за договорами (II)

(надалі не застосовується);
—

початок воєнних дій (III) (надалі не застосовується);

—

законів і звичаїв сухопутної війни (IV) (надалі вживається як Гаазьке

положення 1907 р.);
—

права та обов’язки нейтральних держав та осіб у випадку сухопутної війни

(V);
—

режим торгових суден на початку воєнних дій (VI);

—

перетворення торгових суден на військові (VII);

—

встановлення автоматичних контактних підводних мін (VIII);

—

артилерійські обстріли, що проводяться військово- морськими силами під час

війни (IX);
—

застосування у морській війні принципів Женевської конвенції (X);

—

деякі обмеження у користуванні правом захоплення у морській війні (XI);

—

заснування Міжнародного Третейського суду (XII);

—

права та обов’язки нейтральних держав у морській війні (XIII);

—

заборона скидання снарядів і вибухових речовин із повітряних куль (XIV)

(надалі не застосовується).
Найбільш важливими нині є перша, четверта і п’ята Конвенції. Вважається, що
четверта і п’ята Конвенції кодифікували міжнародний звичай. Хоча варто
зазначити,

що

положення

п’ятої

Конвенції,

безумовно,

не

відповідають

сьогоднішнім умовам. Крім цього, звичаєвий характер четвертої Конвенції було
підтверджено Міжнародним трибуналом у Нюрнберзі.
По-друге, кодифікацію проводили через укладення договорів, які стосувались
захисту жертв збройних конфліктів. Серед них:
Женевська конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях
від 12 серпня 1949 р.
Женевська конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, що
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зазнали корабельної аварії на кораблі, зі складу збройних сил на морі від 12 серпня
1949 р.
Женевська конвенція про поводження з військовополоненими від 12 серпня
1949 р.
Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни від 12
серпня 1949 р.
До цієї групи договірних джерел міжнародного гуманітарного права варто
також віднести Додатковий протокол І до Женевських конвенцій від 12 серпня
1949 р., який стосується жертв міжнародного збройного конфлікту, від 8 червня
1977 р. та Додатковий протокол II, що стосується захисту жертв збройних
конфліктів неміжнародного збройного конфлікту.
По-третє, одним із напрямів кодифікації міжнародного гуманітарного права є
розробка та прийняття конвенцій, норми яких спрямовані на обмеження та
заборону застосування окремих видів зброї. Серед них:
Женевський протокол про заборону застосування на війні задушливих,
отруйних або інших подібних газів і бактеріологічних засобів від 17 червня 1925 р.
Конвенція

про

заборону військового

чи

будь-якого

іншого

ворожого

використання засобів впливу на природне середовище від 10 грудня 1976 р.
Конвенція про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів
бактеріологічної (біологічної) і токсичної зброї та про знищення від 10 квітня 1972
р.
Важлива позиція в гуманітарному праві — прийняття Конвенції про заборону або
обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатись
такими, що завдають надмірні пошкодження або мають невибіркову дію, від 10
жовтня 1980 р. та п’яти протоколів до неї.
Серед останніх конвенцій цієї групи варто виділити Конвенцію про заборону
розробки виробництва, накопичення та застосування хімічної зброї і її знищення
від 13 січня 1993 р., а також Конвенцію про заборону застосування, нагрома91

дження, виробництва і розповсюдження протипіхотних мін та їх знищення від 18
вересня 1997 р.
По-четверте,

кодифікація

галузі

передбачала

прийняття

конвенцій,

спрямованих на забезпечення дотримання норм міжнародного гуманітарного
права. До них належать:
Міжнародна

конвенція

про

боротьбу

з

вербуванням,

використанням,

фінансуванням і навчанням найманців від 4 грудня 1989 р.;
Конвенція про запобігання злочинам геноциду та покарання за нього від 9
грудня 1948 р.
Конвенція про незастосування терміну давності до воєнних злочинів та злочинів
проти людства від 26 листопада 1968 р.
Більшість конвенцій і протоколів, які значною мірою кодифікували міжнародне
гуманітарне право, ратифіковані майже всіма державами світу й формують надійну
правову основу цієї галузі.
У підсумку міжнародне гуманітарне право перетворилось на одну з найбільш
кодифікованих галузей міжнародного права.
Універсальність договорів слугуватиме додатковою гарантією їх виконання.
Будь-яке застереження до таких міжнародних договорів значно послаблює їх
обов’язкову силу і водночас їх універсальність, оскільки призводить до
співіснуванні двох різних норм, що регулюють одне й те саме питання.
Відомо, що багато застережень до Женевських конвенцій зроблено в роки
холодної війни. їх перегляд нині, без сумніву, спонукав би держави зняти їх і
привести своє національне законодавство відповідно до міжнародних зобов’язань.
Серед останніх конвенцій цієї групи варто виділити Конвенцію про заборону
розробки виробництва, накопичення та застосування хімічної зброї і її знищення
від 13 січня 1993 р., а також Конвенцію про заборону застосування, нагромадження, виробництва і розповсюдження протипіхотних мін та їх знищення від 18
вересня 1997 р.
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По-четверте,

кодифікація

галузі

передбачала

прийняття

конвенцій,

спрямованих на забезпечення дотримання норм міжнародного гуманітарного
права. До них належать:
Міжнародна

конвенція

про

боротьбу

з

вербуванням,

використанням,

фінансуванням і навчанням найманців від 4 грудня 1989 р.;
Конвенція про запобігання злочинам геноциду та покарання за нього від 9
грудня 1948 р.
Конвенція про незастосування строку давності до воєнних злочинів та злочинів
проти людства від 26 листопада 1968 р.
Більшість конвенцій і протоколів, які значною мірою кодифікували міжнародне
гуманітарне право, ратифіковані майже всіма державами світу й формують надійну
правову основу цієї галузі.
У підсумку міжнародне гуманітарне право перетворилось на одну з найбільш
кодифікованих галузей міжнародного права.
Універсальність договорів слугуватиме додатковою гарантією їх виконання.
Будь-яке застереження до таких міжнародних договорів значно послаблює їх
обов’язкову силу і водночас їх універсальність, оскільки призводить до
співіснуванні двох різних норм, що регулюють одне й те саме питання.
Відомо, що багато застережень до Женевських конвенцій зроблено в роки
холодної війни. їх перегляд нині, без сумніву, спонукав би держави зняти їх і
привести своє національне законодавство відповідно до міжнародних зобов’язань.
Одним із основних джерел міжнародного гуманітарного права виступає
міжнародний звичай. У ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН визначає звичай
як “доказ загальної практики, визнаної як правова норма”. Для формулювання
норми звичаєвого права потрібно дослідити практику держав, щоб упевнитись, що
вона відповідає передбачуваній нормі. Потрібно вивчити докази наявності opinio
juris, які б засвідчили факт існування правового зобов’язання дотримуватись
норми, вираженого в практиці держав.
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Це твердження, що пояснює правову природу звичаєвої норми і випливає із
міжнародного права, однаковою мірою стосується і гуманітарного права як однієї
із його галузей. Але в кожній галузі міжнародного права правова природа
звичаєвих норм має певні особливості, зумовлені, передусім, предметом правового
регулювання, суб’єктним складом та різновидами форм і методів розв’язання
спорів.
Представники науки міжнародного права, які дотримуються традиційної теорії
звичаєвого права, що вважають його появу наслідком фактичної поведінки
держави чи погодження з певною практикою, завжди зіштовхуватимуться з
труднощами в галузі міжнародного гуманітарного права. По-перше, більшість
правил формуються через дії певної кількості воюючих сторін, практику яких
важко кваліфікувати як загальну чи таку, що формує “визнану правову норму”. Подруге, фактичну діяльність сторін, що перебувають у протистоянні, важко
визначити з огляду на особливий зміст практики, яка часто складається з помилкових дій.
Окрім цього, треба пам’ятати, що держави відповідальні за поведінку
військовослужбовців навіть тоді, коли останні порушують інструкції. Але це не
означає, що така поведінка є державною практикою, яка формує звичаєве право.
Таким чином, дуже важко визначити, які дії військових можна трактувати як
практику держави.
Не обов’язково, щоб кожна держава явно погодилась із нормою міжнародного
звичаєвого права, для того щоб бути зв’язаною з нею. Водночас елемент практики
держав і opinio juris передбачають, що більшість держав підтримують вказану
норму.
У разі універсального застосування норм доказ загальної практики й opinio juris
створюють презумпцію, що держави, які не є учасниками, погоджуються з
введенням норми за замовчуванням.
Деякі юристи стверджують, що держава, яка не бере участі у практиці
застосування норми, тим не менш зв’язана цією нормою, за винятком ситуацій,
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коли вона заявила про свою незгоду з нею з самого початку її становлення [114, C.
1; 115, C.50-53].
Відсутність договірної норми права, яка б регулювала ту чи іншу проблему,
можна пояснити або тим, що в жодному договорі немає подібної норми, або тим,
що норма договору не може бути застосована в якомусь конкретному конфлікті,
оскільки відповідна держава не зв’язана договором, що містить цю норму.
Норми звичаєвого права стають у нагоді, коли виникає потреба визначити
правила, прийнятні стосовно збройних сил, що діють під егідою організацій, які
формально не є учасниками договорів з міжнародного гуманітарного права,
наприклад ООН.
Конституційна система деяких держав передбачає безпосереднє застосування
згідно з внутрішнім законодавством норм звичаєвого права, порівняно з
договірними нормами. Однак держави-учасниці поза тим зобов’язані ввести в дію
законодавство, яке забезпечить входження міжнародного гуманітарного права у
внутрішньоправову систему, для того щоб усі його норми, а не лише ті, що
вважаються звичаєвими, могли й мали б застосовуватись виконавчою і судовою
владами.
У міжнародному праві існують різні концепції звичаєвого права, відповідно до
яких згода, визнання або мовчазна згода держави є необхідною умовою
виникнення зобов’язань.
Особливе місце в галузі міжнародного гуманітарного права належить
договорам, як джерелу звичаєвого міжнародного права. Це стосується, насамперед,
загальних багатосторонніх конвенцій та процедури їх розробки і прийняття.
Узагальнивши існуючу практику в галузі гуманітарного права, можна зробити
висновок, що положення двох Додаткових протоколів 1977 р. до Женевських
конвенцій 1949 р. про захист жертв війни належать нині до звичаєвого права. Вони
обов’язкові для всіх держав та воюючих сторін на тій підставі, що в них
кодифіковане (stricto sensu) попередньо існуюче загальне міжнародне право, яке
трансформувало існуючу раніше практику у відповідні норми. В кінцевому
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підсумку це поєднало, розтлумачило й визначило специфіку існуючих принципів і
правил, а також завершило формування норми звичаєвого міжнародного
гуманітарного права. Водночас цей процес став каталізатором створення норм
звичаєвого міжнародного гуманітарного права з урахуванням останньої практики
та взаємної згоди держав бути пов’язаними через відповідний договір. А тому, поза
всяким сумнівом, більшість норм Додаткових протоколів 1977 р. нині визнаються
як паралельні норми звичаєвого міжнародного права.
Деякі юристи-міжнародники вважають, що в разі виникнення нових держав не
потрібно ні явно вираженої, ні мовчазної згоди. На їх думку, новоутворена держава
приєднується до спільноти держав (наприклад, до ООН) і зв’язана, таким чином,
існуючими нормами права. Її незгода не звільняє її від дотримання таких норм
[116, C. 137-139].
Протилежна точка зору полягає в тому, що новоутворена держава мусить мати
відповідну можливість для визначення власної позиції стосовно всіх норм
міжнародного права, як звичаєвого, так і договірного характеру. Така позиція
знайшла своє підтвердження серед представників науки міжнародного права як
східної так і західної Європи.
Враховуючи ту обставину, що різноманітні договори в міжнародному
гуманітарному праві призначені для застосування в конфліктах між державами, які
є учасницями таких договорів, відповідно до звичаєвого права учасники збройного
конфлікту, на думку деяких авторів, не мусять обов’язково бути державами, хоча й
мають володіти певним міжнародним статусом, принаймні de facto [117, C. 43-65;
118, C.56]. Потрібно зазначити, що ця проблема нині не розв’язана згідно з
існуючою кодифікацією міжнародного права. Хоч міжнародне гуманітарне право
належить до галузей, які широко кодифіковані в більшості прийнятих багатосторонніх конвенціях, однак звичаєві норми все-таки залишаються важливим
джерелом захисту жертв збройного конфлікту у випадках, не передбачених
договорами, або коли сторони конфлікту не є учасниками договору.
Попри це звичай має певні недоліки як джерело міжнародного гуманітарного
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права. З огляду на еволюційний характер звичаєвих норм важко запровадити
єдиний стандарт застосування звичаєвого права. А тому вже довший час тривають
суперечки щодо юридичної природи звичаєвого права.
Очевидно, настав час відверто визнати факт, що традиційні критерії звичаю —
практика та opinio juris — часто є не лише неадекватними, але й недоречними у
визначенні багатьох норм сьогодення. Проте повторення актів практики держав не
є достатньою підставою для закріплення звичаю у міжнародному гуманітарному
праві. Звичай має переконливо довести доцільність свого закріплення в міжнародному праві.
Теорія

міжнародного

права

вимагає

виконання

двох

передумов

для

підтвердження наявності норми міжнародного звичаєвого права: об'єктивної —
регулярної або такої, що повторюється, єдиної практики; суб'єктивної —
переконання, що існує юридичне зобов’язання стосовно цього.
У літературі з міжнародного права, окрім цих двох передумов, згадується ще й
третя, яка зводиться до беззаперечного сприйняття звичаю іншими суб’єктами
міжнародного права. Наукові джерела, які обмежуються двома передумовами,
виділяють необхідність запровадити “єдину” практику. Таким чином, мовчазної
згоди недостатньо, потрібне виразне схвалення. Тепер, коли швидко змінюються
всі аспекти міжнародних відносин, не лише періоди вимірюються меншими
проміжками часу, які вважаються необхідними, для того щоб можна було говорити
про “повторну та регулярну практику” [119, C. 219; 120, C.69], але й не можна
більше вимагати, щоб усі суб’єкти міжнародного права фактично брали участь у
такій практиці. А, отже, існуюча теорія міжнародного права здебільшого
задовольняється отриманням згоди держав, які не здійснюють такої практики.
Із визначення міжнародного права як права міжнародних відносин випливає, що
практика держав, яка передує формуванню звичаєвого права, має бути
багатосторонньою і змістовно узгодженою.
Поняття “практика держав” акумулює всі акти, які здійснюються в площині
міждержавних

відносин

відповідними

компетентними

органами

суб’єктів
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міжнародного права. Цей термін виник тоді, коли лише держави вважались
єдиними суб’єктами міжнародного права. На жаль, стосовно інших суб’єктів такий
термін ще не сформувався та й, зрештою, невідомо, чи він потрібен.
Таким чином, звичай виникає з поточної державної практики, тобто певної
постійної практики, яка з позиції держав визнається юридично обов’язковою і
отримує власне статус загального міжнародного права. Але цей стандартний у
мирний час процес не дає чіткої відповіді щодо правової природи звичаєвих норм у
гуманітарному праві. Війни є настільки непостійним і нетривалим явищем, що
держави під час збройного конфлікту рідко коли можуть створити норми права на
основі власних дій. Саме тому такі норми найчастіше створюються у мирний час,
тобто напередодні збройних конфліктів і після них, щоб у майбутньому не
допустити їх настання. Норми міжнародного права, об’єктом регулювання яких є
війна, сформувались за допомогою дипломатичних конференцій, на яких були
здійснені намагання кодифікувати чи поширити вплив того, що вважали звичаєвим
правом.
Таким чином, та частина звичаєвого права, що стосується збройних конфліктів
міжнародного і неміжнародного характеру, зазвичай не отримує розвиток не на
основі повторюваних державних актів (практики), які здійснюються під час війни,
а головним чином, через укладення договорів у мирний час, тобто через
багатосторонню угоду, до якої поступово приєднується більше учасників, або коли
така

угода

має

відповідне

визнання

в

інший

спосіб.

Підбиваючи підсумки розгляду джерел міжнародного гуманітарного права, слід
зазначити, що: по-перше, в сучасній доктрині міжнародного права не має єдності
думок з приводу чіткого переліку усіх джерел міжнародного гуманітарного права;
по-друге, дієвість того чи іншого джерела міжнародного гуманітарного права
безпосередньо залежить від його здатності до самореалізації й авторитетності в
очах учасників міжнародного співтовариства; по-третє, вдаючись до допомоги
певного

джерела,

міжнародне

співтовариство

керується

не

міркуваннями

теоретичного порядку, а такими критеріями, як зручність, справедливість і
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доцільність використання того чи іншого джерела; по-четверте, джерелом
міжнародного гуманітарного права стає та форма існування його норм, що
визнається як така міжнародним співтовариством, незалежно від визнання
державою; по-п'яте, більшості джерел міжнародного гуманітарного права
властивий тісний взаємозв'язок і іноді навіть взаємопроникнення.
1.3. Суб'єкти міжнародного гуманітарного права
Міжнародне гуманітарне право як особливий, автономний міжнародний
правопорядок застосовується до усіх суб’єктів міжнародного права, зокрема:
держав, міжнародних організацій, національно-визвольних рухів та інших
відповідних

напівдержавних

утворень,

сторін

неміжнародного

збройного

конфлікту та індивідів.
Кожний із цих суб'єктів міжнародного гуманітарного права має

певні

особливості, що обумовлює правові питання їхньої діяльності та правового статусу
у сфері міжнародного гуманітарного права.
Формально положення Женевських конвенцій, як і більшість міжнародних
договорів, адресовані до держав-учасниць. Нині чи не всі члени міжнародної
спільноти є учасниками Женевських конвенцій 1949 р. Майже так само виглядає
ситуація з Додатковими протоколами. Однак не всі держави однаковою мірою
зв’язані з цим правом через різні зміни обсягу і значення ратифікацій та
приєднання до гуманітарних договорів. Ця обставина зумовлена тим, що обсяг дії
гуманітарного права обмежений відповідальними застереженнями та заявами про
розуміння, зробленими державами під час підписання або ратифікації договору, що
містить норми, які застосовуються під час збройних конфліктів.
Зазначимо, що в гуманітарному праві, як і в більшості галузей міжнародного
права, зобов’язання держав є переважно односторонніми, а не взаємними.
Порівняно з іншими галузями міжнародного права норми міжнародного
гуманітарного права чітко закріплюють обов’язки всіх, хто бере участь у
збройному конфлікті.

Послуговуючись

винятково принципами

гуманності,
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закладеними у Санкт-Петербурзькій декларації 1868 р., за якою “потреби війни
мають зупинитись перед вимогами людяності”, міжнародне гуманітарне право
перебуває поза політикою, і воюючі сторони мають його дотримуватись незалежно
від політичних міркувань.
Суть міжнародного гуманітарного права, як “класичної галузі міжнародного
права”, зводиться до таких основних тверджень: по-перше, в ньому величезного
значення надається державі та повазі державного суверенітету; по-друге, в гуманітарній діяльності, основою якої є це право і при здійснені якої сповідується
принцип нейтральності, особлива роль відводиться конфіденційності методу
переконання.
Більшість норм міжнародного гуманітарного права мають імперативний
характер. На них не поширюється “принцип взаємності”, тобто воююча сторона не
може відмовитись від їх дотримання навіть тоді, коли друга сторона їх порушує. Ці
норми не підлягають денонсації під час збройних конфліктів.
Міжнародні організації, як похідні суб’єкти міжнародного права, здатні мати
права та обов’язки, що випливають із текстів договорів, які є основою
міжнародного гуманітарного права. Однак такі організації нечисленні й переважно
володіють значно меншим обсягом прав та обов’язків, ніж держави.
Зокрема, ООН не була тривалий час не вважалася воюючою стороною. Роль
ООН у збройних конфліктах зводилась до легалізації правомочного застосування
сили коаліцією держав (Корея, Кувейт, Ірак). Втручання з гуманітарною метою
здійснювалось із дозволу Ради Безпеки, але не перетворювало це на операції
безпосередньо ООН, оскільки відповідні сили не перебували під командуванням
ООН і не використовували її прапор. Але все змінилось після подій в Конго і
Сомалі, під час яких саме сили ООН вимушені були приймати участь в бойових
зіткненнях з метою захисту постраждалих цивільних осіб і цивільних об’єктів.
Тому існує необхідність приєднання ООН до конвенцій з гуманітарного права.
Сьогодні місце ООН у системі суб’єктів міжнародного гуманітарного права
визначається тим, що вона зобов’язує свої сили “дотримуватись принципів і духу
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конвенцій”, які стосуються збройних конфліктів, одночасно відмовляється
приєднатися до цих конвенцій [121, C. 3-34], а з метою заповнення існуючого
юридичного вакууму стежить, щоб ці сили знали й дотримувались гуманітарного
права, та вимогає цього від держав-учасниць міжнародних миротворчих операцій
ООН.
Трохи іншу роль виконує Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Серед
найважливіших його повноважень виокремлюють можливість здійснювати
гуманітарну діяльність на користь жертв, а також надавати їм допомогу (ст.ст.
9,9,9,10 Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 р.; ст. 81, п. 1
Додаткового протоколу І 1977р.), можливість діяти на користь військовополонених
і

цивільного

населення,

захищених

четвертою

Женевською

Конвенцією,

можливість користуватись для захисту емблемою Червоного Хреста тощо.
Безумовно, повноваження, які випливають із Женевських конвенцій, визначають
природу цієї організації і є основною характерною ознакою, завдяки якій вона
розвиває свою діяльність і відіграє особливу роль серед сучасної міжнародної
спільноти.
Наступним суб’єктом гуманітарного права є національно- визвольний рух.
Додатковий протокол І (ст. 96, п. 3) зазначає, що національно-визвольний рух
“може взяти зобов’язання застосовувати Конвенції і цей Протокол” щодо
конфлікту шляхом односторонньої заяви, адресованої депозитарієві.
У разі неміжнародного збройного конфлікту сторони пов’язані нормами, що
застосовуються за таких обставин, а саме: міжнародним звичаєвим правом, ст. З,
загальною для усіх Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 р., ст. 19
Конвенції ЮНЕСКО 1954 р. про захист культурних цінностей під час війни,
Додатковим протоколом II 1977 р. і нормами права прав людини.
Міжнародне право покладає обов’язок не лише на уряди, але за певних
обставин, на міжнародні організації та фізичних осіб. Це стосується, передусім,
неміжнародних збройних конфліктів, що підтверджує сучасна доктрина [122; 123,
C. 158-159].
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Традиційно міжнародне гуманітарне право не втручається у відносини між
державою та її громадянами. Але його норми забезпечують мінімальний стандарт,
яким зобов’язана послуговуватись держава, що перебуває в збройному конфлікті,
стосовно

іноземних

громадян,

які

тимчасово

опинились

під

її

владою

(військовополонені, медичний персонал, цивільне населення на окупованій
території).
Головним змістом норм гуманітарного права є намагання захистити жертв
війни, тобто убезпечити їх від тиску, який може бути вчинений з метою примусити
їх відмовитись від своїх прав. Принцип невідчужуваності застосовується до всіх
прав, спрямованих на захист жертв збройних конфліктів, і є основним елементом
міжнародної системи захисту цих осіб. Норми гуманітарного права передбачають
також систему міжнародного захисту, коли особа, що не має права на повний
захист, може отримати деякі гарантії. Це стосується шпигунів [124; 125] і
найманців [126], які, не володіючи статусом військовополонених, мають право на
основні гарантії, закріплені в Женевських конвенціях. IV Женевська конвенція
бере під захист цивільне населення. Ця категорія об’єднує осіб, що не належать до
збройних сил. Деякі особи із цивільного населення (іноземці [127], біженці [128],
апатриди [129] та інтерновані цивільні особи [130]) користуються особливим
заступництвом. Цивільне населення є об’єктом захисту й у випадках неміжнародного збройного конфлікту.
Норми гуманітарного права сформульовані в загальному та безособовому плані.
Однак вони обов’язкові для цих учасників міжнародної спільноти. Вони втілюють
існуючу рівновагу, досягнуту між принципом гуманності, тобто імперативом, що
спонукає людину діяти на благо ближнього, і принципом необхідності, тобто
обов’язком органів влади охороняти державу, захищати цілісність її території,
підтримувати порядок.
Предметом правового регулювання міжнародного гуманітарного права є
відносини між воюючими сторонами щодо обмеження засобів і методів ведення
війни та захисту жертв збройних конфліктів, хоча Женевські конвенції про захист
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жертв війни 1949 р. і Додаткові протоколи до них 1977 р. суттєво розширили межі
його дії.
У юридичній науці питання становлення міжнародного гуманітарного права,
предмета правового регулювання, змісту і навіть назви нині дискутується. Цю
проблему досліджували І. Бліщенко, І. Арцибасов, Л. Савінський, В. Пустога- ров,
Ж. Пікте, О. Кіммінніх, К. Свинарські та ін.
Появу в міжнародному праві нового інституту відзначив український учений С.
Ісакович. Він розглядав міжнародне гуманітарне право як закономірний наслідок
процесу гуманізації ведення збройної боротьби, що містить певну сукупність
юридичних норм у цій галузі. На його думку, міжнародне гуманітарне право
складається із трьох груп норм: захист цивільного населення, поранених, хворих,
військовополонених, правовий режим воєнної окупації, міри захисту культурних
цінностей; порядок оголошення війни, театр війни, склад збройних сил,
припинення

війни;

заборона

хімічної

і

бактеріологічної

зброї,

заборона

застосування будь-якої зброї, що завдає надмірних страждань [131, C. 27-28].
Окремі дослідники сформували низку вимог, наявність яких є орієнтиром і
належною підставою для висновку про існування тієї чи іншої галузі міжнародного
права. Отже, для існування самостійної галузі права необхідні такі умови:
—

предмет правового регулювання — специфічне коло суспільних відносин;

—

специфічні норми, що регулюють ці відносини;

—

достатньо вагома суспільна значущість кола суспільних відносин;

—

достатньо великий обсяг нормативно-правового матеріалу;

—

спеціальні принципи права, що регулюють побудову нової галузі права [132,

c. 21].
Аналіз

існуючих

нормативно-правових актів,

їх

суспільна

значущість,

специфічне коло суспільних відносин тощо дають вагому підставу стверджувати
самостійність існування окремої галузі міжнародного права — міжнародного гуманітарного права.
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Особливістю цієї галузі є те, що воно застосовується в незвичайних умовах
міжнародних відносин — у період збройних конфліктів.
На основі викладених вище міркувань можна сформулювати визначення
поняття міжнародного гуманітарного права як сукупності діючих звичаєвих та
конвенційних норм, котрі регулюють міжнародні гуманітарні відносини та
забезпечують повагу людської особистості та її розвиток, забороняють або
обмежують застосування певних засобів і методів ведення збройної боротьби, а
також регулюють питання відповідальності за порушення норм міжнародного
гуманітарного права.
важливою є ь держав, ООН та інших міжнародних організацій у процесі
створення, реалізації та виконання норм міжнародного гуманітарного права.
Окільки потенційними суб’єктами міжнародних миротворчих операцій, зокрема і
гуманітарної інтервенції, можуть виступати як окремі держави, групи держав, так і
ООН та/або регіональні міжнародні організації, такі суб’єкти повинні бути
пов’язані нормами міжнародного гуманітарного права. Мжнародні організації
зобов’язані у цих обставинах керуватися перш за все загальними принципами
міжнародного права. Слід підтримати МКЧХ та Інститут міжнародного права
щодо приєднання відповідних міжнародних організацій, зокрема ООН, ЄС та
НАТО до договорів з гуманітарного права. Вважаємо, що

миротворча операція,

зокрема і гуманітарна інтервенція, що здійснюється у випадку масових, грубих та
систематичних порушень основоположних прав людини, не суперечить принципу
заборони

втручання

у

внутрішні

справи

держави,

оскільки

порушення

імперативних норм, що мають характер erga omnes, не належить до виключної
внутрішньої компетенції окремих держав, а є справою усього міжнародного
співтовариства. При цьому, стверджується, що гуманітарна інтервенція є
правомірною лише за відповідним рішенням Ради Безпеки ООН, оскільки в
іншому випадку, як вважає дисертант, це суперечить принципу заборони
застосування сили чи погрози силою, закріпленому у п. 4 статті 2 Статуту ООН,
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оскільки останній має загальний характер та охоплює будь-яке застосування сили,
незалежно від тривалості, інтенсивності та намірів.
При дослідженні національно-визвольних рухів та напівдержавних утворень,
дисертантом зроблено висновок, що для прийняття зобов’язань з міжнародного
гуманітарного права з метою їх застосування національно-визвольні рухи мають
можливість за таких умов: а) національно-визвольна боротьба ведеться проти
держави-учасника Женевських конвенцій 1949 року і Додаткового протоколу I до
них; б) національно-визвольний рух направив Швейцарській Федеральній Раді,
депозитарію зазначених міжнародних договорів, заяву щодо їх застосування.
Дисертантом зроблено висновок щодо невизначеності у міжнародному праві
питань приєднання напівдержавних (чи потенційно державних) утворень, що не
мають статусу національно-визвольного руху, до гуманітарних конвенцій, оскільки
відповідно до статей 60, 59, 139, 155 (відповідно I, II, III і IV Женевських конвенцій
1949 року) вони “відкриті для приєднання усіх держав”. Проте, як зазначає
дисертант, на практиці приєднання подібних утворень існують, зокрема шляхом
направлення з їх боку відповідної заяви щодо дотримання конвенцій з
гуманітарного права.
1.4. Міжнародне гуманітарне право в системі права і юридичний механізм
реалізації його норм
Аналізується місце міжнародного гуманітарного права як галузі міжнародного
права в системі права, його співвідношення з міжнародним публічним правом,
національним правом, визначаються основні тенденції його розвитку, а також
висвітлюються питання, пов'язані з юридичним механізмом реалізації норм
міжнародного гуманітарного права в рамках міжнародної та національної
практики.
Аргументовано, що основний зміст теорії міжнародного гуманітарного права
полягає в обґрунтуванні автономності, відособленості регламентації звичаєвих та
конвенційних норм міжнародного гуманітарного права від національних правових
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систем. Наголошується, що міжнародне гуманітарне право як особливий,
автономний міжнародний правопорядок набуло унікальної інституційно-правової
природи, створивши відповідну міжнародно-правову систему, що, зокрема, можна
простежити по системі запобігання порушень його норм, що визначає як
матеріально-правовий аспект (види міжнародних злочинів), так і процедурний
аспект, а також санкції за їх вчинення державами, міжнародними організаціями або
окремими

особами.

Визначається

та

доводиться

взаємозв’язок

концепцій

міжнародного та національного елементів цієї системи, що включає в себе як
кримінальне, так і конституційне та адміністративне право міжнародного
співтовариства.
Доведено, що "право збройних конфліктів" і "право прав людини" – це дві
самостійні правові системи в рамках міжнародного гуманітарного права, котрі
діють переважно в різні періоди: під час збройних конфліктів чи в мирний час
відповідно. Дисертант разом з цим стверджує, що ці правові системи, хоча і будучи
тісно між собою пов'язаними в рамках міжнародного гуманітарного права, все ж
таки є самостійними і відносно незалежними одна від одної, оскільки мають
особливості у джерелах та механізмах реалізації та контролю за дотриманням їх
норм та принципів.
Аргументовано тенденції розвитку міжнародного гуманітарного права на
регіональному рівні та його співвідношення з універсальним міжнародним
гуманітарним правом. Зазначається, що на нинішньому етапі становлення
глобального громадянського суспільства спостерігається невідповідність між
змістом міжнародного

правопорядку як цілісної,

інтегрованої системи

і

децентралізованою формою його правового регулювання, зокрема і у сфері
міжнародного гуманітарного права. На його думку, це спричинило гостру
необхідність пошуку нових, більш адекватних засобів і методів правового
регулювання зовнішньополітичних операцій з метою подолання того розриву, що
існує

і

продовжує

поглиблюватися

між

інтернаціональним

характером

міжнародного правопорядку і переважно національною формою його реалізації. У
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цьому

зв'язку

учасники

міжнародних

відносин,

керуючись

не

стільки

теоретичними, скільки суто прагматичними міркуваннями, почали самостійний
пошук альтернативних універсальному міжнародному правопорядку засобів
правового регулювання їхніх взаємин, результатом чого став процес формування
такого правового явища, як регіональні міжнародні організації. У цих умовах крім
держав спостерігається
міжнародного

активна

гуманітарного

діяльність

права,

Ради

направлена

Безпеки
на

ООН

ефективну

у сфері
протидію

порушенням його норм, до якої активно приєднуються провідні регіональні
міжнародні організації, зокрема Рада Європи та Європейський Союз, що
призводить до виникнення та формування нових в рамках міжнародного
гуманітарного права своєрідних підгалузей та правових інститутів, що регулюють
питання міжнародного гуманітарного права на регіональному рівні.
Проаналізовано тенденції розвитку міжнародного гуманітарного права на
регіональному рівні та його співвідношення з універсальним міжнародним
гуманітарним

правом.

Обґрунтовано

висновок

щодо

наявності

тенденцій

зближення міжнародного гуманітарного права з іншими галузями міжнародного
права, насамперед з правом міжнародної безпеки.
Розкрито специфіку юридичного і соціального механізмів реалізації норм
міжнародного гуманітарного права на міжнародному та національному рівнях,
зокрема в рамках міжнародної і національної судової практики, і зроблено
висновок про взаємозалежність і тісну координацію між цими механізмами.
Продемонстрована роль держав, ООН та інших міжнародних організацій,
Міжнародного Комітету Червоного Хреста, національних товариств Червоного
Хреста і Червоного Півмісяця, міжнародних (урядових та неурядових) організацій
в механізмі реалізації норм міжнародного гуманітарного права. Доведено, що в
основному норми міжнародного гуманітарного права, зокрема зобов’язання
“дотримуватися”

та

“примушувати

дотримуватися”

норм

міжнародного

гуманітарного права “за всіх обставин”, носять абсолютний характер та є
імперативними нормами загального міжнародного права jus cogens. При цьому
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зазначається, що правила взаємності та exception non adimpleti contractus не
застосовуються до зобов’язань у сфері міжнародного гуманітарного права в силу
вимог пункту 5 статті 60 Віденської конвенції з права міжнародних договорів 1969
року та правових висновків міжнародних судів. Навіть у разі наявності
застережень до міжнародних договорів з гуманітарного права під час їх
ратифікації, а також їх денонсація, a priori не ставлять під сумнів їх імперативний
характер.
Існує взаємозалежність і тісна координація між міжнародним і національним
механізмами у міжнародному гуманітарному праві. Особливо це стосується
взаємодії у сфері конституційного, адміністративного і кримінального права,
оскільки йдеться про захист прав, свобод та інтересів людини і громадянина.
Висновки до 1 розділу.

Міжнародним гуманітарним правом є сукупність діючих звичаєвих та
конвенційних норм, котрі регулюють міжнародні гуманітарні відносини та
забезпечують повагу людської особистості та її розвиток, забороняють або
обмежують застосування певних засобів і методів ведення збройної боротьби, а
також регулюють питання відповідальності за порушення норм міжнародного
гуманітарного права.
Ця галузь міжнародного права послідовно пройшло чотири етапи розвитку:
1) jus in bello як складова jus ad bellum в рамках доктрини справедливої війни
bellum justum (з часів існування Стародавнього Єгипту, держав Стародавнього
Сходу та давньоримського jus gentium (права народів) — III тис. до н.е. — 60-і
роки XIX ст.); 2) jus in bello як історичний попередник права збройних
конфліктів (60-і роки XIX ст. — сер. XX ст.); 3) право збройних конфліктів (сер.
XX ст. — 70-і роки XX ст.); 4) сучасне міжнародне гуманітарне право (70-і роки
XX ст. — наш час).
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Розділ 2
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО
ПРАВА
2.1. Сфера застосування ratione materiae
При дослідженні ratione materiae важливим є кваліфікація збройного
конфлікту (міжнародного чи неміжнародного), що є важливим для застосування
відповідних норм міжнародного гуманітарного права: у випадку міжнародного
збройного конфлікту – застосовується уся сукупність норм міжнародного
гуманітарного права; у випадку неміжнародного – стаття 3, загальна для усіх
Женевських конвенцій 1949 року, стаття 19 Гаазької конвенції 1954 року про
захист культурних цінностей, Додатковий протокол II 1977 року до Женевських
конвенцій 1949 року, Протокол II до Конвенції ООН про заборону або обмеження
застосування конкретних видів звичайної зброї 1980 року (із змінами та
доповненнями), норми права прав людини.
У випадку кваліфікації виду збройного конфлікту слід звернути на сучасну
тенденцію усунення розбіжностей у правовому регулюванні міжнародних і
неміжнародних збройних конфліктів, що неодноразово підкреслювалось в
рішеннях органів ООН, зокрема Генеральної Асамблеї ООН, та судовій практиці,
зокрема у рішенні у справі МКТЮ щодо Душко Тадіча.
Важливим є доктринальне питання стосовно того, чи вважається війна
правовою ситуацією в силу офіційного оголошення війни однією державою іншій,
як це визначено у ст. 1 Гаазької конвенції від 18 жовтня 1907 р., що стосується
початку воєнних дій, або в силу нотифікації стану війни, яка зроблена третій
державі згідно ст. 2 зазначеної Конвенції, або в силу будь-якої ознаки, що
дозволить визначити наявність animus bellandi в намірах одної чи декількох
воюючих сторін, або, в силу ситуації реальних воєнних дій, що вказує на
об’єктивно існуючий стан війни, оскільки це є важливим як для дипломатичних і
договірних відносин між сторонами конфлікту, а також для контрактних відносин
109

між приватними особами сторін конфлікту (наявність форс-мажорних обставин,
контрактні відносини, страхування тощо). Слід зазначити, що оголошення війни
заборонено ст. 2(4) Статуту ООН, тому з урахуванням заборони погрози
застосування сили або її застосування зазначені положення III Гаазької конвенції
сьогодні не можуть бути застосовані. З урахуванням вимог ст. 2, загальної для усіх
Женевських конвенцій 1949 р., законність притягнення до відповідальності
агресора, зокрема накладення на нього політичних і економічних санкцій,
незалежно від того, чи визнає він наявність стану війни. Доводиться, що
міжнародне гуманітарне право застосовуєтьсяі і в тому випадку, якщо stricto sensu
конфлікт не є „збройним” (наприклад, у разі окупації території іншої держави без
супротиву з боку цієї держави).
Слід наголосити на застосуванні міжнародного гуманітарного права під час
міжнародних і неміжнародних збройних конфліктів, проведенні міжнародних
миротворчих операцій ООН, зокрема так званих “гуманітарних інтервенцій”, а
також у випадку існування загрози миру та міжнародній безпеці.
Збройний конфлікт є міжнародним у тому випадку, якщо: збройний конфлікт
є міждержавним; збройний конфлікт є внутрішньодержавним, але є втручання у
збройний конфлікт міжнародної організації з метою примушення до миру;
збройний конфлікт є внутрішньодержавним, але з його приводу визнається стан
війни; збройний конфлікт є національно-визвольною війною; збройний конфлікт є
конфліктом за відокремлення; збройний конфлікт є внутрішньодержавним, але є
втручання іноземної держави (держав). Звертається увага на відсутність в доктрині
єдності щодо визначення ступеня та наслідків іноземного втручання з метою
визнання збройного конфлікту міжнародним. Для інтернаціоналізації національновизвольного руху відповідно до положень ст.ст. 96, 43 Додаткового протоколу I
1977 р. до Женевських конвенцій 1949 р. та ст. 7 Конвенції ООН 1980 р.
важливими критеріями є як те, що зазначений рух є представником інтересів
народу, так і те, що він задовольняє вимогу репрезентативності (високий рівень
інтенсивності
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конфлікту, підтримка

населення, наявність

дисциплінованих

збройних формувань, дотримання права збройних конфліктів, ефективний
контроль території, визнання руху відповідною міжнародною організацією).
До збройного конфлікту неміжнародного характеру застосовуються окрім
загальних норм міжнародного права і внутрішньодержавного права групи норм
міжнародного гуманітарного права, спеціально передбачених для таких збройних
конфліктів, а саме: стаття 3, загальна для усіх Женевських конвенцій 1949 року,
Додатковий протокол II 1977 року до цих конвенцій, стаття 19 Гаазької конвенції
1954 року щодо захисту культурних цінностей під час війни, Протокол II до
Конвенції 1980 року (із доповненнями).
Вирішення

питання

щодо

віднесення

збройного

конфлікту

до

неміжнародного та, відповідно, розповсюдження на нього положень Протоколу II
1977 року, не належить до юрисдикції держави, на території якої відбувається
збройний конфлікт. Застосування цього Протоколу залежить від об’єктивної
реалізації умов, визначених у ст. 1 цього Протоколу. Вважаємо, що такі
повноваження з урахуванням вимог ст. 25 Статуту ООН має Рада Безпеки ООН.
Кваліфікація збройного конфлікту може бути здійснена Судом, наприклад, як це
було здійснено Міжнародним Судом ООН у Консультативному висновку щодо
воєнної діяльності в Нікарагуа (1986) [133].
Слід зазначити, що з урахуванням положень міжнародного гуманітарного
права на основі об’єктивних критеріїв уряд певної держави може визнати наявність
на території іноземної держави

збройного конфлікту. Наприклад, наявність

збройного конфлікту неміжнародного характеру, передбаченого Додатковим
протоколом II 1977 р. до Женевських конвенцій про захист жертв авійни 1949 р. ,
у Сальвадорі було визначено у ноті Управління міжнародного публічного права
Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії з приводу ситуації в
Сальвадорі. [134, C. 185-187]
Практика засвідчує, що за участі МКЧХ уряди держав та/або повстанці в
умовах збройног конфлікту часто визнавали застосування ст. 3, загальної для усіх
Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 р. та протоколів до них 1977
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р., зокрема: Гватемала (1954), Алжир (1955), Ліван (1958). Куба (1958), Йємен
(1962), Домініканська Республіка (1965), Нігерія-Біафра (1970), Східний Тімор
(1975), Філіпіни (1991) та інших країнах. Хоча останнім часом МКЧХ практично це
не робить, та вважає за потрібне вести мову про “гуманітарну місію”, “гуманітарну
допомог”у та “гуманітарну діяльність.”
Слід зазначити, що поряд із правом прав людини і в умовах мирного часу
діють окремі норми Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року,
зокрема у випадках репатріації військовополонених та інтернованих цивільних
осіб, звільнення незаконно арештованих чи засуджених у зв’язку із конфліктом та
забезпечення справедливого правосуддя.
Важливо зазначити, що норми статті 3, загальної для усіх Женевських
конвенцій 1949 року, можуть бути застосовані в усіх ситуаціях, оскільки, як вважає
Міжнародний Суд ООН, є нормами міжнародного звичаєвого права.
Аналіз юридичної літератури засвідчує, що окремі дослідники прагнули
показати спільні риси та певну різницю між поняттями “війна” і “збройний
конфлікт”. Такі спроби є наслідком виключення згідно Статуту ООН війни як
засобу розв’язання міждержавних суперечок і, як наслідок, - терміну “війна” із
предмету досліджень Комісії міжнародного права ООН, а також заміни поняття
“право війни” на “право збройних конфліктів” у документах, що стосуються
міжнародного гуманітарного права. Як відомо, у перших міжнародно-правових
актах, які закріплюють норми права збройних конфліктів, ужитий термін “війна”.
У Гаазьких конвенціях 1907 р. [135]. йдеться про застосування норм права “на
випадок війни”. Женевський протокол про заборону застосування на війні
задушливих, отруйних або інших подібних газів і бактеріологічних засобів 1925 р.
послуговується терміном “війна”. Навіть у конвенціях, які регулюють ведення
морської війни, також вживається цей термін.
У Женевських конвенціях про захист жертв війни 1949 р. поряд з терміном
“війна” широко використовуються вирази “міжнародний збройний конфлікт” (ст.
2) і “неміжнародний збройний конфлікт” (ст. 3). Таким чином, починаючи з 50-х
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років XX ст., термін “збройний конфлікт” вживається набагато частіше ніж термін
“війна” та має більш широкий характер. Ця зміна зумовлена, передусім,
політичною та ідеологічною ситуацією, спробою змістити акценти у цих поняттях,
оскільки межа відмінності між “війною” і “збройним конфліктом” з точки зору
забезпечення прав їх жертв досить умовна, хоча такий поділ має певне значення
для права, яке застосовується під час збройних конфліктів.
Будь-яка війна — це, насамперед, збройний соціальний конфлікт. Один із
відомих теоретиків війни К. Клаузевіц у фундаментальній праці, присвяченій цій
проблемі, зазначав, що “війна — це акт насильства, який має на меті примусити
противника виконати нашу волю”. На його думку, боротьба між людьми
відбувається в кінцевому підсумку через два абсолютно різні елементи, які
складаються з “ворожого почуття та з ворожого наміру” [136, c. 20]. Але не кожний
збройний конфлікт можна назвати війною, оскільки між ними існує суттєва
відмінність. Із юридичної точки зору війна має такі ознаки:
1)

формальний акт оголошення, як цього вимагає III Гаазька конвенція 1907р.;

2)

розірвання дипломатичних відносин між воюючими державами, що є

наслідком оголошення війни;
3)

анулювання двосторонніх договорів, особливо політичних.

Отже, війна призводить до якісної зміни стану суспільства, тому що багато
державних інститутів починають виконувати специфічні функції, зумовлені саме
війною. Унаслідок цього життя суспільства, його економіка перебудовуються для
забезпечення перемоги над ворогом. “Згідно з міжнародним правом, війна — це
стан справ між двома державами, або між двома групами держав, або між
державою і групою держав, який здебільшого супроводжується розірванням
дипломатичних відносин, подальшим призупиненням застосування загальних норм
міжнародного права мирного періоду і загальною рішучістю вчинити насильницькі
дії, навіть якщо такі дії насправді не мають місця” [137, c. 89]. Із огляду на цю
точку зору, переважно лише держави або групи держав можуть провадити війну
згідно з визначенням, прийнятим у міжнародному праві. Досить часто великі війни
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та збройні конфлікти розпочинались без їх оголошення. Пояснення таких фактів не
становить особливих труднощів, оскільки застосування терміна “війна” в царині
міжнародних відносин вимагає формального її оголошення. А це, своєю чергою,
тягне за собою відповідні міжнародно-правові наслідки.
Під час збройного конфлікту політична мета більш обмежена, ніж під час війни,
і він не супроводжується докорінною зміною всього державного механізму на
військовий лад. Отже, збройний конфлікт між державами та групами всередині
держав, такими як повстанці, вважається громадянською війною, а не війною
згідно з міжнародним правом.
Крім цього, сучасне міжнародне право забороняє державам звертатись до війни
як до засобу розв’язання міжнародних спорів. Факт оголошення війни трактується
як агресія. А це означає, що підготовка, початок і проведення війни є міжнародним
злочином, за вчинення якого настає міжнародно-правова відповідальність [138, C.
199-202].
Варто зазначити, що поняття “війна” вживається для називання збройного
протистояння між двома або декількома суверенними, незалежними державами. У
випадках, коли відбувається громадянська війна чи коли якийсь народ або нація
бореться за незалежність, застосовується термін “збройний конфлікт”. Збройний
конфлікт може відбуватись і при збереженні існуючих дипломатичних відносин.
Міжнародний збройний конфлікт має дві ознаки: міжнародний і збройний.
Аналізуючи ознаку “міжнародний”, потрібно брати до уваги соціально-політичну
природу та зміст конфлікту, особливості суб’єктів. Ознака “міжнародний” передбачає взаємовідносини між суб’єктами міжнародного права та наявність у них
відповідних прав і обов’язків. Отже, з позиції міжнародного права, на підставі
якого виникають ці взаємовідносини, учасники конфлікту мають бути наділені
міжнародною

правосуб’єктністю.

Термін

“збройний”

характеризує

етап

застосування зброї проти іншої воюючої сторони. А тому конфлікт не є
“збройним”, якщо не застосовується зброя, хоча й присутні дії, заборонені
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сучасним міжнародним правом. Відповідно ультиматум чи погрозу силою не
можна кваліфікувати як збройний конфлікт.
У текстах Женевських конвенцій і Додаткових протоколів досить часто
вживається термін “збройний конфлікт”, але вони не містять визначення цього
поняття. Відсутність його супроводжується як теоретичними, так і практичними
труднощами щодо уніфікації його застосування. У ст. 2, загальній для Женевських
конвенцій зазначається, що “ця Конвенція застосовуватиметься в разі оголошення
війни або під час будь-якого іншого збройного конфлікту, що виник між двома або
декількома Високими Договірними Сторонами, навіть у тому випадку, якщо одна з
них не визнає стану війни”. Отже, якщо виникає збройний конфлікт між двома або
декількома

державами,

то

міжнародне

гуманітарне

право

стає

чинним

автоматично, незалежно від того, чи оголошено війну і чи визнають учасники
конфлікту стан війни. Єдиною підставою, достатньою для застосування гуманітарного права, є наявність збройного конфлікту.
Стосовно міжнародного збройного конфлікту досить довго сперечались навколо
доктринального питання, чи вважається війна правовою ситуацією з точки зору
офіційного оголошення війни однією державою іншій, як це передбачено ст. 1
Гаазької конвенції III від 18 жовтня 1907 р., що стосується початку воєнних дій,
або внаслідок нотифікації стану війни, розв’язаної щодо третьої держави, згідно зі
ст. 2 цієї Конвенції. Будь-яка суперечка, що виникає між двома державами і
призводить до використання збройних сил, вважається збройним конфліктом,
згідно зі статтею 2, навіть якщо одна зі сторін заперечує наявність стану війни. А
тому ні тривалість конфлікту, ні розміри знищення не мають жодного значення.
Підкреслимо, що підхід до поняття збройного конфлікту досить гнучкий і
ліберальний, коли такий конфлікт має міжнародний характер. Відповідно збройний
конфлікт під час національно-визвольних війн визначається у вужчому розумінні.
Така ж ситуація спостерігатиметься, коли аналізуватимемо правову природу
збройного конфлікту неміжнародного характеру.
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Безумовно, що поняття збройного конфлікту по-різному визначається в разі
міжнародного та неміжнародного збройних конфліктів. У першому випадку (згідно
зі ст. 2, загальною для Женевських конвенцій) під конфліктом розуміють будь-яке
зіткнення між двома або більше державами зі застосуванням збройних сил. Не
береться до уваги ні тривалість конфлікту, ні кількість жертв. Навіть для незначного прикордонного інциденту досить, щоб ситуацію визнали збройним конфліктом
[139, c. 131].
2.2. Сфера застосування ratione personae
Сфера застосування ratione personae” стосується застосування міжнародного
гуманітарного права до держав, міжнародних організацій, національно-визвольних
рухів

та

інших

квазідержавних

утворень,

сторін

збройного

конфлікту

неміжнародного характеру, а також до індивідів.
Виходячи з теорії міжнародного права існують всі необхідні підстави
застосування міжнародного гуманітарного права до всіх суб’єктів міжнародного
права - держав, міжнародних організацій, національно-визвольних рухів та певних
квазідержавних утворень, індивідів, а також за певних умов до сторін збройного
конфлікту неміжнародного характеру.
Застосування норм міжнародного гуманітарного права не пов’язується з
формальним визнанням воюючими державами один одного у якості сторони
збройного конфлікту. Проте, в доктрині міжнародного права не існує єдності
відносно наслідків іноземного втручання у внутрішній збройний конфлікт та
визначення ступеню інтернаціоналізації такого конфлікту.
Вважаємо, що застосування заходів економічного характеру, зокрема
застосування економічних санкцій до однієї з держав-сторони збройного
протистояння, не призводить до збройного конфлікту міжнародного характеру між
відповідними державами (групами держав) та/або міжнародною організацією та
відповідною державою, оскільки положення ст. 2 п. 4 Статуту ООН щодо
визначення поняття “сили” охоплює лише “збройну силу”. Слід підкреслити, що
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факт надання однієї із сторін збройного конфлікту технічної чи економічної
допомоги може вважатися втручанням лише у тому разі, якщо така допомога має
властивості “суттєво вплинути” на наслідки такого збройного конфлікту.
Аналіз випадків застосування економічних санкцій до відповідних держав як в
умовах миру, так і в умовах збройних конфліктів, дозволяє стверджувати, що
Зазначений механізм передбачений положеннями ст. 41 Статуту ООН, якщо з
урахуванням вимог ст. 39 Статуту Рада Безпеки ООН зробить висновок про
існування загрози миру, порушення миру чи акту агресії, або санкції
запроваджуються з метою підтримання або встановлення міжнародного миру і
безпеки. [140]
Слід зазначити, що до цього механізму ООН підходить дуже обережно, що, на
наш погляд, обумовлено невибірковим характером дії цього механізму з точки зору
прав людини. Проте, якщо за перші 45 років своєї діяльності Рада Безпеки ООН
лише у двох випадках ввела економічні санкції проти держав – проти Родезії (1966)
і ЮАР (1977), то останним часом цей механізм впливу на державу-порушника
застосовується чаще – санкції застосовувались до Іраку, колишньої Югославії,
Гаїті, Сомалі, Лівії, Ліберії, Анголі, Руанді і Судану. Оскільки в умовах
застосування санкцій, особливо всеосяжних торгових, страждають перш за все
пересичні громадяни держав, а також виникають труднощі щодо організації
допомого

країнам,

їх

застосування

викликає

занепокоєння

гуманітарних

організацій, насамперед МКЧХ. [141, C. 249-274]
Оскільки в преамбулі Статуту ООН йдеться про основоположні права
людини, гідність і цінність людської особистості, вважається, що РБ ООН під час
розробки, контролі і перегляді режиму санкцій повинна дотримуватись норм і
принципів міжнародного гуманітарного права. Тобто введення санкцій проти
конкретної держави повинно розглядатись з урахуванням усіх положень Статуту
ООН. У разі введення всеохоплюючих торгових санкцій під час збройних
конфліктів міжнародного чи неміжнародного характеру, застосовуються загальні
норми захисту населення від наслідків воєнних дій. [142, C. 871-904]
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Отже, рішення щодо введення економічних санкцій повинно прийматитсь з
урахуванням положень міжнародного гуманітарного права, насамперед тих норм,
що стосуються постачання медикаментів і продовольства для різних верств
населення, що перебувають під захистом. Зокрема, під час збройного конфлікту
держави зобов’язані забезпечити вільний пропуск: медикаментів і санітарних
матеріалів, а також предметів культу для цивільного населення; продуктів
харчування, носильних речей і укрепляючих засобів, що предназначені для дітей
віеом жо 15 років, вагітних жінок і рожениць, [143] білизною, засобами укриття,
іншими засобами, необхідними для виживання та відправлення культів. [144] За
погодженням сторони конфлікту зобов’язані забезпечити захист поставок
допомоги і сприяти її швидкому розподілу. [145]
Режим санкцій повинен мати виключення, що обумовлені міркуваннями
гуманітарного характеру, так звані “гуманітарні виключення.” Ці “гуманітарні
виключення” повинні бути завжди, незалежно від того, який суб’ект міжнародного
права вводить санкції – дежава чи міжнародна організація. Застосування голоду
серед цивільного населення як методу ведення збройної боротьби є міжнародним
злочином.
Окупаційна

держава

зобов’язана

забезпечити

постачання

цивільного

населення продуктами харчування і медикаментами [146] та погодитись на
пороведення операцій щодо надання допомоги населенню окупованої території і
сприяти їх проведенню якщо постачання усього населення або його частини є
недостатнім. [147]
Держава, яка формально або фактично є учасником воєнних дій проти однієї
або декількох держав, вважається “стороною в конфлікті”. Відповідно зацікавлені
держави та воюючі сторони можуть укладати спеціальні угоди з окремих питань.
Однак при цьому не може бути зменшений захист, що надається особам та
об’єктам згідно з нормами міжнародного права.
Збройні сили сторони, що є учасником конфлікту, складаються з усіх
організованих
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збройних

сил,

груп

і

підрозділів,

що

перебувають

під

командуванням особи, відповідальної перед цією стороною за поведінку підлеглих,
навіть якщо ця сторона представлена урядом чи владою, не визнаними
супротивною

стороною.

Такі

збройні

сили

підпорядковані

внутрішній

дисциплінарній системі, яка, крім усього іншого, забезпечує дотримання норм
міжнародного права, застосовуваних під час збройних конфліктів.
Міжнародне гуманітарне право поділяє учасників збройних конфліктів на дві
групи: комбатантів (воюючі) та некомбатантів (невоюючі).
Згідно з Додатковим протоколом І, “особи, які входять до складу збройних
сил сторони, що перебуває в конфлікті (крім медичного і духовного персоналу), є
комбатантами, тобто вони мають право брати безпосередню участь у воєнних
діях” (ст. 43, п. 2). Інакше кажучи, комбатанти мають право воювати. Це означає,
що дозволено застосовувати силу і навіть убивати, і вони при цьому не несуть
персональної відповідальності за свої дії, якщо б такі мали місце, коли б вони
вчиняли як звичайні громадяни.
До учасників збройних конфліктів відносять:
1)

особовий склад збройних сил;

2)

населення неокупованої території, яке стихійно береться за зброю;

3)

учасників руху опору;

4)

інші категорії осіб, що користуються захистом.

До першої групи належать усі особи, що входять до складу збройних сил
сторони конфлікту: кадрові військові, добровольці, члени ополчення.
Міліція (поліція) та інші воєнізовані організації можуть бути прирівняні до
збройних сил за умови, що сторона, яка ввела їх до складу збройних сил, оголосить
про це всім іншим сторонам конфлікту. При невиконанні такої умови членів
особового складу цих сил розглядатимуть як цивільних осіб.
Таким чином, особи зі складу збройних сил мають право на ведення військових
дій, і всі без винятку, незалежно від звань або національності, — на статус
військовополоненого в разі захоплення у полон. Водночас комбатант не має повної
свободи дій, оскільки засоби і методи, за допомогою яких він може вести бойові
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дії, обмежені чинним міжнародним правом.
Сприяючи посиленню захисту цивільного населення від наслідків воєнних дій,
комбатанти зобов'язані відрізняти себе від цивільного населення під час нападу або
воєнної операції, що є підготовкою до нападу. Під час збройних конфліктів
виникають такі ситуації, коли через характер воєнних дій озброєний комбатант не
може відрізнити себе від цивільного населення. Тоді він зберігає статус комбатанта, якщо відкрито носить зброю під час кожного воєнного зіткнення і коли
перебуває на очах у противника під час розгортання в бойові порядки, що
передують початку нападу, в якому він має взяти участь.
Правовий статус комбатанта поширюється також на цивільне населення, яке
при наближенні ворога стихійно, на власний ризик береться за зброю для боротьби
з противником, не встигнувши сформуватись у регулярні війська, якщовоно носить
зброю відкрито й дотримується законів та звичаїв війни. Варто зазначити, що
такий стан “стихійності” триває недовго, оскільки йдеться лише про спроби
відтіснити ворога. З настанням окупації населення не може продовжувати
боротьбу на законних підставах у межах такого виду виступів.
Питання статусу учасників руху опору, тобто ополчень і загонів добровольців,
що не належать до регулярних збройних сил, було розв’язане ще в другій половині
XIX ст. У ст. 9 Брюссельської декларації 1874 р. закладені правові основи, згідно з
якими цій категорії осіб надавали статус комбатанта. Вони були перенесені майже
без змін у Гаазьке положення (ст. 1) і третю Женевську конвенцію (ст. 4А, п. 20).
За цими документами, правом на участь у воєнних діях і отримання статусу
військовополоненого в разі захоплення в полон володіють члени особового складу
таких сил, діяльність яких відповідає одній основній умові та чотирьом умовам, які
можна розглядати як формальні.
Основною умовою є приналежність руху опору “до сторони, що перебуває в
конфлікті” згідно зі змістом ст. 2, загальної для чотирьох Женевських конвенцій.
Така приналежність може виявлятись або в офіційному визнанні, зробленому від
імені уряду, що представляє державу, за інтереси якої бореться цей рух, або в
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“фактичному зв’язку” між цим рухом і державою, що захищається.
На практиці не завжди легко визначити, чи виконує той чи інший рух державну
функцію, чи є відповідним збройним угрупованням, яке переслідує власну мету.
До формальних умов відносять:
1)

наявність особи, яка здійснює керівництво і відповідає за поведінку

підлеглих;
2)

розпізнаваний і явно видимий здалеку розпізнавальний знак;

3)

відкрите носіння зброї;

4)

дотримання законів та звичаїв війни.

Четверта умова мала певною мірою дискримінаційний характер стосовно
учасників

рухів

опору,

оскільки

вони

могли

користуватись

статусом

військовополоненого за умови дотримання законів і звичаїв війни, а особи зі
складу регулярних збройних сил отримують такий статус, незалежно від того, чи
дотримуються вони цих законів чи порушують їх.
Під час роботи Дипломатичної конференції 1974—1977 рр. у Женеві зусилля
більшості держав були спрямовані на усунення цих правових перекосів. Потрібно
було прийняти правильне рішення, яке б не створювало додаткової загрози для
цивільного населення.
Некомбатантами (невоюючими) є особовий склад, що правомочно перебуває у
структурі збройних сил воюючої сторони, надає їй усебічну допомогу заради
досягнення успіхів у бойових діях, але не бере безпосередньої участі в таких діях.
Сюди належать: медичний і духовний персонал, репортери, інтендантська служба,
юридична служба та ін. Некомбатанти не можуть бути безпосереднім об’єктом
воєнного нападу противника. Особиста зброя може бути використана лише для
самооборони та захисту дорученого їм майна й інших осіб.
Під час збройних конфліктів досить часто виникає потреба розмежовувати такі
поняття, як військовий шпигун і військовий розвідник, доброволець і найманець.
Зазначимо, що норми міжнародного гуманітарного права не забороняють
збирати інформацію на території, що контролюється супротивною стороною. Хоча
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при цьому воюючі сторони наділені правом зупиняти таку діяльність.
Уперше ці питання на міжнародному рівні були закріплені в Положенні про
закони та звичаї сухопутної війни від 18 жовтня 1907 р., а далі розвинуті в ст. 5
Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня
1949 р. та в Додатковому протоколі І (ст. 46).
Згідно зі ст. 29 Положення, військовий шпигун — це “особа, яка, діючи таємно
або неправдиво, збирає або намагається зібрати відомості у районі дії одного із
воюючих з наміромповідомити про них противнику”. Це положення значно
уточнене в Додатковому протоколі І (п. 1, ст. 46): “Будь-яка особа зі складу
збройних сил сторони, що перебуває в конфлікті, яка потрапляє під владу
супротивної сторони в той час, коли займається шпигунством, не має права на
статус військовополоненого, і з нею можуть поводитись як зі шпигуном^.
Водночас норми гуманітарного права передбачають право на мінімальний
захист від свавільних дій противника. Ст. ЗО зазначеного Положення констатує,
що шпигун, якого спіймали на місці, не може бути покараний без попереднього
суду. А наступна стаття (ст. 31) ще більше захищає його статус. Повернувшись у
свою армію і потрапивши згодом у полон, шпигун визнається військовополоненим
і не підлягає жодній відповідальності за попередні свої дії як шпигуна.
Особа зі складу збройних сил сторони, що перебуває в конфлікті, яка від імені
цієї

сторони

збирає

або

намагається

зібрати

інформацію

на

території,

контрольованій супротивною стороною, і носить формений одяг своїх збройних
сил, називається розвідником. У разі захоплення противником така особа
користується статусом військовополоненого.
Уперше нормативне визначення поняття “найманець” було закріплене в ст. 47
Додаткового протоколу І. Частина 1 цієї статті констатує, що “найманець не має
права на статус комбатанта або військовополоненого”.
Найманець — це будь-яка особа, яка:
а) спеціально завербована на місці або за кордоном, для того щоб брати участь у
збройному конфлікті;
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б) фактично бере безпосередню участь у воєнних діях;
в) бере участь у воєнних діях, керуючись, головним чином, бажанням отримати
особисту вигоду, і якій справді було обіцяно стороною або за дорученням сторони,
що перебуває в конфлікті, матеріальну винагороду, яка істотно перевищує
винагороду, обіцяну чи сплачувану комбатантам такого ж рангу і функцій, які
входять до особового складу збройних сил цієї сторони;
г) не є ні громадянином сторони, що перебуває в конфлікті, ні особою, яка
постійно проживає на території, постійно контрольованій стороною, що перебуває
в конфлікті;
ґ) не належить до особового складу збройних сил сторони, що перебуває в
конфлікті;
д) не послана державою, яка не є стороною, що перебуває в конфлікті, для
виконання офіційних обов’язків як особи, що належить до складу її збройних сил.
Останні три пункти цього визначення дають змогу чітко розмежовувати
найманців із військовими радниками та інструкторами, скерованими в іншу
державу згідно з двосторонніми угодами для надання їй допомоги у створенні
збройних сил, підготовці військових кадрів, а інколи — для допомоги в організації
та проведенні бойових дій. Але при цьому вони не повинні брати участь у бойових
діях.
Потрібно також розрізняти найманців і добровольців. Доброволець — це
особа, яка добровільно вступила в діючу армію однієї зі сторін. Проте порівняно з
найманцями, добровольці керуються, передусім, ідеологічними та моральними
критеріями, національними почуттями, релігійними переконаннями. Вони не
переслідують при цьому матеріальну вигоду для себе. Відповідно добровольці,
захоплені в полон, користуються статусом військовополоненого.
Межі застосування права збройних конфліктів. Стосовно міжнародного
збройного конфлікту в ст. 2, загальній для Женевських конвенцій 1949 р.,
зазначено: “Вказана Конвенція застосовуватиметься в разі оголошення війни або
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будь-якого іншого збройного конфлікту, що виникає між двома або декількома
Високими Договірними Сторонами, навіть у тому випадку, якщо одна з них не
визнає стану війни”. Додатковий протокол І значно розширив межі дії норм права
збройних конфлікеов, які мають регуляторний вплив щодо

конфліктів, у яких

народи ведуть боротьбу проти колоніального панування, іноземної окупації та
расистських режимів з метою реалізації свого права на самовизначення. До таких
збройних конфліктів застосовуються всі норми міжнародного гуманітарного права,
закріплені в чотирьох Женевських конвенціях 1949 р. і в Додатковому протоколі І
1977 р.
Визначення неміжнародного збройного конфлікту, що міститься в ст. 1
Додаткового протоколу II, підтверджує та розвиває положення ст. З, загальної для
Женевських конвенцій 1949 р., стосовно цієї ситуації, виходячи на вищий рівень.
Під час неміжнародного збройного конфлікту застосовуються однаковою мірою
як положення ст. З так і положення Додаткового протоколу II 1977 р., якщо
останній має силу закону для держави.
Існує ще два випадки прямого застосування міжнародного гуманітарного права
— внутрішні заворушення та внутрішня напруженість.
Внутрішні заворушення характеризуються внутрішньодержавними сутичками,
конфліктами, певного ступеня важкості й напруженості, що супроводжуються
актами насильства, попри те що в державі немає неміжнародного збройного
конфлікту. Такі акти можуть набувати різних форм — від стихійних повстань аж
до боротьби більш чи менш організованих угруповань між собою або проти уряду,
який перебуває при владі. Унаслідок таких сутичок можуть бути і жертви.
Для ситуації внутрішньої напруженості характерні, як правило, невисокий
рівень насильства, поодинокі зіткнення.
У цих випадках застосовується ст. 3, загальна для усіх Женевських конвенцій
про захист жертв війни 1949 р. і протоколів до них 1977 р., право прав людини та
норми національного права. Слід звернути увагу на застосування ст. 3, загальної
для усіх Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 р. і протоколів до них
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1977 р., у будь-яких випадках як воєнного, так і мирного часу, оскільки вона має
звичаєвий характер і передбачає мінімальні стандарти захисту. Варто зазначити,
що в документах міжнародного гуманітарного права чітко зазначено, що їх не
можна застосовувати безпосередньо ні під час внутрішніх заворушень, ні у випадку внутрішньої напруженості [148]. Однак основні принципи Женевських
конвенцій можуть бути використані у вигляді моделі правової процедури або ж
слугувати основою для розробки норм, необхідних для застосування в якійсь конкретній ситуації.
Таким чином, можна стверджувати, що в обох зазначених вище випадках
застосовуютьсчя відповідні норми міжнародного гуманітарного права, насамперед
ст. 3, загальна для усіх Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 р. і
протоколів до них 1977 р., норми права прав людини, звичаєве право, а також
внутрішньодержавне

законодавство.

При

цьому,

у

внутрішньодержавному

законодавстві держави-учасники договорів з міжнародного гуманітарного права
можуть визначити на законодавчому рівні більш високий захист (безумовно, це не
може

стосуватись

випадків

вчинення

серйозних

порушень

міжнародного

гуманітарного права.
Слід звернути увагу на проблемних питаннях застосування норм міжнародного
гуманітарного

права

під

час

так

званих

“війн

з

тероризмом”

та/або

“антитерористичних операцій”. Йдеться про ситуації, коли особи, які належать до
певної озброєної групи, та ведуть відкриту збройну боротьбу з певною, як правило,
політитчною метою, але не задовольняють колективно чи індивідуально вимогам,
достатнім для отримання статусу комбатантів та/або військовополонених.
В юридичній літературі не існує єдності у цьому питанні. Одні дослідники
визначають такі ситуації як ”чорні дири” міжнародного права [149, C. 39-68], інші
дослідники вважають за можливе застосування відповідних норм міжнародного
гуманітарного права. [150, C. 993-1001; 151, C.301-317]
Вважаємо, що оскільки міжнародне гуманітарне право складають як норми
права збройних конфліктів, так і норми права прав людини, на таких осіб
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розповсюджуються як ст. 3, загальна для усіх Женевських конвенцій про захист
жертв війни 1949 р. і протоколів до них 1977 р., що має звичаєвий характер, так і
універсальні норми права прав людини. Зокрема, у випадку притягнення таких осіб
на внутрішньодержавному рівні до відповідальності згідно вимог національного
законодавства, вони повинні мати право на справедливий судовий розгляд їх
справи незалежним судом та, як мінімум, права, що входять до мінімального
стандарту у сфері прав людини і громадянина (право на життя, особисту
недоторканність, охорону здоров’я тощо). Міжнародне гуманітарне право
застосовується не лише до держав, а і інших суб’єктів міжнародного права міжнародних організацій, національно-визвольних рухів та певних квазідержавних
утворень, індивідів, а також за певних умов до сторін збройного конфлікту
неміжнародного характеру. Якщо міжнародний збройний конфлікт виник, то норми міжнародного гуманітарного права поширюються однаковою мірою на всіх
учасників конфлікту, незалежно від факту правомочності застосування сили — тут
не проводиться розмежування між агресором і жертвою агресії. А тому
твердження, що Німеччина під час Другої світової війни не могла користуватись
перевагами

норм

гуманітарного

права,

оскільки

була

агресором,

не

є

обґрунтованим. Такий висновок зробили після прийняття Статуту ООН відомий
учений Г. Лаутерпахт [152, C. 206] та інші автори; він чітко зафіксований у преамбулі Додаткового протоколу І до Женевських конвенцій
Важливим в доктрині є питання застосування норм міжнародного гуманітарного
права до міжнародних миротворчих операцій, зокрема „гуманітарних інтервенцій”.
Аналіз таких міжнародних миротворчих операцій ООН [153, C. 287-293] дозволяє
зробити висновок щодо необхідності приєднання ООН та інших відповідних
регіональних міжнародних організацій, зокрема ЄС, до міжнародних конвенцій з
міжнародного гуманітарного права.
МКЧХ неодноразово звертався до ООН та держав щодо необхідності
застосування міжнародного гуманітарного права під час проведенні операцій
силами ООН. Зокрема, ще у 1961 р. Комітет направив державам-учасникам
126

Конвенцій з гуманітарного права та членами ООН Меморандум, в якому
підкреслював колективну і індивідуальну відповідальність держав за дотримання
міжнародного гуманітарного права контингентами, що вони направляють у
розпорядження ООН, відповідно до ст. 1, загальної для усіїх Женевських
конвенцій про захист жертв війни 1949 р. На XX Міжнародній конференції
Червоного Хреста була прийнята відповідна 25-а резолюція “Застосування
Женевських конвенцій надзвичайними силами ООН”, в якій було рекомендовано
укласти

відповідні

угоди

щодо

дотримання

зазначеними

силами

норм

міжнародного гуманітарного права [154]. З урахуванням цього, в типовій угоді
ООН з державами-учасниками миротворчих операцій, йдеться про дотримання
“принципів і духу” конвенцій з гуманітарного права [155]. З 1992 р. ці положення
були включені в угоди щодо статусу сил ООН – SOFA [156]. Зазначене питання
стало ще більш актуальним у зв’язку із збільшенням кількості нападів на персонал
ООН та прийняттям Генеральною Асамблеєю ООН Конвенції про безпеку
персоналу ООН та пов’язаного з неї персоналу [157].
Існує також необхідність міжнародно-правового визначення такого поняття, як
„міжнародна гуманітарна інтервенція”. Вважаємо, що проведення „міжнародної
гуманітарної інтервенції” відповідно до положень глави VII Статуту ООН можливе
лише за відповідною резолюцією Ради Безпеки ООН у випадку порушення
імперативних норм міжнародного права, які мають характер erga omnes. Разом з
цим, існує необхідність відмежування поняття “міжнародної гуманітарної
інтервенції”, характерною ознакою якої є застосування сили, від гуманітарних
інтерцесій, гуманітарної допомоги, гуманітарних рятувальних операцій та
міжнародних операцій з підтримання миру, оскільки останні мають іншу
юридичну природу.
Аналіз здійснення заходів з боку ООН та інших міжнародних організацій
щодо забезпечення миру та безпеки, а також протидії серйозним порушенням
міжнародного гуманітарного права, засвідчує, що часто до учасників збройного
протистояння застосовуються заходи як політичного, так і економічного характеру.
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Зокрема, в Резолюції Ради Безпеки ООН 713 (1991) від 25 вересня 1991 року Рада
Безпеки, стурбована подіями в Югославії, які є причиною численних людських
жертв та великих матеріальних збитків, та їх наслідками для країн регіону, зокрема
для прикордонних районів сусідніх країн, стурбована тим, що збереження такого
становища є загрозою міжнародному миру та безпеці, нагадує про свою
відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки згідно зі Статутом
Організації Об'єднаних Націй, та положеннями зазначеними у пункті VIII Статуту,
вітає зусилля Європейського співтовариства та його держав-членів за підтримки
держав-учасників Наради з безпеки і співробітництва в Європі зусилля докладені
для відновлення миру в Югославії, шляхом припинення вогню, направлення
спостерігачів, скликання конференції з питань Югославії, зокрема механізми,
створені в рамках конференції, та припинення поставок всіх видів зброї та
військового спорядження в Югославію. Рада Безпееки, посилаючись на відповідні
принципи, закріплені в Статуті та беручи до уваги заяву від 3 вересня 1991 року
державами-учасниками Наради з безпеки та співробітництва в Європі, щодо
недопущення насильницького захоплення територій в Югославії; беручи до уваги
угоду про припинення вогню, укладену в Ігало 17 вересня 1991 року, а також угоду
про припинення вогню від 22 вересня 1991 року та зважаючи на порушення угоди
про припинення вогню і продовження бойових дій, беручи до уваги лист
Постійного представника Австрії при Організації Об'єднаних Націй від 19 вересня
1991 року на ім'я Голови Ради Безпеки, беручи до уваги також листи Постійного
представника Канади та Постійного представника Угорщини при Організації
Об'єднаних Націй на ім'я Голови Ради Безпеки від 19 і 20 вересня 1991 року;
беручи до уваги листи Постійного представника Нідерландів в Організації
Об'єднаних Націй від 5 і 22 липня, 6 і 21 серпня та від 20 вересня 1991 року,
Постійного представника Чехословаччини при Організації Об'єднаних Націй від 12
липня 1991 року, Постійних представників Бельгії, Сполученого Королівства
Великої Британії та Північної Ірландії та представника Франції при Організації
Об'єднаних Націй від 7 серпня 1991 року та Постійного представника Австралії
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при Організації Об'єднаних Націй від 19 вересня 1991 року на ім'я Генерального
Секретаря, а також листи Тимчасового Повіреного у справах Постійного
представництва Австрії при Організації Об'єднаних Націй від 7 серпня 1991 року
та Постійних представників Бельгії, Сполученого Королівства Великобританії і
Північної Ірландії та Франції при Організації Об'єднаних Націй від 29 серпня та від
4 і 20 вересня 1991 року на ім'я Голови Ради Безпеки, заявляє про підтримку
колективних зусиль направлених на встановлення миру в Югославії, під егідою
держав - членів Європейського співтовариства за підтримки держав - учасників
Наради з безпеки і співробітництва в Європі, згідно з принципами Наради;
підтримує угоди та заходи, що стосуються надання допомоги та підтримки
спостерігачам за припиненням вогню, необхідні для забезпечення ефективного
припинення бойових дій в Югославії і безперебійного функціонування процесу,
розпочатого в рамках конференції з питань Югославії. [158]
При цьому, Радою Безпеки ООН постійно вживаються заходи щодо надання
гуманітарної допомоги мирному населенню країн, що страждають від збройних
конфліктів. Оскільки існують багаточисельні факти розграбування гуманітарної
допомого, Радою Безпеки ООН також вживаються заходи щодо забезпечення
охорони такої допомоги. Зокрема, в Резолюції Ради Безпеки ООН 733 від 23 січня
1992 р., Рада Безпеки, беручи до уваги прохання, що надійшло від Сомалі на
адресу Ради Безпеки розглянути положення в Сомалі, заслухавши доповідь
Генерального секретаря про становище в Сомалі і високо оцінюючи ініціативу,
здійснену ним в гуманітарній сфері, будучи серйозно стурбованою швидким
погіршенням

стану

в

Сомалі,

загибеллю

великої

кількості

людей

і

широкомасштабним матеріальними збитками в результаті конфлікту в цій країні, і
усвідомлюючи його наслідки для стабільності і миру в регіоні, будучи
стурбованою тим, що збереження цього положення створює, як вказується в
доповіді Генерального секретаря, загрозу міжнародному миру і безпеці, нагадуючи
про свою головну відповідальність за Статутом Організації Об'єднаних Націй, за
підтримання міжнародного миру і безпеки,нагадуючи також положення глави VIII
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Статуту ООН [159], висловлюючи свою вдячність міжнародним і регіональним
організаціям, які надають допомогу населенню, яке зачепило конфліктом, і
висловлюючи жаль з приводу того, що серед співробітників цих організацій, що
виконують свої гуманітарні завдання, є людські жертви, беручи до уваги заклики, з
якими звернулися до сторін Голова Організації Ісламська конференція 16 грудня
1991 року, Генеральний секретар Організації африканської єдності 18 грудня 1991
року і Ліга арабських держав 5 січня 1992 року, просить Генерального секретаря
негайно вжити необхідні кроки з розширення гуманітарної допомоги, яка
надається Організацією Об'єднаних Націй та її спеціалізованими установами
спільно з іншими міжнародними гуманітарними організаціями постраждалому
населенню у всіх частинах Сомалі, і з цією метою призначити координатора, який
забезпечив би дієву доставку цієї допомоги; просить також Генерального секретаря
Організації Об'єднаних Націй у співпраці з Генеральним секретарем Організації
африканської єдності і Генеральним секретарем Ліги арабських держав негайно
встановити контакт з усіма сторонами, залученими в конфлікт, з тим, щоб
заручитися їхньою згодою на припинення воєнних дій з метою забезпечення
розподілу гуманітарної допомоги, сприяти припиненню вогню і його дотриманню,
а також процесу політичного врегулювання конфлікту в Сомалі. Також, Рада
Безпеки настійно закликає всі сторони в конфлікті негайно припинити воєнні дії,
погодитися на припинення вогню і сприяти процесу примирення і політичного
врегулювання в Сомалі та постановляє, відповідно до глави VII Статуту
Організації Об'єднаних Націй, що в цілях встановлення миру і стабільності в
Сомалі всі держави повинні негайно ввести загальне і повне ембарго на
постачання всіх видів зброї та військового обладнання в Сомалі до тих пір, поки
рада не прийме іншого рішення. Рада Безпеки закликала всі держави утримуватися
від будь-яких дій, які сприяли б посиленню напруженості, або ускладнювали і
стримували мирне врегулювання конфлікту в Сомалі шляхом переговорів, що
дозволило б усім сомалійцям самим визначати свою долю і будувати своє
майбутнє в мирних умовах, а також закликає всі сторони співпрацювати з
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Генеральним секретарем в досягненні цієї мети і сприяти тому, щоб гуманітарна
допомога Організації Об'єднаних Націй, її спеціалізованих установ та інших
гуманітарних організацій дійшла, під наглядом координатора, до всіх, хто має
потребу в ній. [160]
Слід зазначити, що міжнародне гуманітарне право пов’язує індивідів – як
представників державної влади держави-учисниці збройного конфлікту, зокрема її
збройних сил, так і приватних осіб, особливо в питаннях захисту жертв збройних
конфліктів, цивільних об’єктів і культурних цінностей та відповідальності за
серйозні порушення її норм. Аналізуються у зв’язку з цим як конвенційні норми,
так і відповідні резолюції Ради Безпеки ООН та Нюрнберзькі принципи.
З урахуванням особливостей сучасних збройних конфліктів існує необхідність
вдосконалення класичної концепції міжнародного гуманітарного права,

яка

направлена перш за все на захист громадян супротивної сторони конфлікту – жертв
конфлікту, та в меншій мірі регулює правовідносини між державою та її
громадянами (підданими).
Слід

зазначити,

що

у випадку збройного

конфлікту

під

захистом

міжнародного гуманітарного права перебувають як громадяни супротивної
держави-учасниці збройного конфлікту, зокрема військовополонені та цивільні
особи на окупованій території, так і власні громадяни. У таких випадках
застосовуються як норми права збройних конфліктів, так і норми права прав
людини, зокрема у сфері захисту прав поранених і хворих, захисту виборчих,
трудових

і соціальних прав, у сфері пенсійного забезпечення, оподаткування,

захисту культурних цінностей та довкілля. Підтвердженням цього виступають як
норми міжнародного гуманітарного права, так і міжнародна судова практика з
цього питання. Зокрема, Рада Безпеки ООН в резолюціях щодо утворення
Міжнародного

кримінального

трибуналу

по

колишньої

Югославії

та

Міжнародного трибуналу по Руанді до серьозних порушень міжнародного
гуманітарного права віднесла як воєнні злочини, так і злочини проти людяності та
злочин геноциду, що можуть бути вчинені як в умовах збройних конфліктів, так і в
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мирний

час.

Підтвердженням

цього

є

правова

позиція

Міжнародного

кримінального трибуналу по колишньої Югославії (1999) щодо необхідності
відмови від використання критерію громадянства при визначенні поняття “особи,
яка знаходиться під захистом” у розумінні, зокрема, Женевської конвенції про
захист цивільного населення під час війни 1949 року, та заміни його критерієм
належності особи до супротивної сторони відповідного збройного конфлікту, що,
зрозуміло, потребує прийняття відповідних міжнародно-правових актів. У зв’язку з
цим заслуговує на увагу особливості застосування принципу індивідуальної
відповідальності за порушення норм міжнародного гуманітарного права.
2.3. Сфера застосування ratione losi
Сфера застосування ratione losi стосується територіальної юрисдикції
застосування міжнародного гуманітарного права.
Міжнародні договори з гуманітарного права пов’язують держав-учасників
відносно усієї території відповідної держави [161, C. 890-891]. В тому випадку,
якщо збройні сили відповідної держави приймають участь у збройній боротьбі за
межами власної країни, зокрема і на території іншої держави, вони повинні
дотримуватись норм міжнародного гуманітарного права з урахуванням того,
наскільки держава є учасником гуманітарних конвенцій. Тобто, договори з
міжнародного гуманітарного права будуть повязувати збройні сили відповідної
держави і за межами власної країни.
З урахуванням зазначеного слід звернути увагу на застосуванні
міжнародного

гуманітарного

права

з

урахуванням

предмету

цієї

норм
галузі

міжнародного права і за межами території держави, зокрема у випадках ведення
воєнних дій збройними силами такої держави на території іншої країни, у
відкритому морі

або в космосі, а також у разі участі відповідної держави у

міжнародній миротворчий операції ООН по встановленню миру чи міжнародній
гуманітарній інтервенції.
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Зазначений принцип знайшов відображення у сфері права прав людини,
зокрема в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., а
також в судовій практиці.
Зокрема,

у

справі

“Кіпр

проти

Туреччини”

Туреччина

оскаржила

юрисдикційні повноваження ratione losi Європрейської комісії з прав людини щодо
розгляду

заяв

щодо

порушення

Конвенції

про

захист

прав

людини

і

основоположних свобод 1950 р. з боку збройних сил Туреччини на Кіпрі.
Туреччина вважала, що юрисдикційні повноваження

Європрейської комісії

розповсюджуються на її збройні сили лише у випадку їх знаходження на території
Туреччини.
Європрейська комісія з прав людини розглянула скаргу Туреччини і
видхилила заперечення Туреччини, звернув увагу Туреччини на тому, що
відповідно до положень ст. 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод “Високі Договірні Сторони визнали права і свободи за будь-якою особою,
що віднесено до їх юрисдикції, і що із положень ст.1 ЄКПЛ витікає, що Високі
Договірні Сторони зобов’язані забезпечити права і свободи будь-якій особі, яка
дійсно знаходиться під порядкуванням і відповідальністю, як на їх території, так і
за кордоном [162, C. 119]. Це повною мірою розповсюджується і на збройні сили –
“вони є представниками Туреччини”, і якщо це так, громадяни і майно на Кіпрі,
відносно яких ці збройні сили “здійснюють свою владу”, відносяться до юрисдикції
Туреччини, яка пов’язана Конвенцією і на території Кіпру.
З урахуванням такого правового висновку Європрейської комісії з прав
людини, до юрисдикції відповідної держави слід віднести питання забезпечення
прав і свобод громадян відповідної держави, на території якої перебувають збройні
сили такої держави. Це, на наш погляд, особливо стосується випадків участі
збройних сил держав у міжнародних миротворчих операціях ООН на території
інших країн.
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Вважаємо, що у разі участі міжнародних організацій в договорах з
гуманітарного права сфера застосування ratione losi

визначається в межах

території держав-учасниць тієї чи іншої міжнародної організації.
Наголошуємо на існуванні універсальної територіальної юрисдикції у
випадках

вирішення

проблем

пошуку

та

притягнення

до

кримінальної

відповідальності міжнародних злочинців у разі вчинення ними серйозних
порушень міжнародного гуманітарного права.
2.4. Сфера застосування ratione temporis
Сфера

застосування

ratione

temporis

стосується

застосування

норм

міжнародного гуманітарного права у часі.
Вважаємо, що оскільки норми міжнародного гуманітарного права діють як в
воєнний, так і мирний час існує універсальна юрисдикція застосування норм
міжнародного гуманітарного права. При цьому, окремі норми міжнародного
гуманітарного права застосовуються повністю або частково з моменту початку
збройного конфлікту міжнародного чи неміжнародного характеру і до його
завершення.
З

урахуванням

особливостей

сучасних

збройних

конфліктів

існують

проблемні питання щодо визначення моменту завершення збройного конфлікту та
питання щодо застосування у цих умовах норм міжнародного гуманітарного права.
Важливо зазначити, що міжнародне гуманітарне право застосовується не
лише під час ведення воєнних дій, а, зокрема, і до моменту завершення окупації,
остаточного звільнення осіб, які були затримані у зв’язку із збройним конфліктом,
остаточної репатріації військовополонених та інтернованих цивільних осіб,
повернення біженців та внутрішньо переміщених осіб.
Слід звернути увагу на необхідності уніфікації певних норм міжнародного
гуманітарного права, зокрема щодо визначення моменту завершення збройних
конфліктів.
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Женевські конвенції про захист жертв війни 1949 р. (ст.ст. I, 5; III, 5; IV, 6) і
Додатковий протокол I 1977 р. (ст..ст. 3, 75(6)) визначають випадки негайного або
відкладеного, повного або часткового припинення застосування права збройних
конфліктів. Ці питання також відображені дотично в Конвенції 1980 р., оскільки ст.
1 цієї Конвенції , визначаючи її сферу застосування, відсилає до ст. 2, загальної для
усіх Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 р., а також до ст. 1(4)
Додаткового протоколу I 1977 р.
Важливим є дія норм міжнародного гуманітарного права до остаточного
звільнення незаконно затриманих, заарештованих та/або засуджених осіб у зв’язку
із збройним конфліктом, а також вирішення питань щодо притягнення до
відповідальності

винних

у

вчиненні

серйозних

порушень

міжнародного

гуманітарного права (воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочину
геноциду).
2.5. Захист осіб та об’єктів під час ведення воєнних дій
Важлве місце в праві збройних конфліктів займають норми щодо обмеження
на ведення воєнних дій під час міжнародного чи неміжнародного збройного
конфлікту (право Гааги), а саме: а)

обмеження ratione personae, б) бмеження

ratione materiae, в) обмеження ratione conditionis. Заазначені обмеження можуть
бути визначені окрема, або разом. Зокрема, у ст. 1 Конвенції 1993 р. щодо
заборони

хімічної

зброї

зазначається,

що

“кожна

держаа

–

учасник

…зобов’язується ніколи, ні при яких обставинах…не застосовувати хімічну
зброю.” Присутність двох заперечень і їх абсолютний характер ratione temporis та
ratione conditionis виключають можливість використання хімічної зброї у якості
репресалій.
Слід зазначити, що обмеження ratione personae визначені в основному в
Санкт-Петербургській декларації 1868 р., Гаазькому положенні 1907 р., Гаазькій
конвенції 1954 р., Женевських конвенціях про захист жертв війни 1949 р. і

135

Додатковому протоколі I до них 1977 р., в яких визначені зобов’язання сторін
збройного конфлікту, як сторони, яка нападає, так і сторони, яка захищається.
Зокрема, сторона, яка нападає, має такі зобов’язання, як: заборона нападу на
цивільних осіб; заборона нападу на осіб, які вийшли із ладу (поранені і хворі
комбатанти, особи, які потрапили до корабельної аварії, військовополонені, особи,
які покидають з парашутом летальний апарат, що потерпає); заборона нападу на
осіб, які забезпечують медичну, санітарну і духовну допомогу жертвам конфлікту,
а також організацію цивільної оборони в їх інтересах.
Обмеження ratione materiae включають такі зобов’язання для воюючої
сторони, як: заборона нападу на цивільні об’єкти (стаття 23 Гаазького положення
1907 р., стаття 1 Гаазької конвенції IX 1907 р., Женевська конвенція про захист
цивільного населення під час війни 1949 р., стаття 52 Додаткового протоколу I
1977 р.); заборона нападу на місцевості, що не обороняються (стаття 25 Гаазького
положення 1907 р., стаття 1 Гаазької конвенції IX 1907 р., Женевська конвенція
про захист цивільного населення під час війни 1949 р., стаття 59 Додаткового
протоколу I 1977 р.); заборона нападу на нейтралізовані зони (стаття 15 Женевської
конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 р.); заборона нападу
на санітарні і безпечні зони і місцевості, а також на демілітаризовані зони (Гаазьке
положення 1907 р., стаття 23 I Женевської конвенції 1949 р., стаття 14 III
Женевської конвенції 1949 р., стаття 60 Додаткового протоколу I 1977 р.); заборона
нападу на стаціонарні та мобільні санітарні підрозділи і установи (Женевська
конвенція 1864 р., статті 6-8 Женевської конвенції 1906 р., Гаазьке положення 1907
р., I Женевська конвенція 1929 р., Женевські конвенції 1949 р. та статті 21-30
Додаткового протоколу I до них 1977 р.); заборона нападу на організації цивільної
оборони (статті 61-62, 67 Додаткового протоколу I 1977 р.); заборона нападу на
культурні цінності та місця відправлення культу (стаття 27 Гаазького положення
1907 р., стаття 5 Гаазької конвенції IX 1907 р., статті 25-26 Гаазьких правил
ведення повітряної війни 1923 р., стаття 1 Вашингтонського договору щодо
захисту у воєнний і мирний час пам’ятників, музеїв, установ, що слугують цілям
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науки і мистецтва (Пакт Реріха) 1935 р., статті 4, 9 Гаазької конвенції 1954 р.,
стаття 53 Додаткового протоколу I 1977 р., стаття 1 Статуту ЮНЕСКО 1945 р.,
статті 6, 11 Паризької конвенції 1972 р. про захист всесвітньої культурної і
природної спадщини); заборона нападу на об’єкти, необхідні для виживання
цивільного населення (стаття 54 Додаткового протоколу I 1977 р.); заборона
завдавати значну шкоду довкіллю (Паризька конвенція 1972 р. про захист
всесвітньої культурної і природної спадщини, Конвенція ООН 1976 р. щодо
заборони воєнного чи будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на
довкілля, статті 35, 55 Додаткового протоколу I 1977 р.); заборона нападу на
споруди та установки, що мають небезпечні сили (греблі, дамби, атомні
електростанції) (статті 52, 56 Додаткового протоколу I 1977 р.), Конвенція ОАЄ
1995 р. щодо утворення позаядерної зони в Африці, резолюція Генеральної
асамблеї ООН 45/58 від 4 грудня 1990 р.).
Обмеження ratione conditionis перш за все стосуються обмеження на
використання і заборону окремих видів зброї, зокрема видів зброї, заборона яких
обумовлено характером їх дії (зброї, що робить смерть фатальною; зброї, що
спричиняє надмірні пошкодження; зброї невибіркової дії). У зв’язку з наведеним,
проаналізовано Договір про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 р., Конвенцію
про заборону розроблення, виробництва і накопичення запасів бактеріологічної
(біологічної) зброї і токсинів та їхнього знищення 1972 р., Конвенцію про заборону
або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть
вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію
1980 р., Конвенціяю про заборону розробки, виробництва, накопичення,
застосування хімічної зброї та про її знищення 1993 р.
Слід звернути увагу на незаконність погрози та застосування ядерної зброї, а
також

необхідності

вдосконалення

міжнародно-правового

регулювання

застосування кібер-інформаційних технологій та штучного інтелекту у військовій
діяльності. Як відомо, МКЧХ виступив з ініціативою укладення міжнародного
договору щодо заборони ядерної зброї.
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Обмеження ratione conditionis також стосуються обмеження і заборони
окремих методів ведення збройної боротьби (віроломства, силових репресалій,
воєнних нападів невибіркового характеру, примусового призову на військову
службу громадян супротивної держави тощо).
В умовах сучасних збройних конфліктів існує необхідність підвищення
ефективності міжнародного контролю щодо дотримання учасниками збройних
конфліктів міжнародно-правових забов’язань щодо забезпечення прав осіб, які
знаходяться

під

владою

супротивника

(військовополонених,

тимчасово

затриманих, інших осіб, які перебувають під захистом міжнародного права).
Наголошується на необхідності здійснення більш жорсткого контролю з боку ООН
та інших відповідних міжнародних організацій, а також окремих держав, МКЧХ,
Міжнародної

комісії

щодо

встановлення

фактів

за

станом

утримання

військовополонених, тимчасово затриманих та інтернованих осіб.
Важливо зазначити, що міжнародне гуманітарне право регулює окремі
питання міжнародно-правових засад організації діяльності органів місцевого
самоврядування,

забезпечення

захисту

державного

оподаткування, забезпечення права на судовий захист

і

приватного

майна,

в умовах збройних

конфліктів, зокрема в умовах окупації усієї або частини території суверенної
держави.
Слід звернути увагу на тому, що обмеження ratione temporis та

ratione

conditionis можуть бути визначені як окремо, або разом. Зокрема, у ст. 1 Конвенції
1993 р. щодо заборони хімічної зброї зазначається, що “кожна держаа – учасник
…зобов’язується ніколи, ні при яких обставинах…не застосовувати хімічну
зброю.” Присутність двох заперечень і їх абсолютний характер ratione temporis та
ratione conditionis виключають можливість використання хімічної зброї у якості
репресалій.
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Розділ 3
ПРИНЦИПИ
МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА
3.1. Загальні принципи міжнародного права. Система принципів
міжнародного гуманітарного права
Прогресивний розвиток міжнародного гуманітарного права як галузі
міжнародного права потребує дослідження його принципів як цілісного інституту,
який визначає концептуальні напрямки сучасного його розвитку, його нормативноправової регламентації та практичної реалізації. Наявність системи принципів, що
користуються вищим авторитетом у рамках цієї унікальної нормативної системи, є
однією з характерних рис міжнародного гуманітарного права як нормативної
системи. Саме принципи міжнародного гуманітарного права забезпечують певну
єдність і системність його норм. У них акумулюється сутність усіх джерел
міжнародного гуманітарного права, зокрема, міжнародних договорів, міжнародних
звичаїв, відповідних правостворюючих рішень ООН та інших міжнародних
організацій, міжнародна судова практика. У логічному змісті принцип виступає
основою системи, що представляє узагальнення і поширення якого-небудь
положення на всі явища тієї галузі, з якої даний принцип абстрагований. [163, c.
329]
Загальновизнано, що принципи права - це його основні начала, вихідні ідеї,
що

характеризуються

універсальністю,

загальною

значимістю,

вищою

імперативністю і відображають найважливіші положення права. Принципам права
властиве абстрактне й універсальне засвоєння соціальної дійсності, що обумовлює
їхню особливу роль у структурі правової системи, механізмі правового
регулювання, нормотворчої та правозастосовної діяльності. Вони виконують роль
найважливішого системоутворюючого фактору в міжнародному праві, обєднують
норми, правові інститути і галузі в єдину систему, сприяють системного характеру
функціонування міжнародного права. Правові принципи є критеріями оцінки
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правової природи дій суб'єктів права, сприяють формуванню правового мислення і
правової культури, цементують систему права. Принципи права виникають при
наявності

відповідних

об'єктивних

умов,

мають

історичний

характер,

відображають результати раціонального, наукового осмислення закономірностей
розвитку об'єктивної дійсності. Принципи міжнародного права виконують роль
правового фундаменту миру, міжнародного правопорядку та міжнародної безпеки.
Підхід до міжнародного права, як до системи, порівняно нове явище.
Розрізнені норми, що існували в минулому, які регулювали локальні відносини або
забезпечували елементарні дипломатичні правила поведінки. Міжнародне право не
містило загальних цілей і принципів, було диспозитивним, тобто держави могли
скасувати у своїх взаємовідносинах дію будь-якої міжнародно-правової норми.
Поява принципів міжнародного права сприяло об'єднанню, організації, створенню
ієрархії норм міжнародного права. Воно перестало бути тільки диспозитивним,
з'явився комплекс імперативних норм (jus cogens), тобто загальновизнаних норм,
від яких держави не повинні відступати у своїх відносинах навіть по взаємній згоді
[164, c. 99]. Уваги заслуговує та обставина, що, незважаючи на свої особливості,
міжнародне право здобуває риси зрілої правової системи. Це стосується,
насамперед, розвитку механізмів кодифікації і імплементації, структурування
галузей міжнародного права.
Для міжнародного гуманітарного права, як і для інших галузей міжнародного
права, характерним є те, що в основі його системи принципів знаходяться основні
принципи міжнародного права, які входять до нормативної системи міжнародного
гуманітарного
обумовлені

права.

узагальнені

Під

основними

норми,

ідеї,

принципами
що

розуміється

відображають

соціально

характерні

черти

нормативної системи і її головний зміст. З урахуванням виконуємих функцій вони
користуються найвищим авторитетом [165, C. 82]. Поширеною думкою є те, що
основні принципи міжнародного права є ядром сучасного міжнародного права,
підтвердженням чого є визначення самого терміну “принцип” (лат. principium початок, основа, першооснова) [166, c. 588]. Ще з давнини принципи розглядались
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як вираження необхідності чи закону явищ. У логічному змісті принцип є
центральне поняття, основа системи, що представляє узагальнення і поширення
якого-небудь положення на всі явища тієї області, з якої даний принцип
абстрагований В свою чергу, система міжнародного права спирається на комплекс
принципів, володіє характерною для неї структурою, певними методами
формування

і функціонування, розвивається відповідно

до властивих

їй

закономірностей. Існування цієї системи об'єктивно обумовлено, оскільки лише в
якості організованої системи сучасне міжнародне право в змозі виконувати свої
функції.
Основні принципи міжнародного права закріплені у Статуті ООН, Декларації
про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співпраці
між державами згідно з Статутом ООН 1970 року, Заключному акті Наради з
безпеки і співпраці в Європі 1975 року, Підсумковому документі Віденської
зустрічі 1989 року тощо, до яких слід віднести наступні принципи: принцип
суверенної рівності держав; принцип незастосування сили чи погрози силою у
міжнародних відносинах; принцип вирішення міжнародних суперечок мирними
засобами; принцип поваги прав людини й основоположних свобод; принцип
невтручання у внутрішні справи держав; принцип територіальної цілісності
держав; принцип непорушності державних кордонів; принцип рівноправності і
самовизначення народів і націй; принцип співробітництва між державами;
принцип сумлінного виконання зобов'язань за міжнародним правом.
Основні принципи міжнародного права виступають у якості загальновизнаних
норм вищого порядку, які концентровано відображають поведінку суб'єктів
міжнародних відносин та застосовуються у міжнародному гуманітарному праві як
галузі

міжнародного

права.

Вони

визначають

параметри

функціонування

міжнародного гуманітарного права. Хоча ці принципи, будучи нормами
міжнародного права, в цілому спрямовані на регулювання міждержавних відносин
і, як правило, не регулюють відносини за участю фізичних і юридичних осіб
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безпосередньо, водночас згадані принципи можуть застосовуватися щодо індивідів
опосередковано, тобто за посередництвом держави.
При цьому, слід акцентувати увагу на тому, що зазначений перелік основних
принципів не є вичерпним. У зв’язку з цим, на наш погляд, перелік основних
принципів міжнародного права слід доповнити такими принципами, як: принцип
верховенства права та принцип екологічної безпеки.
З урахуванням положень статті 38 Статуту Міжнародного Суду ООН як
загального положення у відношенні джерел міжнародного права слід звернути
увагу на відмінність основних принципів міжнародного права і загальних
принципів права, зокрема таких загальних принципів, як: принцип добросовісності
(bona fides, bonne foi, good faith), принцип pacta sunt servanda, принцип
незловживання правом, принцип sic utere tuo ut alienum non laedas (тобто
використовуй свою власність так, щоб не шкодити власності іншого), принцип
справедливості (equity), принцип відповідальності (responsibility), принцип повної
компенсації (restitutio in integrum) за заподіяну шкоду, принцип пропорційності,
принцип vis major (непереборної сили), принцип salus populi suprema lex (благо
народу — вищий закон), принцип заборони несправедливого збагачення (unjust
enrichment), принцип заборони відмови в правосудді (denial of justice), а також
низка принципів презумпцій та загальних принципів у галузі процесуального права
(наприклад, такі принципи, як "ніхто не може бути суддею у власній справі" (nemo
judex in sua causa), "вислухай і іншу сторону" (audiatur et altera pars) тощо).
Досліджуючи загальні принципи

міжнародного права в контексті теорії

міжнародного гуманітарного права, особливу увагу слід приділити такому
важливому для міжнародного гуманітарного права принципу, як принцип pacta
sunt servanda. При цьому слід наголосити на проблемах юридичного характеру, що
виникають у зв'язку з реалізацією зазначеного принципу державами-учасниками
Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року та додаткових протоколів
до них, що зобов’язують держави не тільки дотримуватися їх вимог, але і
забезпечувати їх дотримання іншими державами-учасниками цих конвенцій.
142

Аналізкуючи співвідношення принципів міжнародного гуманітарного права
та загальних принципів міжнародного права, важливо підкреслити, що загальні
принципи міжнародного права, будучи імперативними нормами, являють собою
основу

міжнародного

публічного

порядку,

у

рамках

якого

відбувається

становлення і розвиток міжнародного гуманітарного права. Зазначені принципи є
дієвими в міжнародному гуманітарному праві. Зокрема, такі принципи, як принцип
добросовісності і співмірності, що увійшли у звичаєве право і були кодифіковані,
застосовуються як в мирний час, так і під час збройних конфліктів міжнародного
та/або неміжнародного характеру. Слід звернути увагу на тому, що загальні
принципи

міжнародного

основоположних

права

загальних

займають

принципів

особливе

міжнародного

місце

в

системі

гуманітарного

права,

оскільки, в силу свого універсального характеру, вони являють собою той
правовий фундамент, на якому відбувається формування міжнародних відносин, у
яких беруть участь представники різних правових систем і юридичних традицій.
Принципи міжнародного гуманітарного права мають відповідати змісту визнаних
загальних принципів міжнародного права.
Міжнародне гуманітарне право має власну систему принципів. [167] Систему
принципів міжнародного гуманітарного права як галузі міжнародного права, що
об”єднує право збройних конфліктів та право прав людини, умовно можна
поділити на дві категорії: а) основоположні загальні принципи; б) спеціальні
принципи. Слід наголосити на тому, що однією з характерних рис міжнародного
гуманітарного права як нормативної системи є наявність у ній основоположних
загальних принципів, які користуються вищим авторитетом у рамках цієї
специфічної

нормативної

системи.

Основоположні

загальні

принципи

міжнародного гуманітарного права належать до універсальних норм jus cogens з
моменту їх визнання, що визначає їх особливий характер у правозастосуванні.
Розглядаючи справу щодо воєнної діяльності в Нікарагуа (1986), коли виникли
окремі

проблеми

щодо

застосування

міжнародного

гуманітарного

права,

Міжнародний Суд ООН не мав можливості застосувати норму міжнародного
143

договору у зв’язку із застереженням США щодо компетенції Суду, він застосував
до цього конкретного випадку звичаєві норми, що знайшли своє віображення в
окремих конвенціях з міжнародного гуманітарного права. Зокрема, Міжнародний
Суд ООН зробив посилання на окремі положення VIII Гаазької конвенції 1907 року
і ст. 3, загальну для усіх Женевських конвенцій про захист жертв війни1949 року,
як на “конкретне визначення” “загальних принципів гуманітарного права.” [168, C.
112-113] З приводу визначення поняття геноциду в Конвенції щодо попередження
злочину геноциду та покарання за нього 1948 р., Міжнародний Суд ООН також
зазначив, що: “Принципи, що перебувають в основі Конвенції”, є принципами,
визнаними цивілізованими націями як пов’язуючи держави навіть поза будь-якого
договору.” [169, C. 116]
Слід зазначити, що в умовах розвитку міжнародного гуманітарного права не
існує остаточно сформованої та нормативно визначеної системи принципів
міжнародного гуманітарного права. Дослідники цього питання по-різному
підходили до розв’язання цієї проблеми, пропонуючи свої конвенції або не
погоджуючись частково з висновками інших [170]. Вважаємо за необхідне
закріплення

принципів

міжнародного

гуманітарного

права

в

єдиному

формулюванні expressis verbis. З метою визначення та систематизації принципів
міжнародного гуманітарного права, на наш погляд, існує необхідність розробці та
прийняття відповідної декларації Генеральної Асамблеї ООН або міжнародної
конвенції, наприклад додаткового протоколу до Женевських конвенцій про захист
жертв війни 1949 року.
У зв’язку з цим слід звернути увагу на актуальність наукових досліджень з
цієї проблематики у сфері міжнародного гуманітарного права.
3.2. Основоположні загальні принципи міжнародного гуманітарного
права
Термін “основоположні загальні принцип міжнародного гуманітарного права”
був визначений у рішенні Міжнародного Суду ООН у справі “Нікарагуа проти
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Сполучених Штатів Америки” 1986 р., в якому Міжнародний суд, аналізуючи
положення Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 р., зокрема загальні
положення Конвенцій щодо змісту “застереження Мартенса”, підкреслив, що ці
положення базуються на “основоположних загальних принципах гуманітарного
права.” [171, C. 92]
Основоположними загальними принципами міжнародного гуманітарного
права є: “застереження Мартенса” та наступні принципи: а) принцип гуманності; б)
принцип необхідності; в) принцип співрозмірності; г) принцип проведення
розмежування; д) принцип заборони заподіяння надмірних страждань; е) принцип
незалежності jus in bello від jus ad bellum.
Слід зазначити, що зазначені принципи засновані не на окремому джерелі
міжнародного права, а на міжнародних договорах, звичаях або загальних
принципах міжнародного права, та регулюють різні сфери міжнародного
гуманітарного права. З одного боку, вони, як правило, випливають з існуючих
міжнародно-правових норм, оскільки відображають сутність і значення цих норм, а
з іншого - впливають на існуючі норми, підтримують ці норми та допомагають
визначити їх зміст, що є важливим, насамперед, у разі їх застосування та
тлумачення.
“Застереження Мартенса” покликане виконувати роль об’єднавчого чинника
між позитивними нормами міжнародного гуманітарного права і природним
звичаєвим правом. З його визначенням у преамбулі другій Гаазької конвенції 1899
р. про закони і звичаї сухопутної війни, “Застереження Мартенса” стало
невід’ємною частиною міжнародного гуманітарного права. Його зміст зводиться
до такого: “Надалі, доки не буде видано повнішого зводу законів війни, Високі
Договірні Сторони вважають за доцільне заявити, що у випадках, не охоплених
ухваленою конвенцією, населення та воюючі сторони перебувають під охороною
та верховенством принципів міжнародного права, якими вони викарбувались зі
звичаїв, що склались між цивілізованими націями, законів людяності та вимог
суспільної свідомості”. Слід зазначити, що цю заяву Ф. Мартенс зробив після того,
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як делегати мирної конференції в Гаазі не змогли досягти згоди у питанні про
статус цивільних осіб, які взялись за зброю у боротьбі проти окупантів. Досі
тривають суперечки, чи є “закони людяності” та “вимоги суспільної свідомості”
самостійними, юридично обов’язковими критеріями, застосовуючи які, можна дати
правову оцінку будь-якому виду зброї або типу поведінки, або ж вони
розглядаються як моральні настанови.
Можна припустити, що застереження Мартенса, а точніше — його елементи,
варто розглядати як одне з джерел міжнародного права, причому не лише стосовно
права сухопутної війни, але й для значно ширшого кола суспільних відносин. Із
цього приводу М. Штребель і К. Штрупп підкреслювали, що поряд із писаним
правом існує звичаєве право, а звичаї розвиваються із законів людяності та вимог
суспільної свідомості [172]. Водночас, Т. Голланд наполягав на тому, що неписане
право війни з почуття людяності і честі походить з “considerations of general
convenience” [173, C. 109] .
Про заклики до принципів справедливості, честі та людяності йшлося в
американському Кодексі Ф. Лібера.
“Застереження Мартенса” не лише вказує на прогалини в міжнародному
гуманітарному праві і підкреслює гуманітарні елементи під час збройних
конфліктів, але і вирішує важливу теоретичну проблему правозастосування у разі
відсутності відповідної норми в позитивному праві. У зв’язку з цим, слід звернути
увагу на тому, що приводу визначення поняття геноциду в Конвенції щодо
попередження злочину геноциду та покарання за нього 1948 р. Міжнародний Суд
ООН, здійснюючи тлумачення норм Гаазького Положення 1907 р. та ст. 3,
загальної для усіх Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 р.,зазначив,
що: “Принципи, що перебувають в основі Конвенції”, є принципами, визнаними
цивілізованими націями як пов’язуючи держави навіть поза будь-якого договору.”
[174]
Під час Першої світової війни “застереження Мартенса” отримало реальну
можливість перевірки його ефективності. За ст. 2 Гаазької конвенції про закони і
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звичаї сухопутної війни, її положення були обов’язкові лише для Договірних
Держав і лише в тому випадку, якщо всі воюючі сторони є учасниками конвенції.
Попри це діє загальне міжнародне право, норми якого чинні для всієї галузі права
війни, за умови, що учасники війни не є членами цієї конвенції. Отже, загальне
міжнародне право визначене застереженням Мартенса, оскільки конвенція не
передбачає участі в ній усіх держав. Однак застереження Мартенса щодо всіх
учасників під час Першої світової війни так і не застосували, хоч така можливість
існувала [175, C. 9]. Зазначимо, що ставити питання в такій площині не зовсім
доцільно, оскільки загальне міжнародне право не відрізняється від кодифікованого.
Крім цього, в останньому перейняті лише загальновизнані положення.
Перша спроба повнішої позитивації “застереження Мартенса” була здійснена на
Версальській мирній конференції 1919 р. [176] Комітет з відповідальності винних
за розв’язання війни мав дослідити ушкодження з “Lois et coutumes de la guerre" і
зібрав матеріал з “Lois et coutumes de la guerre et des lois de Vhumanite” [177]. Він
констатував, що війну провадили варварськими та протиправними методами з
порушенням принципу гуманності. Вина щодо війни могла бути визнана воєнними
судами або особливим Вищим Судом. Масштабом виміру слугували положення
клаузули Мартенса. Американці — члени Комітету виступали за те, щоб взяти за
правову основу лише правила війни. Принципи чи закони людяності для них
виглядали занадто невизначеними. Вони намагались розробити правила, які
відмежовували дозволені дії від ексцесу. Очевидно, для американців кодекс
Лібера, який не був повним і мав відповідні прогалини, на той час означав право
війни. Більшість із 32 злочинів війни, які дослідив Комітет, підпадали під дію норм
Конвенції [178, C. 356]. Та ця дискусія була радше академічна, оскільки більша
частина Комітету відчувала, що революційні заходи захищались необхідністю
війни і їх межі нечітко кодифіковані в договірному праві війни.
У Женевському протоколі про заборону застосування на війні задушливих,
отруйних або інших подібних газів і бактеріологічних засобів від 17 червня 1925 р.
[179] вміщено заклик до осуду та заборони їх громадською думкою цивілізованого
147

світу (абз. 1 і 3). Крім цього, ідею застереження Мартенса закріплено в Женевських
конвенціях про захист жертв війни від 12 серпня 1949 р. та Додатковому протоколі
I до них 1977 р. Відповідні статті [180], що стосуються денонсації, проголошують,
що “денонсація чинна лише стосовно держави, яка денонсувала. Вона ніяк не
впливатиме на зобов’язання, які сторони, що перебувають у конфлікті, будуть
зобов’язані продовжувати виконувати згідно з принципами міжнародного права,
оскільки вони випливають зі звичаїв, що склалися серед цивілізованих народів, із
законів людяності та велінь суспільної совісті”.
“Застереження Мартенса” являє собою загальне положення, що перетворює
звичаї, які оформились у взаємовідносинах між цивілізованими націями, закони
гуманності й вимоги суспільної свідомості на правовий вимір, що застосовується
там і тоді, де і коли конкретні положення конвенції не охоплюють конкретні
випадки. На перший погляд, це застереження стосується лише одного питання. Однак величезне значення застереження Мартенса полягає в тому, що його дух і зміст
поширюються на різні та подібні варіанти ситуацій під час збройних конфліктів;
воно втілилось у багатосторонніх договорах, прийнятих у середині і в другій
половині XX ст. [181].
Слід зазначити, що з плином часу значення застереження Мартенса не лише не
зменшується, а навпаки — його застосовують до нових умов. Події 60-х років XX
ст., коли відбулась низка збройних конфліктів — національно- визвольні війни в
Африці, конфлікт на Близькому Сході, війни в Нігерії та В’єтнамі, одночасно
висвітлили деякі аспекти права війни і прав людини в їхньому взаємозв’язку. На
Міжнародній конференції з прав людини, скликаній у 1968 році Організацією
Об’єднаних Націй у Тегерані, наголошували на нерозривному зв’язку прав людини
з міжнародним гуманітарним правом. У своїй резолюції XXII “Повага до прав
людини під час збройних конфліктів”, прийнятій 12 травня 1968 р., Конференція
закликала до неухильного застосування конвенцій під час збройних конфліктів і
укладення нових договорів. Ця резолюція започаткувала діяльність ООН у галузі
міжнародного гуманітарного права.
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На думку Р. Шльоссера [182, C. 298] та Ф. Кальсховена [183, C. 118], суспільна
свідомість є важливим елементом застереження Мартенса, яка, на їхнє
переконання, виступає важливою гарантією поваги до норм гуманітарного права.
Мабуть, можна стверджувати, що бар’єри сваволі поставлені завдяки суспільній
свідомості, яка є значно ширшим поняттям, ніж вимога людяності. У цьому
контексті загальні принципи права варто розглядати як конкретно застосовні
норми, оскільки інакше вони не зможуть виконувати своїх функцій. Порівняно з
тим, як зазначено у застереженні Мартенса, у правовій дійсності звичаї народів є
звичаєвим правом. ‘‘Закони людяності” тут мають досить конкретний прояв, а
відповідно вимоги суспільної свідомості стосуються навіть окремих випадків.
Загалом

застереження

Мартенса

виступає

як

джерело

чи

основа

норм

міжнародного права, які мають визначати поведінку воюючих сторін. Перший
елемент застереження означає не позитивне звичаєве право — застереження має
заповнити прогалину, — а керівну думку цивілізації, тоді як другий елемент має на
увазі керівну думку гуманності, а не готовий позитивний закон.
Аналізуючи ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН, можна зауважити, що
вона містить різні поняття джерел і має на увазі лише норми, взяті з різних джерел.
Правочинність і правове вчення є при цьому допоміжним засобом, а не причиною.
Водночас виникає підозра, що існують норми, які застосовуються і є
необхідними, але не передбачені ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН. Із
огляду на цю обставину деякі автори взагалі відкидали поняття джерел
міжнародного права1. Якщо сповідувати цю ідею, відповідно треба вдатися до
індуктивного методу з’ясування правової норми.
Отже, застереження Мартенса лише тоді узгоджується зі ст. 38 Статуту
Міжнародного Суду, якщо один із текстів (або обидва) не брати до уваги серйозно,
або коли враховувати дві підстави:
1)

загальні принципи права, що передбачені в абз. 1 ст. 38 Статуту

Міжнародного Суду, розуміються як неписані норми, чинні без залучення
доведеної загальної практики [184, C. 20; 185, 20, 24];
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2)

застереження Мартенса застаріло відповідно до ст. 38, однак воно має

значення доти, доки його розглядають як джерело серед категорій норм ст. 38, які в
ній не названі.
Існує певна логічна непослідовність у тому, що ст. 38 Статуту Міжнародного
Суду вказує на цивілізовані держави, адже з розширенням міжнародно-правової
спільноти (а нині налічується понад 190 членів ООН) усі держави трактуються як
цивілізовані. На думку Г. Шварценбергера, “предметизація принципів у конкретні
норми є своєрідним трюком, за допомогою якого виводиться загальне поняття,
закладене раніше” [186, C. 243]. А відтак принципи не є узагальненнями обставин,
а слугують, передусім, мірилом існуючих цінностей. Саме тому застереження
Мартенса потрібно розглядати як дух (ідею) міжнародного правопорядку, який діє
від випадку до випадку поруч із консолідованими та сформульованими нормами і
має впливати на процес створення відповідних норм. Ідея застереження стає
правдивою, коли її елементи розумієш як керівні ідеї міждержавного правопорядку.
У міжнародно-правовій літературі відсутнє єдине тлумачення застереження
Мартенса. Здебільшого його трактують і в широкому, й у вузькому розумінні через
існування різних доктрин у теорії міжнародного права та неоднакову практику
застосування останнього. Тлумачення застереження Мартенса у вузькому розумінні
передбачає, що звичаєве міжнародне право продовжують застосовувати після
прийняття

будь-якої

договірної

норми.

В

аналогічних

випадках

впливу

міжнародно-правового регулювання підлягає значно ширше коло міжнародних
відносин.
Тлумачення застереження Мартенса в ширшому розумінні передбачає, що
оскільки міжнародні договори з гуманітарного права не завжди вичерпні, то не є
ipso facto дозволено те, на що в договорі немає явної заборони [187, C. 28; 188, C.
46-47]. Принципи міжнародного права, на які Мартенс посилається в
застереженні, беруть початок в одному, двох або трьох джерелах, — це звичаї, що
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сформувались у відносинах між цивілізованими народами, як зазначено у ст. 1 (2)
Додаткового протоколу І, закони гуманності та вимоги суспільної свідомості.
Таким чином, застереження Мартенса дає змогу при визначенні меж
застосування міжнародного гуманітарного права відступити від договірного права
та міжнародних звичаїв, звернувшись при цьому до принципів гуманності та вимог
суспільної свідомості. Застереження слугує гарантом звичаєвого гуманітарного
права і застосовується у всіх сферах міжнародного гуманітарного права, а не лише
під час збройних конфліктів. Принципи гуманності та суспільної свідомості є тими
чинниками стримування держав, які обмежують їх свободу робити те, що прямо не
заборонено конвенційним правом.
Важливе місце серед основоположних загальних принципів міжнародного
гуманітарного права займає принцип гуманності, який є одним з первинних
принципів. Визначення поняття принципу гуманності (лат. humanus - людський,
людяний) пов’язано із повагою гідності і прав людини, турботою про благо людей,
їх всебічний розвиток, створення сприятливих для людини умов життя та
діяльності. Вважається, що спочатку ідеї гуманізму, зокрема і в умовах ведення
збройної боротьби, формувалися стихійно протягом всієї історії людства.
Формування ідей гуманізму пов’язується з епохою Відродження (Ренесансу) ХIVXVI ст.ст., з діяльністю таких видатних особистостей, як Франческо Петрарка,
Аліг’єрі Данте, Джованні Боккаччо, Леонардо да Вінчі, Еразм Роттердамський,
Джордано Бруно, Франсуа Рабле, Мішель де Монтень, Микола Коперник, Вільям
Шекспір, Френсіс Бекон та ін. Гуманізм досяг свого розквіту в творах
просвітителів XVIII століття, які проголосили гасла волі, рівності і братерства.
Гуманізм як явище має ідеологічні, філософські, етичні, політичні аспекти
Сучасний гуманітаризм являє собою спробу побудувати відносини між людьми на
основі компромісу між їх інтересами, тому що милосердя і справедливість
займають далеко не останнє місце в ієрархії справжніх інтересів людей.
Гуманітаризм ставить своєю метою створення такого суспільного порядку, що
влаштовував би як можна більшу кількість людей. [189, c. 104]
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Визначення гуманізму як явища дозволяє підтвердити, що гуманізм як правовий
принцип-ідея ґрунтується на розвитку філософії, етики, естетики, моралі, релігії і
виступає системним регулятором людських відносин і в тому числі міжнародних
відносин. [190, c. 65] Прагнучи до досягнення компромісу між розуміннями
військової необхідності і вимогами гуманності, міжнародне гуманітарне право несе
в собі характерний етичний елемент, тому що мова йде про те, щоб пом'якшити
прояви насильства.
Основну роль принципу гуманності (людинолюбства, людяності) визнають
практично усі вітчизняні і закордонні представники доктрини міжнародного права,
[191, c. 48; 192, c.232; 193, c. 410; 194, c. 528; 195, c.60; 196, C. 93-111] очевидно в
силу того, що більшість норм міжнародного гуманітарного права безпосередньо
стосуються забезпечення поваги людської особистості й елементарних міркувань
гуманності [197, c. 176].
У той час, як посилання на «закони людяності» указують на СанктПетербурзьку декларацію 1868 р., як на джерело, що надихало авторів, Преамбула
до Гаазької конвенції 1899 р. відсилає безпосередньо до цього документа, коли
затверджує, що в основі її постанов лежить «бажання зменшити нещастя війни,
наскільки дозволять військові вимоги». [198, c. 224] Принцип, виражений у цьому
абзаці Преамбули (і ще раз приведений у тексті Положення у формі загальної
заборони використовувати озброєння, що заподіюють зайві страждання), є по суті
ідентичним принципу, покладеному в основу роботи Міжнародної військової
комісії 1868 р., - принципу пошуку балансу між вимогами військової необхідності і
законами гуманності.
Принцип гуманості знайшов відображення в Гаазькій конвенції 1907 р., яка
надала йому самостійної юридичної дії: “Приймаючи до уваги, що поряд з
вишукуванням засобів до збереження миру і попередженням збройних зіткнень
між народами слід так само мати на увазі і той випадок, коли удатися до зброї в
силу подій, усунення яких при всьому старанні виявилося б неможливим;
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бажаючи й у цьому крайньому випадку служити справі людинолюбства і
погодитися з вимогами цивілізації, що постійно розвиваються;
визнаючи, що для цього слід піддати перегляду загальні закони і звичаї
війни як з метою більш точного їхнього визначення, так і для того, щоб ввести в
них відомі обмеження, що, наскільки можливо, пом'якшили б їхню суворість;
визнали необхідним доповнити по

деяких пунктах

праці Першої

Конференції Миру, що одушевляючись за прикладом Брюссельської конференції
1874 р. цими началами мудрої і великодушної передбачливості, прийняла
постанови, що мають предметом визначити й установити звичаї сухопутної війни.
Ці постанови, викликані бажанням зменшити нещастя війни, наскільки
дозволять військові вимоги, призначаються, відповідно до видів Високих
Договірних Сторін, служити загальним керівництвом для поведінки воюючих у
їхніх відносинах один до одного і до населення.
Нині виявилося, однак, неможливим дійти згоди через постанови, що
охоплювали б усі виникаючі на справі випадки.
З іншого боку, у намірах Високих Договірних Держав не могло входити,
щоб непередбачені випадки, за відсутністю письмових постанов, були надані на
свавілля військових начальників.
Надалі до того часу, коли представиться можливість видати більш повний
звід законів війни, Високі Договірні Сторони вважають доречним засвідчити, що у
випадках, не передбачених прийнятими ними постановами, населення і воюючі
залишаються під охороною і дією начал міжнародного права, оскільки вони
випливають із встановлених між освіченими народами звичаїв, із законів
людяності і вимог суспільної свідомості” [199, c. 224].
Ідеї принципу гуманності пронизують весь масив норм міжнародного
гуманітарного права. Наприклад, у Санкт-Петербурзькій декларації 1868 р. термін
«людинолюбство» вживається тричі. Це відноситься і до збройних сил, і до
цивільного населення.
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Принцип гуманності знайшов відображення і закріплення в багатьох
резолюціях Ради Безпеки ООН та Генеральної Асамблеї ООН. Зокрема, у
Резолюції Ради Безпеки 237 від 14 червня 1967 р. підкреслюється, що невід'ємні
права людини повинні поважатися під час війни. У Резолюції Генеральної
Асамблеї ООН 26/75 від 9 грудня 1970 р. зазначається, що основні права людини в
тому виді, як вони визнані в міжнародному праві і викладені в міжнародних
документах,

продовжують

цілком

застосовуватися

в

ситуаціях

збройних

конфліктів. Поняття «гуманність» і «мир» зустрічаються в текстах різних
документів Міжнародного Комітету Червоного Хреста, а з 1986 р. входять до
Преамбули Статуту Руху Червоного Хреста. Це досить важлива обставина, тому
що Преамбула накладає зобов'язання на уряди тією ж мірою, що й Статут,
прийнятий ними. Принцип гуманності у 1961 р. знайшов відображення у резолюції
Празького засідання Ради делегатів Червоного Хреста та був визначений першим із
сновоположних принципів під час роботи Міжнародної конференції Червоного
Хреста у Відні (1965 р.).
Слід зазначити, що принцип гуманності, співчуття до жертв збройних
конфліктів виражає саму сутність Руху Червоного Хреста. Ряд міжнародноправових актів, ґрунтуючись на принципі гуманості, покладає на держави наступні
зобов’язання:
 з урахуванням науково-технічного прогресу

у військовій справі

встановлювати «технічні границі, в яких потреби війни повинні зупинитися перед
вимогами людинолюбства»; зменшувати «по можливості, нещастя війни» (СанктПетербурзька декларація 1868 р.);
 здійснювати правове регулювання збройної боротьби, що служило б
«справі людинолюбства»; вносити в закони і звичаї ведення війни необхідні
обмеження, що, наскільки можливо, пом'якшили б їхню суворість, «зменшити
нещастя війни, наскільки дозволяють військові вимоги» (IV Гаазька конвенція
1907 р.);
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 гуманно

поводитися

з

жертвами

війни:

військовополоненими,

пораненими, хворими, цивільним населенням (ст. 18 I і II Женевських конвенцій
1949 р., ст. 13 III і IV Женевських конвенцій 1949 р.);
 щадити культурні цінності у випадку збройного конфлікту (Гаазька
конвенція 1954 р.);
 воюючі у своїх діях повинні виходити з принципів гуманності (ст. 1
Додаткового протоколу I, Преамбула Додаткового протоколу II 1977 р.) тощо.
Таким чином, принцип гуманності в ситуаціях збройних конфліктів
виступає в якості «противаги» принципу tout ce que n'еst pas detendu est permis (усе,
що не заборонене, дозволене), що вкрай важливо з огляду на руйнівний характер і
наслідки війни як явища, регульованого правом. Реалізація принципу гуманності
зводиться не тільки до обмеження засобів і методів ведення війни, його варто
розглядати в широкому сенсі, як найстарійший і основний принцип права війни,
що поширюється на всі сфери поведінки воюючих сторін, що забороняє
застосування такого військового насильства, що не є необхідним у ході збройного
конфлікту [200, c. 224]. Принцип гуманності – найбільш узагальнений принцип
системи принципів міжнародного гуманітарного права, всі інші

основоположні

загальні принципи його конкретизують і розвивають. Він є присутнім під час
реалізації інших принципів.
Серед основоположних загальних принципів міжнародного гуманітарного
права, що стосується насамперед права збройних конфліектів, належне місце
відводиться
принцип

принципу

необхідності.

міжнародного

Зазначений

гуманітарного

права

основоположний

загальний

безпосередньо

стосується

міжнародно-правового регулювання ведення воєнних дій, що обумовлює його
певну специфіку визначення та застосування в умовах збройної боротьби через
можливість довільного його тлумачення і існуючої негативної практики
застосування [201, c. 128; 202, C. 125].
З урахуванням принципу необхідності міжнародне гуманітарне право
регламентує дії як держав, учасників міжнародного збройного конфлікту, так і
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сторін збройного конфлікту неміжнародного характеру, а також учасників
міжнародних миротворчих операцій під егідою ООН чи іншої відповідної
міжнародної організації.
Визначення та застосування принципу необхідності обумовлене рядом
факторів, зокрема тим, що воєнні дії не є нормальним станом міжнародного
суспільства. Оскільки війни як засіб вирішення суперечрк заборонені у
міжнародному праві, застосування збройної сили є можливим лише у виключних
випадках, визначених Статутом ООН, зокрема у випадку захисту від агресії та/або
під час проведення міжнародної миротворчої операції з метою встановлення миру
та міжнародного правопорядку згідно відповідного рішення Ради Безпеки ООН. З
урахуванням зазначеного, посилання на необхідність, зокрема і військову,
допускаються лише в тих випадках, коли мова йде про надзвичайну небезпеку,
створену для матеріальних, культурних та інших цінностей, і ніколи такий дозвіл
не може поширюватися на ситуації, пов'язані зі створенням додаткової погрози для
життя, здоров'я і достоїнства людей, тобто для людських, гуманітарних цінностей.
Ця

тенденція

цілком

відповідає

принципу захисту прав

людини,

який

проголошений сучасним міжнародним правом і має першорядне значення у сфері
збройних конфліктів. Тобто військова необхідність припускає використання під
час збройного конфлікту домірної сили з урахуванням існуючих обмежень на
методи і засоби ведення збройної боротьби. Однак військова необхідність не
виправдує жорстокість, віроломство чи будь-які дії, заборонені міжнародним
гуманітарним правом. Свого часу Гуго Гроцій зазначав: “Неможливо не лише
погодитись із думкою декого, нібито під час війни припиняються всі права, але й
навіть не варто ні розпочинати війну, ні продовжувати розпочату війну інакше, ніж
дотримуючись меж права й добросовісності” [203, c. 254]. Така вимога з часом
отримує нормативне закріплення не лише у двосторонніх, а й у багатосторонніх
договорах. А тому не виникає здивування з приводу того, що в преамбулах до
договорів з гуманітарного права XIX ст. часто трапляються посилання на те, що
цивілізованість вимагає застосування відповідних обмежень на засоби й методи
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ведення війни. Зокрема, у Санкт-Петербурзькій декларації 1868 р. про заборону застосування розривних і запалювальних куль зазначено: “Взяти до уваги, що успіхи
цивілізації мусять мати наслідком зменшення, у міру можливого, наслідків війни.”
[204]
Яскравим прикладом регламентації принципу необхідності є кодекс Ф.
Лібера (1863), на основі якого сформовані положення Гаазьких конвенцій 1899 і
1907

рр.,

що

суттєво

вплинули

на

подальший

розвиток

міжнародного

гуманітарного права. Кодекс Лібера, розроблений під час громадянської війни в
Америці і виданий президентом Авраамом Лінкольном як загальний наказ № 100,
за яким війна вважалась законною справою. У ст. 67 цього документа
проголошувалось: “Міжнародне право дозволяє будь-якому суверенному уряду
вести війну проти іншої суверенної держави і відповідно не допускає жодних
інших законів і правил, що відрізняються від тих, якими регулюються звичайні
військові дії, в частині, що стосується поводження з військовополоненими,
незважаючи на те, що останні належали б до армїі уряду, напад котрого Сторона,
яка захопила в полон, вважає безвідповідальним і неправомочним". Військова
необхідність при цьому визначається як “урегульоване застосування сили, не
заборонене міжнародним правом, з метою забезпечити придушення противника у
короткий строк і з найменшими втратами економічних та людських ресурсів"
[205].
Відповідно до вимог міжнародного гуманітарного права збройна сила у
визначених випадках може бути застосована лише проти військових об’єктів. [206]
Поняття військового обєкту визначено у ст. 52 (2) Додаткового протоколу I 1977 р.
до Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 р., де зазначаєтьсчя, що
“військові обєкти обмежуються тими об’єктами, які в силу свого характеру,
розтушування, призначення чи використання вносять ефективний вклад в воєнні
дії і повне чи часткове руйнування, захоплення або нейтралізація яких у
відповідній конкретній ситуації призводить до явної воєнної переваги”. Отже,
поняття військового обєкту має такі ознаки, що повинні одночасно мати місце в
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конкретному випадку, як: 1) обєкт повинен вносити ефективний вклад в воєнні дії;
2) його повне чи часткове руйнування, захоплення або нейтралізація призводить до
явної воєнної переваги.
Слід звернути увагу на тому, що у міжнародному гуманітарному праві чітко
визначено заборону нападів та репресалій проти цивільних об’єктів (ст. 52 (1)
Додаткового протоколу I 1977 р. до Женевських конвенцій про захист жертв війни
1949 р. За певних обставин такі напади розглядаються у якості міжнародних
воєнних злочинів, за вчинення яких існує сувора відповідальність як за
національним, так і міжнародним правом.
Принцип необхідності знайшов відображення і розвиток в цілому ряді
міжнародних договорів з міжнародного гуманітарного права. Зокрема:
 Гаазьке положення 1907 р. містить норми «викликані бажанням
зменшити нещастя війни, наскільки це дозволять військові вимоги». Іншими
словами, автори цілком врахували елемент військової необхідності, і, отже, даним
правилом можна пожертвувати в угоду військовій необхідності тільки тоді, коли це
недвозначно дозволено самим правилом (наприклад, ст. 23 п. (ж) Гаазького
Положення 1907 р.);
 Женевські конвенції 1949 р. ще більш точні у викладі цього питання.
Загальна стаття 1 ставить за обов'язок державам-учасникам «при будь-яких
обставинах дотримуватися і змушувати дотримуватися дійсної конвенції»;
 стаття 12 Женевської конвенції I 1949 р. наголошує, що сторона, яка
знаходиться в конфлікті, «примушена залишити ворогу поранених чи хворих,
залишає разом з ними, наскільки це дозволять військові вимоги, частину свого
санітарного персоналу і обладнання для сприяння догляду за ними»;
 «у випадку крайньої військової необхідності, попередньо забезпечивши
долю поранених і хворих», командири можуть використовувати санітарні будинки,
майно і склади (I Женевська конвенція, 1949 р., ст. 33);
 «Усяке знищення Державою, що здійснює окупацію, рухомого або
нерухомого майна, яке є індивідуальною чи колективною власністю приватних
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осіб або Держави, громад або громадських чи кооперативних організацій, що не є
абсолютно необхідним для воєнних операцій, забороняється» (IV Женевська
конвенція, 1949 р., ст. 53);
 зобов'язання щодо поваги культурних цінностей «можуть бути порушені
тільки у випадку, якщо військова необхідність настійно зажадає такого рішення»
(Гаазька конвенція щодо захисту культурних цінностей у випадку збройного
конфлікту від 14 травня 1954 р., ст. 4);
 імунітет культурної цінності «може бути знятий тільки у виняткових
випадках неминучої військової необхідності і лише доти, поки існує ця
необхідність.

Остання

може

констатуватися

військовими

начальниками,

починаючи тільки від командира дивізії або частини відповідної дивізії і вище. В
усіх випадках, коли обставини це дозволяють, рішення про зняття імунітету
нотифікується досить завчасно противною стороною»;
 у Додатковому протоколі I 1977 р. допускається як виняток відступ від
заборони на напад чи знищення об'єктів, необхідних для виживання цивільного
населення: «Виходячи з визнання життєво важливих для будь-якої сторони, що
знаходиться в конфлікті, потреб в обороні своєї національної території від
вторгнення…, де цього вимагає нагальна військова необхідність»;
 організації і персонал цивільної оборони «…мають право виконувати
доручені їм задачі по цивільній обороні, за винятком випадків нагальної військової
необхідності» (Додатковий протокол I 1977 р., ст. 62). Відповідно до діючого
міжнародного права, комбатанти не притягуються до відповідальності за
виконання своїх обов'язків, необхідних для придушення супротивника і не
заборонених міжнародним гуманітарним правом. Сучасне міжнародне право
створювалося з урахуванням концепції військової необхідності, але поняття
військової необхідності не підлягає розширеному тлумаченню, яке могло б стати
основою для порушення норм міжнародного гуманітарного права.
Принцип співмірності займає важливе місце серед основоположних
загальних принципів міжнародного гуманітарного права. Свого часу Ж. Пікте
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зазначав: “Стародавний девиз права війни “завдай ворогу усю можливу шкоду”
поступився новому правилу “не завдавай ворогу більшу шкоду, ніж цього потребує
мета війни”. Зміст принципу співмірності означає, що під час збройної боротьби
вибір засобів вчинення шкоди супротивнику не є необмеженим. Зазначений принцип,
насамперед, перебуває серед основних правових засад права ведення воєнних дій
(право Гааги) та знайшов відображення, зокрема в ст. 22 Гаазького положення 1907 р.
та ст. 35 (1) Додаткового протоколу I 1977 р. до Женевських конвенцій про захист
жертв війни 1949 р.
Принцип співмірності забороняє воюючим сторонам збройного конфлікту
будь-які дії, що, будучи дозволеними in abstracto, є недозволеними in concreto в силу
своєї надзвичайності та/або жорстокості. Такі дії, як правило, не призводять до
стратегічної переваги сторони збройного конфлікту, яка порушила принцип
співмірності.
Вважається, що участь у формуванні принципу співмірності прийняв ще
Наполеон Бонопарт, а у подальшому зазначений принцип знайшов відображення в
Кодексі Лібера та Гаазьких конвенціях. Зазначений принцип, зокрема, забороняє
невиправдані руйнування (ст. 23 Гаазького положення 1907 р., ст. 6б Статуту
Міжнародного воєнного трибуналу у Нюрнберзі, ст.ст. 50, 51, 147 I, II, IV Женевських
конвенцій про захист жертв війни 1949 р.) або надмірні руйнування (ст.ст. 51, 55, 56,
57 Додатковогог протоколу I 1977 р. до Женевських конвенцій про захист жертв
війни 1949 р.
Принцип співмірності, як правило, застосовується разом із принципом
гуманності. Він застосовується не лише в праві Гааги, але і в праві Женеви, не
лише в праві збройних конфліктів, але і в праві прав людини, jus contra bellum, в
праві відповідальності та недопущення зловживання правом (Див.: наприклад:
Міжнародний Суд ООН/ Ізраїль, “Розділітельна стена” / “бар’єр безпеки” на
окупованих палестинських територіях).
Основоположний загальний принцип проведення розмежування регулює
важливі правила збройної боротьби, що визначають розмежування комбатантіав і
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некомбатантів.

Аналіз основних документів, що складають суть міжнародного

гуманітарного права, наприклад, Санкт-Петербурзької декларації 1868 р., Гаазької
декларації 1899 р., матеріалів Мирної конференції 1907 р., Женевського протоколу
від 17 червня 1925 р., Женевських конвенцій 1929 і 1949 рр. і Додаткових
протоколів 1977 р., дозволяє стверджувати про основоположне значення принципу
проведення розмежування. Зміст цього принципу полягає в тому, щоб
некомбатанти залишалися поза сферою бойових дій, що дозволяє щадити цивільне
населення і цивільні об'єкти. На важливість у міжнародному гуманітарному праві
принципу проведення розмежування звертав увагу Ж.Пікте [207, C. 67-70].
Зазначений принцип міститься в Резолюції XXVIII прийнятої ХХ Міжнародною
конференцією Червоного Хреста, що пройшла в 1965 р. у Відні, і в Резолюції 2444
(XXIII) Генеральної Асамблеї ООН (1968 р.) серед принципів, яких повинен
дотримуватися кожен уряд і будь-яка інша влада, відповідальна за дії під час
збройного конфлікту. Зокрема, у цих міжнародних документах вимагається у будьякий час проводити розбіжності між особами, що беруть участь у бойових діях, і
цивільним населенням, для того щоб по можливості щадити останнє [208, c. 57].
На думку Шиндлера і Томана, головне місце серед принципів збройного
конфлікту займає

«принцип

відмежування

збройних

сил

від цивільного

населення», тому що він «визначає коло особ, що безпосередньо беруть участь у
бою, проти яких можуть бути застосовані акти збройного насильства» [209]. Дану
норму С. Нахлик називає основним правилом Додаткового протоколу I 1977 р.
[210, c. 60]
У Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 2675 (XXV) від 9 грудня 1970 р. і
Додаткових протоколах 1977 р. цей принцип був підтверджений і уточнений: “Для
забезпечення поваги і захисту цивільного населення і цивільних об'єктів сторони,
що знаходяться в конфлікті, повинні завжди проводити розбіжності між цивільним
населенням і комбатантами, а також між цивільними об'єктами і військовими
об'єктами і відповідно направляти свої дії тільки проти військових об'єктів” [211,
C. 244; 212].
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На практиці даний принцип реалізується в обмеженні і забороні зброї, що
має «невибіркову дію», наприклад, протипіхотні міни [213, c. 88; 214, c.22].
Давні війни демонстрували необмежене застосування сили, і переможений,
якщо й користувався великодушністю переможця, то хіба що в тому розумінні, що
йому дарували життя. Відмінностей між воюючими та мирним населенням не було
— будь-який підданий ворожої держави, без різниці статі та віку, міг бути вбитий,
взятий у полон, а нерідко зазнавав катування. Проти ворога допускалось застосовувати будь-яку зброю, усі засоби, навіть віроломство. Однак і в стародавні часи
війни починають бути менш жорстокими, зароджуються деякі звичаї, дотримання
яких на війні вважається необхідним, наприклад, дотримання даного ворогу слова,
недоторканність парламентарів. Але було б помилкою вважати, як зазначають
окремі дослідники, “що ці звичаї війни стародавності створювались унаслідок
усвідомлення народами необхідності регулювати прояв війни відомими юридичними нормами; їх можна назвати радше проявом вродженого почуття
гуманності, яке ніколи повністю не полишало людину, як і усвідомлення
взаємовигоди для всіх народів, що дотримуються цих звичаїв, інакше кажучи, не
відчуття права та справедливості, а відчуття гуманності, моралі та зародження
усвідомлення існування спільних для всіх народів інтересів було вирішальним при
запровадженні ними відомих звичаїв, обов’язкових під час війни.” [215, c. 79]
Слід зазначити, що ще у XVII ст. з’являються поняття про комбатантів і
некомбатантів, про права поранених і хворих та осіб, що мають право на статус
військовополоненого, про те, що на війні застосовані лише таке насильство та
засоби завдання шкоди противнику, які виправдані безпосередньою метою війни, і,
навпаки, про те, що існують способи ведення війни, які не відповідають честі
воюючих та принципам гуманності. Підтвердженням цього можуть слугувати
події, пов’язані з воєнними діями у фортеці Азов, в яких приймали участь і
українці. [216, C. 11]
Часто стверджують, що застосування норм гуманітарного права завжди
підпорядковане вимогам воєнної необхідності. Але це не цілком правильно,
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оскільки заходи воєнного характеру мають бути узгоджені з чинним міжнародним
правом. Хоча зрозуміло, що чим менш сприятлива ситуація, тим важче забезпечити
дотримання конкретних норм цієї галузі. З цього приводу Ф. Мартенс зазначав:
“Якщо війна, з погляду сучасності, — це відносини між державами, які підлягають
відповідним законам, то дотримання цих законів вже не є справою особистих
уподобань воєначальників, а обов’язком усіх учасників на війні.” [217, C. 289]
Згодом можливість і користь правової регламентації звичаїв та правил ведення
війни була доведена досвідом. Під час громадянської війни в Америці був
складений проект статуту міжнародних воєнних законів і звичаїв, який після
схвалення отримав назву “Польова інструкція для армій Сполучених Штатів”. Цей
захід сприяв гуманному веденню війни Північними Штатами. Така ж ідея була
закладена в Санкт-Петербурзькій декларації 1868 р. про відміну застосування
розривних і запалювальних куль. У ній зазначалось: “що успіхи цивілізації мають
мати наслідком зменшення лиха війни; що єдина законна мета держав під час
війни має полягати в ослабленні воєнних сил противника; що для досягнення цієї
мети досить вивести з ладу якомога більше людей; що застосування зброї, яка,
завдаючи противнику ран, без потреби збільшує страждання людей, виведених із
ладу, або робить їх смерть неминучою, має бути визнане як таке, що не відповідає
згаданій меті; що застосування такої зброї суперечило б законам любові до
людини. Договірні Сторони зобов’язуються на випадок війни між собою
відмовитись взаємно від використання як сухопутними, так і морськими військами
снарядів, які, маючи масу менше 400 г, здатні вибухати або начинені вибуховою
або запалювальною речовиною.” [218, C. 253]
Наступні положення заборонного характеру, затверджені в Гаазьких конвенціях
і чинні нині, стосуються куль “дум-дум”, а також отрут і отруйної зброї. Вражаючи
людину, кулі “дум-дум” завдають значно важчих, ніж звичайні кулі, поранень, які
насправді не є необхідними, щоб вивести противника з ладу (hors de combat).
Таким чином, ця заборона є наочним прикладом застосування положення, яке
забороняє використання зброї, що завдає “надмірних страждань”.
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Отже, на початку XX ст. світова спільнота вже володіла “кодексом заборонених
засобів і методів” ведення війни.
У доктрині міжнародного права під засобами ведення війни розуміють зброю та
інші засоби, що застосовуються збройними силами воюючих сторін для завдання
шкоди і поразки противникові, а під методами ведення війни — порядок і способи
використання засобів ведення війни [219, C. 38; 220, C.28].
Відповідно всі засоби і методи ведення війни можна умовно поділити на
дозволені (законні) та недозволені (незаконні). Такий поділ є здебільшого
доктринальним, докладно проаналізованим у дослідженнях з міжнародного
гуманітарного права. Що стосується змісту конвенцій цієї галузі, то тут немає
чіткого поділу на засоби і методи ведення бойових дій, оскільки ці норми
почергово закріплюють їх призначення.
Недозволеними засобами ведення війни є всі види зброї, застосування яких
суперечить принципам і нормам міжнародного права, що діє під час війни.
Каталог заборонених засобів ведення війни формувався паралельно з розвитком
науково-технічного прогресу та вдосконаленням нових видів зброї. Переломними
стали Гаазькі мирні конференції, які прийняли низку конвенцій з цього питання.
Зокрема, ст. 22 Положення про закони та звичаї сухопутної війни 1907 р.
передбачала, що воюючі сторони не користуються необмеженим правом у виборі
засобів завдання шкоди противнику. Цей важливий принцип згодом був
підтверджений Резолюцією XXVIII Двадцятої міжнародної конференції Червоного
Хреста (Відень, 1965) та Резолюцією 2444 (XXIII) Генеральної Асамблеї
Організації Об’єднаних Націй. Цей принцип став також джерелом цілої низки специфічних заборон у військовій справі. Зокрема, ст. 23д Гаазького положення
містить заборону застосування “зброї”, снарядів або речовин, що здатні завдати
надмірних страждань. Під надмірними стражданнями варто розуміти наслідки,
нічим не виправдані з погляду воєнної необхідності.
Заборона використання отрути й отруйної зброї, передбачена ст. 23а Гаазького
положення, тепер важлива здебільшого в історичному плані. Нині важливішим є
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Женевський протокол 1925 р. (хоч і його важко назвати новітнім), який
проголосив, що “застосування на війні задушливих, отруйних або інших таких
газів, однаковою мірою як і всіх аналогічних рідин, речовин і процесів,
справедливо засуджене громадською думкою цивілізованого світу”, і додав сюди ж
згоду Високих Договірних Сторін “поширити цю заборону на бактеріологічні
засоби ведення війни” [221, C. 264].
Однак суттєвим недоліком цього Протоколу є те, що він діє на основі принципу
взаємності. Інакше кажучи, державам забороняється вдаватись до хімічної зброї
першими, а будь-яке використання її однією стороною у збройному конфлікті
звільняє іншу сторону від її зобов’язань щодо дотримування заборони.
Женевський протокол 1925 р. забороняє використання на війні біологічної
(бактеріологічної) зброї. У сучасному розумінні до бактеріологічних засобів
належать не лише бактерії, але й такі мікроорганізми, як віруси та рикетсії, про які
нічого не було відомо на час підписання протоколу. Однак Женевський протокол
не забороняє розробку, виробництво та накопичення хімічної і біологічної зброї.
Спроби домогтись їх повної заборони були зроблені в 30-х роках XX ст. у межах
діяльності Ліги Націй, але вони не увінчались успіхом.
Після Другої світової війни ООН закликала ліквідувати всю зброю, “яку можна
використати для масового знищення”1. Біологічну та хімічну зброю віднесли до
однієї категорії з атомною та радіологічною зброєю [222; 223]. Окремим пунктом
проблема заборони хімічної та біологічної зброї з’явилась 1968 р. в порядку
денному Комітету 18 держав із роззброєння. Через рік ООН опублікувала
розширену доповідь із проблем засобів ведення хімічної та біологічної війни [224].
У висновку до доповіді ООН зазначалось, що застосування окремих видів хімічної
та біологічної зброї не можна обмежити в часі й просторі, а відтак таке
застосування може мати невідворотні наслідки для людини та природи. При цьому
постраждають як держави, які зазнали нападу, так і держа- ва-агресор. Подальші
переговори з приводу загальної заборони біологічної зброї привели до укладення
міжнародної угоди. 10 квітня 1972 р. Конвенція про заборону виробництва та
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накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсичної зброї та про їх
знищення була відкрита для підписання [225].
Оскільки йдеться про зброю, яка здатна за своєю природою і призначенням
завдавати людині жорстоких страждань і не залишає шансу в разі її застосування
обмежити від її впливу цивільне населення, є всі підстави розглядати цю
конвенцію про її заборону як вагомий внесок у гуманізацію війни, як складову
міжнародного гуманітарного права. У спеціальній літературі зазначається, що
бактеріологічна зброя деякою мірою більш небезпечна ніж хімічна чи навіть
ядерна: якщо район

ураження

ядерною

зброєю

з одного стратегічного

бомбардувальника має площу до ЗО км, хімічною — до 60 км, то бактеріологічною
— 100 тис. кв. км [226, C.221]. Біологічна зброя уражає великі площі при
мінімальному використанні сил і засобів; захворювання виникає при потраплянні в
організм навіть дуже малих доз (наприклад, 500 г токсину ботулізму теоретично
може знищити все населення Землі).
Конвенцію про біологічну зброю можна з повною підставою розглядати як
норму jus cogens, тобто норму, прийняту і визнану всією міжнародною спільнотою,
нехтування якою не допускається.
Що стосується подальшого обмеження використання зброї масового знищення,
варто виділити Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення й
застосування хімічної зброї та її знищення 1993 р. [227, C. 72; 228]. Ст. 4 цієї
Конвенції забороняє застосування всіх видів хімічної зброї і передбачає знищення
всіх її запасів упродовж 10 років із часу набуття нею чинності для держави, яка її
ратифікувала. З юридичного боку вона володіє більш ефективним механізмом
імплементації, включаючи механізм контролю, перевірки на місці, що наштовхує
на думку, чи немає в цій системі елементів, які могли б бути предметом рецепції, у
відповідних випадках mutatis mutandis, стосовно конвенції про біологічну зброю.
Поза всяким сумнівом, конвенція про заборону хімічної зброї стала значним
кроком у справі забезпечення миру та безпеки у світі, який забороняє ще один вид
зброї масового знищення, а також вагомим внеском у розвиток гуманітарних
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принципів.
З появою і розвитком ядерної зброї розпочався досить важливий історичний
етап, пов’язаний з тим, що людина отримала в розпорядження засіб, який
становить загрозу для подальшого існування людства. Відповідно виникла потреба
переосмислити принципи і розвиток міжнародного гуманітарного права. Із огляду
на це, неможливо було ухилитись від розгляду питання про такі засоби ведення
бойових дій, невибірковість дій яких не дає змоги розрізняти комбатантів і
цивільне населення.
Ядерну зброю, як відомо, винайшли вже після появи більшості принципів і
норм гуманітарного права, що застосовується під час збройних конфліктів.
У процесі діяльності з кодифікації і розвитку гуманітарного права, на жаль, цю
проблему чомусь не зачіпали. Власне на Дипломатичних конференціях 1949 р. і
1974—1977 рр. питання про ядерну зброю не розглядалось. Попри це деякі
держави, які володіли ядерною зброєю і брали участь у роботі Дипломатичної
конференції 1974—1977 рр. (США, Франція, Великобританія), виступили зі заявою
про те, що норми Додаткового протоколу І не мають жодного стосунку до
використання ядерної зброї, а також не регулюють і не забороняють її
застосування.
8 липня 1996 р. Міжнародний суд ООН дав два консультативних висновки у
відповідь на запити, що надійшли від Всесвітньої організації охорони здоров’я та
Генеральної Асамблеї ООН. У запиті до Міжнародного Суду ООН Всесвітня
організація охорони здоров’я запитувала: “Беручи до уваги наслідки застосування
ядерної зброї для здоров'я і навколишнього середовища, чи можна вважати, що
застосування цієї зброї будь-якою державою під час війни або збройного
конфлікту буде порушенням Ті зобов'язань згідно з міжнародним правом, зокрема
Статутом ВООЗ ?''. [229]
Наступного року Генеральна Асамблея ООН звернулась до Міжнародного Суду
з проханням дати консультативний висновок з питання: “Чи допускає міжнародне
право за будь-яких обставин погрозу ядерною зброєю або її застосування? [230] ”.
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Численні докази на користь і проти того, що застосування і погроза
застосування ядерної зброї законні, висловлювались на стадії як усного, так і
письмового судочинства [231].
Стосовно суті справи ці держави підкреслювали таке: відсутність явно
вираженої заборони на використання такої зброї; неможливість сформувати opinion
juris згідно з резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, які засуджують застосування такої зброї, з тієї причини, що вони були прийняті не завжди одноголосно і
натрапляли на рішучий опір значної частини міжнародної спільноти, головним
чином західних держав; практика ядерного стримування, прийнята міжнародною
спільнотою, що передбачала мовчазне визнання законності застосування ядерної
зброї; заяви деяких ядерних держав під час приєднання до Договору Тлателолко і
Договору Раротонга, в яких йшлося про те, що вони залишають за собою право
вдатись до ядерної зброї в разі агресії; ці заяви не викликали жодних заперечень з
боку інших держав-учас- ниць; право держави, щодо якої вчинено акт агресії,
застосувати ядерну зброю для законної самооборони.
Даючи Консультативний висновок з приводу цього питання, вісім суддів
Міжнародного Суду ООН стверджували, що застосування будь-якого виду ядерної
зброї було б порушенням норм гуманітарного права. Підставою для такого
твердження стало, передусім, те, що ця зброя має надзвичайно руйнівний характер,
і, зокрема, розсіює радіоактивне випромінювання, яке неконтрольовано й
невибірково знищує як комбатантів, так і цивільних осіб [232, C. 52-53]. Хоч
Міжнародний Суд ООН так і не дав вичерпної відповіді на поставлені запитання,
однак його Консультативний висновок надзвичайно важливий і дає підстави
стверджувати, що для гуманітарного права неправильним є твердження, що все, що
прямо не забороняється договором чи існують не самі по собі, а як засіб
проведення відповідних військових операцій, або більшість із них незаконні.
Слід зазначити, що останнім часом, зокрема у 2020 р. МКЧХ, веде роботу щодо
організації проведення міжнародної конференції щодо заборони виробництва та
застосування ядерної зброї, а також її ліквідації.
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Відомо, що з десяти людей, що підриваються на мінах, дев’ять — цивільні
особи. За останніми даними, нині більш ніж у 60 державах світу встановлено
близько 100 млн мін, і їх жертвами щоденно стають сотні цивільних осіб. У трьох
країнах — Афганістані, Анголі та Камбоджі — встановлено близько 28 млн мін; на
них припадає 85 % осіб у світі, що підірвались на мінах [233, C. 3-18; 234, C. 1].
Широке використання мін зумовлене тим, що вони доступні, дешеві й прості в
користуванні. Вдосконалення системи дистанційного мінування дає змогу
дистанційно встановити міни “врозкид” із швидкістю понад 1000 мін за хвилину.
Хоча й можлива приблизна реєстрація територій, куди скинуті міни, військові
визнають, що скласти точні карти мінних полів неможливо.
Розмінування з гуманітарною метою передбачає вилучення всіх мін (стандарт
ООН становить 99,9 %), для того щоб раніше заміновану територію можна було
використовувати в мирних цілях.
Розмінування і знищення мін — не лише дорогий (за підрахунками — від 400 до
700 доларів за міну), але й тривалий та ризикований процес. На знешкодження
однієї міни потрібно в 100 разів більше часу, ніж на її встановлення.
Докорінна відмінність мін від інших видів зброї полягає в тому, що вони діють
не зразу і не припиняють своєї дії після укладення мирних угод між воюючими
сторонами. Вони продовжують убивати і завдавати каліцтва впродовж тривалого
часу.
Враховуючи можливості розвитку науково-технічного прогресу і його впливу
на воєнне озброєння, Конвенція про конкретні види зброї має особливе значення.
Лише вона дає підстави, спираючись на міжнародне гуманітарне право, ввести
особливий контроль за використанням існуючих звичайних видів зброї та
реагувати на появу нових видів зброї. Але вона не розв’язує всіх питань щодо
звичайних озброєнь. Саме тому на дипломатичній конференції в Осло 18 вересня
1997 р. була прийнята Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів,
виробництва та передавання протипіхотних мін і про їх знищення.
Кількість країн, де виготовляють протипіхотні міни, нині зменшилась з 54 до 16.
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Жодна з країн колишнього Радянського Союзу, крім Росії, тепер їх не виробляє.
За останні роки багато збройних конфліктів безпосередньо загрожували
навколишньому середовищу, зокрема довготривалим хімічним забрудненням суші,
забрудненням водного середовища й атмосфери, неможливістю використання
земельних ресурсів через наявність мін та інших небезпечних предметів,
забрудненням джерел водопостачання. Наслідки таких загроз впливають не лише
на країни, що беруть участь у конфлікті, але й на цивільних осіб, вони відчутні
тривалий час після завершення збройного конфлікту.
18 травня 1977 р. в Женеві була підписана Конвенція про заборону військового
чи будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище, в якій засобами впливу на природне середовище вважаються будь-які
засоби для зміни — через цілеспрямоване управління природними процесами —
динаміки, складу або структури Землі, включаючи біосферу, літосферу, гідросферу
й атмосферу або космічний простір (ст. 2).
Норма про заборону впливу на навколишнє середовище у воєнних цілях
містяться також у Додатковому протоколі І (п. З ст. 55): “Заборонено
застосовувати методи або засоби ведення воєнних дій, які мають на меті завдати
або, як можна очікувати, завдадуть широкої, тривалої і серйозної шкоди
природному середовищу”. Охорона навколишнього середовища забезпечується
загальною забороною знищувати цивільні об’єкти, за винятком тих випадків, коли
таке знищення виправдане воєнною необхідністю.
Зокрема, держави мають вживати всіх заходів, передбачених міжнародним
правом, з метою:
а) запобігти перетворенню лісів та інших видів рослинного покриву на об’єкт
нападу зі застосуванням запалювальної зброї, за винятком випадків, коли природні
елементи використовуються для того, щоб прикрити, сховати або замаскувати
комбатантів чи воєнні об’єкти, або коли вони є воєнними об’єктами;
б) уникнути нападів на об’єкти, необхідні для виживання цивільного населення,
такі як запаси продуктів харчування, райони вирощування сільськогосподарської
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продукції, споруди для постачання питної води, з метою не допустити їх
використання цивільним населенням;
в) уникнути нападів на обладнання та споруди, що володіють небезпечною
силою, а саме греблі, дамби й атомні електростанції, навіть у тих випадках, коли
вони є воєнними об’єктами, якщо такий напад може призвести до вивільнення
небезпечної сили і важких втрат серед цивільного населення, і коли на таке
обладнання та споруди поширюється спеціальний захист згідно з Додатковим
протоколом І до Женевських конвенцій 1949 р.
У міжнародному гуманітарному праві заборонені засоби і методи ведення війни
неподільні. Згідно зі ст. 37 Додаткового протоколу І, заборонено вбивати,
завдавати поранень або брати в полон противника, вдаючись до віроломства.
Віроломством вважаються дії, спрямовані на те, щоб викликати довіру противника
і примусити його повірити, що він має право на захист і зобов’язаний надати такий
захист згідно з нормами міжнародного права, застосовуваного в період збройних
конфліктів, маючи на меті обманути довіру. Заборонено віддавати наказ не
залишати нікого в живих, погрожувати цим противнику або вести воєнні дії таким
чином.
У війнах майбутнього (бажано щоб це було лише теоретично) вирішальну роль
відводять не живій силі і не ядерній зброї, а високоточній зброї, побудованій на
нових фізичних принципах. Динаміка впровадження нових видів зброї та способів
її застосування виглядає так. Під час війни в Кореї 1950—1953 рр. було
використано 9 раніше невідомих видів зброї, у В’єтнамі в 1964—1975 рр. — 25, в
арабо-ізраїль- ському конфлікті 1967, 1973, 1982, 1986 рр. — близько 30. На війні в
Перській затоці 1991 р. — 100 [235, C. 247].
В сучасних умовах, у звязку з появою новітних видів озброєння, зокрема
пов’язаних із застосуванням іскуственого інтелекту та кібертехнологій, важливим є
регулювання їх виробництва та застосування з урахуванням вимог

норм і

принципів міжнародного гуманітарного права.
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Принцип заборони заподіяння надмірних страждань займає особливе місце
серед основоположних загальних принципів міжнародного гуманітарного права,
оскільки йдеться про вимоги щодо недопущення та зменшення жорстокого
поводження комбатантів один до одного, більш ефективному захисту поранених і
хворих комбатантів, захисту цивільного населення, обєктів культурної і природної
спадщини, необхідності регулювання застосування та заборони застосування
певних засобів ведення збройної боротьби.На практиці ці норми направлені на
заборону зброї, що заподіює “надмірних пошкоджень або надмірних страждань”,
незаконних методів ведення збройної боротьби, жорстокого поводження з боку
комбатантів до військовополонених та цивільних осіб. Як свідчить досвід
врегулювання збройних конфліктів в Югославії, Руанді, Сомалі, Конго та окремих
державах, що набули суверенітету після розпаду колишнього СРСР, особливо
важливою дія цього принципу є в умовах збройних конфліктів неміжнародного
характеру, коли жертвами звірського, жорстокого поводження можуть бути
громадяни власної держави. У звязку з цим, під час розгляду судових справ щодо
притягнення до відповідальності міжнародних злочинців, які вчинили серйозні
порушення міжнародного гуманітарного права, виникають проблемні питання
щодо віднесення жертв жорстокого поводження до “осіб, які перебувають під
захистом” норм міжнародного гуманітарного права. Тому існують правові позиції,
зокрема Міжнародного кримінального трибуналу по колишній Югославії, щодо
відмови у міжнародних конвенціях від поняття “особи, які перебувають під
захистом” та заміни його поняттям “представники іншої сторони конфлікту”, що,
на наш погляд, потребує додаткового вивчення.
З урахуванням того, що у випадку будь-якого збройного конфлікту право сторін,
що перебувають у конфлікті, обирати методи і засоби ведження збройної боротьби
не є необмеженим, існує в міжнародному гуманітарному праві

заборона на

застосування зброї, матеріалів і методів веденні воєнних дій, здатних завдати
надмірних пошкоджень або надмірних страждань.
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В умовах збройної боротьби застосування основоположного загального
принципу заборони заподіяння надмірних страждань часто представляє собою
компроміс між воєнною необхідністю та гуманністю, оскільки термін “надзвичайні
пошкодження та надмірні страждання” розглядається як “не виправдане воєнною
користю або у разі відсутності такої користі, із-за того, що вона мінімальна, чи
тому, що таку користь значно перевищують заподіяні страждання”. Зазначений
стандарт на перший погляд є нечітким, проте він став основою зусиль,
напровлених на заборону та/або обмеження конкретних видів зброї та зброї
масового знищення. Хоча Женевські конвенції про захист жертв війни 1949 р. та
додаткові протоколи до них обмежують засоби і методи ведення війни, вони,
виступаючи у якості універсальних норм, не визначають конкретних видів зброї,
зокрема і зброї, що може завдавати серьозної шкоду навколишньому природному
середовищу та екології (ст. ст. 35(3), 55 Додаткового протоколу I 1977 р. до
Женевських конвенцій 1949 р.; Конвенція щодо заборони воєнного чи будь-якого
іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище від
10.12.1976 р.). Питання заборони та обмеження конкретних видів зброї та методів
ведення воєнних дій вирішуються в інших конвенціях у сфері міжнародного
гуманітарного права (Санкт-Петербурзька декларація про відміну застосування
розривних і запалювальних куль 1868 р., Женевський протокол щодо заборони
застосування на війні задушливих, отруйних або інших таких газів 1925 р.,
Конвенція про заборону виробництва та накопичення запасів бактеріологічної
(біологічної) і токсичної зброї та про їх знищення 1972 р., Конвенція про заборону
розробки, виробництва, накопичення й застосування хімічної зброї та її знищення
1993 р ). При цьому, слід звернути увагу на тому, що Додатковий протокол I 1977
р. до Женевських конвенцій 1949 р. (див., наприклад, ст. 36 цього Протоколу)
також визначає заборону чи обмеження на розробку нлвих видів зброї, що є
важливим в умовах сьогодення, умовах подальших розробок нових видів зброї,
зокрема зброї із застосуванням іскуственого інтелекту,

кібертехнологій та

інформаційних технологій.
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Слід зазначити, що Рада Безпеки ООН у своїх резолюціях неодноразово
зверталась до основоположного загального принципу заборони заподіяння
надмірних страждань з метою забезпечення миру та безпеки у світі та притягнення
до відповідальності міжнародних злочинців, зокрема з метою врегулювання кризи
у ірано-іракських відносинах, врегулювання ситуації в колишній Югославії, в
Руанді, в Сомалі, в Сьеро-Ліоні та Лівані.
Основоположний загальний принцип міжнародного гуманітарного права
щодо незалежності jus in bello (гуманітарні норми, яких слід дотримуватись під
час збройного конфлікту) від jus ad bellum (норми щодо законності ведення війни)
має важливе значення в сфері становлення та подальшого розвитку міжнародного
гуманітарного права як важливої галузі міжнародного права. Актуальність
зазначеного принципу обумовлено і тим, що право в умовах збройного конфлікту –
це найбільш складне питання доктрини міжнародного права. Саме на це свого часу
звертав увагу І. Кант, який зазначав, що завданням міжнародного права є
встановлення “відчасті права на війну” та дотримання “відчасті права під час
війни”, а також регулювання “відчасті права змушувати один одного щодо виходу
із стану війни”.[236, C. 379-384]
Ідея заборонити війни за допомогою права була сформульована в Статуті Ліги
Націй і в пакті Бріана—Келлога і заклала основи майбутніх міжнародних відносин.
Заборона війни як засобу вирішення суперечок заборонено у Статуті ООН. Проте,
не зважаючи на зусилля міжнародної спільноти, сучасну реальність не варто розглядати як етап миру, а існуючі конфлікти — як виняток. На противагу цьому
гуманітарний підхід до ведення збройних конфліктів тепер відповідає вимогам реалізму, що випливає з уроків історії.
Статут ООН спрямований проти будь-якої війни та потверджує непорушність
суверенітету держав. Ця обставина виявилась достатнім аргументом для деяких авторів у їх твердженнях про те, що нема потреби “зашивати ослаблену тканину”
основних текстів ООН, а необхідно “відновити єдність міжнародного права і
повністю узаконити право війни (jus in bello) замість права звернення до війни (jus
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ad

bellum)”.

Виділяючи

особливості

міжнародного

гуманітарного

права,

дослідники зазначають, що “це прагматичне, просте право, яке враховує реальний
стан миру, існуюче населення і прагне фіксувати його межі”. За своїм змістом воно
розвивається згідно з непередбачуваністю сучасних криз, неприйнятне для
політичного формалізму і застосовується до всіх як внутрішніх, так і зовнішніх
конфліктних ситуацій, “поширюється на всі форми збройного колективного
насильства, що виходять за межі внутрішніх заворушень. Воно не засуджує
збройного конфлікту як такого і прагне обмежити його наслідки для людей та
майна.” [237, C. 54-55]
Міжнародне гуманітарне право не зачіпає проблему законності війни, проте
воно забезпечує захист прав особи як в мирний, так і воєнний час, регулює питання
заборони та/або обмеження насильства та з метою забезпечення миру та безпеки
вирішує питання щодо притягнення до відповідальності у разі вчинення серйозних
порушень її норм і принципів. Воно обмежує застосування сили в міжнародних
відносинах двома послідовними прогресивно наростаючими перепонами. Перша
створена згідно з правилами jus ad bellum, тобто за нормами, що стосуються
початку воєнних дій проти іншої держави. Нині вони регламентуються ст. 2 (4 )
Статуту ООН про заборону застосування сили і ст. 51, яка допускає застосування
сили при реалізації права на самозахист, що забезпечується в разі збройного
нападу. Друга перепона jus in bello набуває чинності лише тоді, коли перша
виявиться недостатньою, тобто якщо одна держава застосовує силу проти іншої,
незважаючи на існуючу заборону. Вона складається з договірних норм,
закріплених у Гаазьких і Женевських конвенціях та в Додаткових протоколах 1977
р., а також у нормах звичаєвого права.
Правила jus in bello існували ще до створення міжнародних обмежень ведення
війни. Вони були чинні й під час створення Ліги Націй та ООН, коли були введені
заборони проводити війни. Хоча суперечність частково відчувалась, оскільки
міжнародне право після заборони війни надалі регулювало різновиди війн.
Преамбула Додаткового протоколу І до Женевських конвенцій 1949 р. значною
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мірою пояснює цю суперечність. Вона підкреслює, що жодна теза цих договорів
“не може бути витлумачена як така, що узаконює чи санкціонує будь-який акт
агресії або будь-яке інше застосування сили, несумісне зі Статутом Організації
Об’єднаних Націй”. Договори застосовуються без урахування положень і причин
збройного конфлікту, тобто вони не залежать від того, які конфліктні сторони
порушили заборону застосування сили. А, отже, і агресор, і потерпілий мають
однакові права та обов’язки за правилами jus in bello [238, C. 349].
Аналізуючи споріднену пару jus ad bellum і jus in bello, варто зазначити, що дії
держави, яка має право застосовувати силу як самозахист, тим не менш є
незаконними, якщо вона використовує методи і засоби ведення війни, заборонені
міжнародним гуманітарним правом. Водночас дотримання державою норм
гуманітарного права не перетворює її дії на законні, якщо звернення до сили є
агресією або переважає те, що можна вважати достатньою самообороною. Застосування ядерної зброї навіть для самооборони суперечило б jus in bello.
Держава, яка має право і змушена застосовувати силу, не може порушувати
зобов’язання в галузі міжнародного гуманітарного права. Відповідно право
ядерних держав-учасниць володіти ядерною зброєю не надає їм автоматично право
на її застосування.
У доктрині міжнародного права домінує думка, що в разі виникнення збройного
конфлікту частіше застосовуються правила конструкції jus in bello, а не положення
jus ad bellum. Попри це, очевидно, що під час збройного конфлікту між
конфліктуючими сторонами правила jus ad bellum більш придатні, особливо право
на самооборону.
Правила jus in bello застосовуються від початку воєнних дій між двома
державами. Тривалість та інтенсивність конфлікту не мають жодного значення. І
коли є хоча б один поранений, тоді стає чинною перша Женевська конвенція, а
одноразове введення бойових засобів проти іншої держави розглядається не лише
за правилами jus ad bellum, а й за кожним із правил jus in bello.
Право на самооборону є винятком із заборони про застосування сили і
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застосовне лише під час збройного нападу. Відповідно воно може реалізовуватись
лише доти, доки буде досягнуто мети самооборони і в бій можуть бути введені
лише необхідні для цього засоби. Це право служить лише для збереження і
відновлення статус-кво. А тому, за Женевською конвенцією, прикордонний
інцидент не може бути приводом для вторгнення на територію держави.
Збройний конфлікт унаслідок широкомасштабного нападу чи безпосередньої
боротьби між двома державами може набути характеру тривалого стану. Тоді
воєнні операції конфліктуючих сторін перестають оцінювати за основними положеннями права на самооборону згідно зі ст. 51 Статуту ООН. До таких дій
здебільшого вживають визначення jus in bello. Конфліктуючим сторонам
дозволяється нападати на воєнні цілі на території противника, не виправдовуючи
цей напад попередніми його нападами.
Договір про перемир’я за традиційним міжнародним правом не вважається
завершенням війни [239, C. 30-31]. Це означає, що стан війни триває до укладення
договору про мир. До настання цього часу застосовують правила jus in bello, навіть
якщо конфлікт між державами вичерпаний.
Однак з 1945 р. докорінно змінилось значення перемир’я, так само як і значення
фактичного припинення ворожнечі. Узгоджені лінії перемир’я охороняються не
лише договором, а й Радою Безпеки. Застосування сили через такі лінії кваліфікуються як порушення застосування сили і як збройний напад згідно зі ст. 51
Статуту ООН.
Для

доктрини

bellum

justum

предметом

юридичного

аналізу

є

факт

розв’язування війни, а точніше — її причини. Однак у минулому не існувало
єдиного права in bellum, і відповідно права та обов’язки воюючих сторін не
урівню- вались і залежали від висунутих ними мотивів та матеріального
обґрунтування причин війни. Вважалося, що правами володіє сторона, яка
проводить справедливу війну.
За таких умов не можна було вбачати існування jus in bello як сукупності норм,
що однаковою мірою застосовуються до обох сторін і регулюють ведення
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військових дій у конкретній ситуації. Юристів цікавили радше причини війни,
тобто вони намагались у своїх працях і відповідно в законах на рівні держави
обґрунтувати правомочність ведення війни. Перевага аспекту ad bellum створювала
перешкоду для появи незалежного jus in bello, і навпаки, намагання знайти законні
підстави для ведення війни заважало утвердженню права на війну (jus ad bellum).
У XVII—XVIII ст. доктрина справедливої війни стала втрачати актуальність.
Домінувало уявлення, що держави наділені правом вести війну і використовувати
це право як засіб провадження державної політики. Ця концепція остаточно
утвердилась у XIX ст. Юристів цікавили не стільки питання про право на війну,
скільки права й обов’язки воюючих сторін під час війни. Зокрема, на Гаазьких
мирних конференціях були визначені межі правомочного застосування сили. Ця
обставина спричинила появу jus in bello у теперішньому трактуванні.
У сучасній юридичній літературі спостерігаються спроби аргументувати
правомірність “гуманітарної інтервенції” без мандата Ради Безпеки ООН, зокрема
у межах інституту крайньої необхідності. Докази прихильників цієї концепції
ґрунтуються на тому, що така допомога третім особам (населенню країни —
об’єкту гуманітарної інтервенції) правомочна, якщо вона спрямована на захист
благ, цінностей чи інтересів вищого рівня людського життя [240, C. 39; 241, C. 134,
232]. На думку німецького вченого Б. Лаубаха, така “колективна допомога” може
здійснюватись з метою запобігання або недопущення порушень міжнародного
гуманітарного права, зокрема геноциду [242, C. 278].
Вважаємо, що одностороння гуманітарна інтервенція з боку міжнародних
організацій, групи держав чи окремих держав без резолюції Ради Безпеки ООН не
може бути виправдана з точки зору міжнародного права в рамках інституту
крайньої необхідності та не утворює opinio iuris, яке є невід’ємним елементом
формування відповідної звичаєвої норми щодо права на неавторизовану
гуманітарну інтервенцію. Разом з цим, на наш погляд, існує необхідність
міжнародно-правового визначення поняття „міжнародна гуманітарна інтервенція”.
Вважаємо, що проведення „міжнародної гуманітарної інтервенції” відповідно до
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положень глави VII Статуту ООН можливе лише за резолюцією Ради Безпеки ООН
у випадку порушення імперативних норм міжнародного гуманітарного права, а
саме основоположних прав людини і громадянина, які мають характер erga
omnes. Разом з цим, слід підтримати позицію дослідників щодо необхідності
відмежування поняття “міжнародна гуманітарна інтервенція”, характерною
ознакою якої є застосування сили, від миротворчих операцій з підтримання миру та
міжнародної гуманітарної допомоги, оскільки останні мають іншу юридичну
природу. [243]
Підбиваючи підсумки розгляду основоположних принципів міжнародного
гуманітарного

права,

слід

звернути

увагу

на

взаємодоповнюючий

і

взаємопов’язаний характер цих принципів, який особливо відбувається в
постійному процесі їх динимічного розвитку в сучасних умовах.
3.3. Спеціальні принципи міжнародного гуманітарного права
Важливою складовою системи принципів міжнародного гуманітарного
права займають спеціальні її принципи, становлення і розвиток яких в межах цієї
галузі міжнародного права здійснюється на основі загальних принципів
міжнародного права та основоположних загальних принципів міжнародного
гуманітарного права. Галузеві принципи є одним з об'єктивних індикаторів, що
виділяють галузь у правовій системі.
Виникнення, формування спеціальних принципів та їхній зміст визначаються
специфікою суспільних відносин, що вони регулюють. Істотною особливістю
принципів права збройних конфліктів та принципів права прав людини, що є
важливими складовими міжнародного гуманітарного права, є те, що принципи
міжнародного права

прав людини

складають, насамперед,

право

мирного

співіснування, а принципи права збройних конфліктів, насамперед, стосуються
регулювання збройних конфліктів, містять у собі певні правила поведінки воюючих
сторін, тобто визначають відносини, пов'язані зі збройними конфліктами. Оскільки
норми міжнародного права прав людини не припиняють свою дію в умовах воєнного
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часу (в особливий період), за можливим незначним виключенням, що визначається
відповідними законами з урахуванням міжнародних стандартів, а норми права
збройних конфліктів можуть діяти як у воєнний час, так і мирний час (наприклад, під
час репатріації військовополонених та інтернованих цивільних осіб, звільнення
незаконно арештованих чи засуджених осіб, притягнення до відповідальності воєнних
злочинців) галузеві принципи міжнародного гуманітарного права забезпечують
цілісність та єдність міжнародного гуманітарного права як окремої галузі
міжнародного права.
Слід зазначити, що існування

спеціальних принципів міжнародного

гуманітарного права викликано об’єктивною необхідністю ефективного міжнародноправового забезпечення захисту основоположних прав людини, обєктів культурної і
природної спадщини та інших цивільних об’єктів як в мирний, так і воєнний час,
необхідністю регламентації ведення збройної боротьби на сущі, на морі та у повітрі.
[244] Вони потрібні для функціонування системи міжнародного гуманітарного права
як на універсальному, так і регіональному рівні та на рівні національних правових
систем. Спеціальні принципи міжнародного гуманітарного права з урахуванням
існуючих тенденцій розвитку відповідної сфери правовідносин як відповідають
основним принципам міжнародного

права

та основоположним загальним

принципам міжнародного гуманітарного права, так і сприяють їх розвитку.
Найбільш значний вплив на формування та розвиток спеціальних
принципів міжнародного гуманітарного права здіснюють держави-учасники
міжнародних договорів з гуманітарного права та міжнародні організації,
насамперед ООН, ЄС та Рада Європи. Важливий внесок у розвиток галузевих
принципів міжнародного гуманітарного права здійснює судова практика, практика
діяльності Міжнародного Суду ООН, Міжнародного кримінального суду,
Європейського суду з прав людини, міжнародних судових органів ad hoc.
Опікується цією проблематикою Міжнародний Комітет Червоного Хреста.
Зокрема, у 1975 році тодішній президент МКЧХ Олександр Хей запропонував
розробити декларацію щодо визначення основних положень міжнародного
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гуманітарного права. З урахуванням цієї пропозиції у 1979 р. група експертів
Міжнародного Комітету Червоного Хреста підготувала проект “Основних
положень міжнародного гуманітарного права, що застосовуються в умовах
збройного конфлікту” , в якому було визначені такі положення:
1. Особи, що вийшли з ладу (hors de combat), і ті, хто не бере
безпосередньої участі в бойових діях, мають право на повагу до їх життя, на
моральну і фізичну недоторканність. За всіма обставинами вони мають право на
захист і гуманне поводження без якої-небудь дискримінації.
2. Забороняється убивати або наносити каліцтво супротивнику, що
здається в полон або вийшов із ладу (hors de combat).
3. Поранені і хворі повинні підбиратися і забезпечуватися доглядом тією
стороною збройного конфлікту, у владі якої вони знаходяться. Захисту також
підлягають медичний персонал, установи, транспортні засоби й обладнання.
Емблема Червоного Хреста чи Червоного Півмісяця позначає право на такий
захист і повинна поважатися.
4. Захоплені в полон учасники бойових дій (комбатанти) і цивільні особи,
що знаходяться на території, контрольованій супротивником, мають право на
повагу до їх життя, достоїнства, особистим правам і переконанням. Їм повинен
бути забезпечений захист від насильства і репресалій, вони мають право на
листування зі своєю родиною і на одержання допомоги.
5. Кожний має право на основні юридичні гарантії. Ніхто не повинний
піддаватися фізичним чи моральним катуванням, тілесним покаранням, а також
жорстокому чи принизливому поводженню.
6. Сторони збройного
користуватися

необмеженим

конфлікту та
вибором

їх збройні сили

методів

і

засобів

не можуть

ведення

війни.

Забороняється використовувати таку зброю і такі методи ведення бойових дій, які
за своїм характером можуть викликати не обумовлені необхідністю втрати або
спричинити надмірні страждання.
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7. Сторони

збройного

конфлікту

зобов'язані

постійно

проводити

відмінності між цивільним населенням і комбатантами і по можливості щадити
цивільне населення і майно. Ні цивільне населення в цілому, ні окремі цивільні
особи не повинні бути об'єктом нападу. Нападу можуть підлягати тільки військові
об'єкти. [245, C. 7]
Важливе значення для формування спеціальних принципів міжнародного
гуманітарного права у сфері протидії порушенням його норм мають Нюрнберзькі
принципи, що були розроблені Комісією міжнародного права ООН за дорученням
Генеральної Асамблеї ООН. Принципи міжнародного права, визнані Статутом
Нюрнберзького трибуналу і вироком цього Трибуналу, склали певну систему, що
включає:
Принцип 1. Будь-хто, хто скоїв діяння, що визнається як злочин,
передбачений міжнародним правом, підлягає відповідальності відповідно до
закону.
Принцип 2. Той факт, що внутрішнє законодавство країни, де були
здійснені дії, які визнаються злочином відповідно до міжнародного права, не
переслідує дане діяння, не звільняє від відповідальності за його скоєння.
Принцип 3. Якщо особа, яка скоїла діяння, що визнається злочином згідно
міжнародного права, діяла як глава держави або відповідальний чиновник, не
звільняє її від відповідальності згідно міжнародного права.
Принцип 4. Злочин, скоєний за розпорядженням свого уряду або наказу
начальника, не звільняє від відповідальності згідно міжнародного права.
Принцип 5. Будь-яка людина, обвинувачена у злочині згідно міжнародного
права, має право на справедливий судовий процес.
Принцип 6. Діяння, перелічені нижче, караються як злочини згідно
міжнародного права:
а) Злочини проти миру, а саме: планування, підготовка, розв'язання або
ведення агресивної війни чи війни в порушення міжнародних договорів, угод або
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засвідчень, або участь у загальному плані чи змові, спрямованих на здійснення
будь-якої з вищевикладених дій;
в) Воєнні злочини, а саме: порушення законів та звичаїв війни. До цих
порушень відносяться убивства, катування або віддання в рабство або для інших
цілей цивільного населення окупованої території; убивства або катування
військовополонених або осіб, що знаходяться в морі; убивства заручників;
пограбування громадської або приватної власності; безглузде руйнування міст чи
сіл; спустошення, невиправдане військовою необхідністю й інші злочини;
с) Злочини проти людяності, а саме: убивства, винищування, поневолення,
заслання й інші жорстокості, скоєні у відношенні цивільного населення до чи під
час війни або переслідування по політичним, расовим чи релігійним мотивам з
метою здійснення або в зв'язку з будь-яким злочином, що підлягає юрисдикції
Трибуналу.
Принцип 7. Керівники, організатори, підбурювачі, пособники і співучасники
в будь-яких злочинах, визначених принципом 6, притягаються до відповідальності
згідно норм міжнародного права [246, C. 402]. Ці принципи були підтверджені
резолюцією 95 (I) від 11 грудня 1946 р. Генеральної Асамблеї ООН [247, C. 921].
Певний

вплив

на

формування

і

розвиток

спеціальних

принципів

міжнародного гуманітарного права здіснюють основні принципи Міжнародного
Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, що були проголошені ХХ
Міжнародною конференцією Червоного Хреста, що відбулася у Відні в 1965 р., і в
1986 р. на XXV міжнародній конференції Червоного Хреста в Женеві були
включені в преамбулу Статуту Червоного Хреста:
1. Гуманність – Міжнародний Рух Червоного хреста і Червоного Півмісяця,
породжений прагненням надавати допомогу всім пораненим на полі бою без
винятку або переваги, намагається при будь-яких обставинах, як на міжнародному,
так і на національному рівні запобігати або полегшувати страждання людини. Рух
покликаний захищати життя і здоров'я людей і забезпечувати повагу до людської
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особистості. Він сприяє досягненню взаємопорозуміння, дружби, співробітництва і
міцного миру між народами.
2. Неупередженість - Рух не проводить ніяких відмінностей за ознакою
раси, релігії, чи класу політичних переконань. Він лише прагне полегшити
страждання людей, і в першу чергу тих, хто більше всього цього потребує.
3. Нейтральність - щоб зберегти загальну довіру, Рух не може приймати
будь-якій бік в збройних конфліктах і вступати в суперечки політичного, расового,
релігійного або ідеологічного характеру.
4. Незалежність - Рух незалежний. Національні суспільства, які надають
своїм урядам допомогу в їх гуманітарній діяльності і підкоряючись законам своєї
країни, повинні, проте, завжди зберігати автономію, щоб мати можливість діяти
відповідно до принципів Червоного Хреста.
5. Добровільність - у своїй добровільній діяльності по наданню допомоги
Рух ні в якій мірі не керується прагненням до одержання вигоди.
6. Єдність - у країні може бути тільки одне національне суспільство
Червоного Хреста чи Червоного Півмісяця. Воно повинне бути відкрито для всіх і
здійснювати свою гуманітарну діяльність на всій території країни.
7. Універсальність - Рух є всесвітнім. Усі національні суспільства
користаються рівними правами і зобов'язані надавати допомогу один одному.
Чотири останніх принципи являють собою організаційні основи Червоного
Хреста, а перші три є визначальними у всіх аспектах діяльності Міжнародної
конференції Червоного Хреста [248, C. 13-14], при цьому принцип гуманіності
визнається головним [249, C. 16-25].
Червоний Хрест не цікавлять причини війни і яка з сторін є агресором, він
залишає рішення цих надзвичайно важких питань іншим міжнародним органам.
Зазначимо, Червоний Хрест ставить на перше місце саме принцип гуманності і у
всіх ситуаціях прагне бачити страждання і проблеми людей, що потребують
безкорисливої допомоги [250, C. 91-123] .
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Важливо зазначити, що під час роботи ХХ Міжнародної конференції МКЧХ
були підтверджені наступні принципи міжнародного гуманітарного права:
 право сторін конфлікту вибирати засоби і методи ведення воєнних дій не
є необмеженим;
 заборона нападу на цивільне населення як таке;
 необхідність проведення відмінностей між особами, які беруть участь у
воєнних діях, і цивільними особами для того, щоб якнайменше наражати на
небезпеку останніх [251].
Особлива увага фахівців Міжнародного Комітету Червоного Хреста до
принципових положень міжнародного гуманітарного права, що стосуються захисту
жертв війни, пояснюється розвитком міжнародного гуманітарного права як галузі
міжнародного

права

і

важливості

обґрунтування

гуманітарної

діяльності

Міжнародного Комітету Червоного Хреста [252, c. 32; 253, c.235; 254, c.166; 255, c.
300-324].
Свій вклад у доктринальне обгрунтування формування концепції
принципів міжнародного гуманітарного права зробила і наука міжнародного права,
хоча у фахівців немає єдності щодо поняття та класифікації цих принципів.
Зокрема, Фердросс вважав, що право війни базується на трьох основних принципах:
воєнні дії повинні направлятися тільки проти комбатантів і військових об'єктів;
забороняються всі засоби боротьби, що заподіюють зайві страждання чи збиток;
забороняються засоби війни, противні військовій честі (підступні). [256, c. 429]
Шиндлер і Томан виділяють принцип розмежування збройних сил і цивільного
населення, що обмежує коло осіб, що безпосередньо беруть участь у бойових діях, і
проти яких можуть бути застосовані акти збройного насильства [257]. На думку
Оппенгейма, розвиток права збройних конфліктів

відбувається на основі

принципів: військової необхідності (воюючі повинні застосовувати тільки засоби
насильства, необхідні для досягнення військової мети – скорення супротивника);
гуманності (припустимі лише такі засоби і методи війни, що є необхідними для
поразки супротивника); лицарства (воюючі повинні виявляти взаємну повагу і
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шляхетність) [258, C. 246]. Коломбос визначає у якості основних такі принципи, як:
гуманізм, лицарство, військову необхідність [259, C. 441]. Окремі вчені визначають
такі галузеві принципи міжнародного гуманітарного права, як: гуманізація збройних
конфліктів; міжнародно-правовий захист жертв війни; обмеження воюючих у
виборі методів і засобів ведення війни; охорона цивільних об'єктів і культурних
цінностей; захист інтересів нейтральних держав [260, C. 400] або людинолюбство,
пов’язане з вимогами зменшити нещастя війни [261, C. 140-141]. Врни зазначають,
що у випадках, не передбачених міжнародними конвенціями, необхідно
користуватися

загальновизнаними

нормами

міжнародного

права

у

виді

міжнародно-правових звичаїв, а також вимог людяності і суспільної свідомості;
застосування норм міжнародного гуманітарного права не торкається правового
статусу сторін конфлікту, тобто ці норми застосовуються незалежно від того,
знаходяться вони юридично в стані війни чи ні; сторони, які беруть участь у
конфлікті, не мають необмеженого права у виборі методів і засобів ведення війни і
нанесення шкоди ворогу, сила повинна використовуватися в межах, достатніх для
досягнення цілей воєнних дій; особи, виведені з ладу, або які не беруть участі
безпосередньо у воєнних діях, мають право на повагу, захист і гуманне
поводження; поводження з усіма людьми не повинне мати розходжень за ознаками
раси, статі, національності, мови, соціального походження, релігійних та інших
переконань; гуманітарна допомога з боку медичного персоналу нейтральних країн
не повинна розглядатися як втручання в збройний конфлікт; військовополоненим
повинен бути забезпечений захист на національному і міжнародному рівні; сторони
збройного конфлікту повинні проводити відмінності між цивільним населенням
(нонкомбатантами) і комбатантами, які дозволяють щадити цивільне населення і
цивільні об'єкти; метою норм міжнародного гуманітарного права є реалізація
принципів гуманності й обмеження наслідків збройних конфліктів. Окремі автори
вказують на відсутність систематизації принципів міжнародного гуманітарного
права, виділяючи певні групи цих принципів: загальні принципи міжнародного
гуманітарного права; принципи, що обмежують воюючих у виборі засобів і методів
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ведення війни; принципи захисту прав учасників збройного конфлікту; принципи
захисту прав цивільного населення, що не бере участі в збройному конфлікті. [262, C.
308]
Деякі дослідники виділяють в якості основного тільки принцип гуманності,
інші просто перелічуючи [263, C. 7-9], або приводячи ряд принципів міжнародного
гуманітарного права, указують, що перелік принципів не вичерпний, і принципи
міжнародного гуманітарного права можуть змінюватися. [264, C. 123-137]
І.Арцибасов

і

С.Єгоров

гуманітарного права

вважали

принципи

загальними

принципами

міжнародного

гуманізму, неприпустимості

дискримінації,

відповідальності за порушення норм і принципів цієї галузі міжнародного права.
[265, C. 74-77] Серед принципів, що регулюють засоби і методи збройної боротьби,
вони визначали принципи обмеження воюючих у виборі засобів збройної
боротьби, розмежування військових і цивільних об'єктів, заборона застосовувати
недозволені засоби війни, зброю масового знищення, зброю, яка заподіює зайві
страждання та підрозділяли принципи захисту учасників збройної боротьби і
цивільного населення на дві підгрупи: принципи захисту прав комбатантів, і
відповідно, принципи захисту прав цивільних осіб під час збройних конфліктів.
Практисчно аналогічної позиції дотримувався І І. Лукашук. [266, C. 272-273]
Долсить виважену позицію у питаннях визначення спеціальних принципів
міжнародного гуманітарного права займають представники української науки
міжнародного права. А.І. Дмитрієв та В.І. Муравйов виходячи з того, що
міжнародне гуманітарне право регулює відносини з приводу захисту прав людини
не тільки у військовий, але і мирний час, виділяють кілька груп принципів
міжнародного гуманітарного права, зокрема:
– необхідність і гуманність;
– принципи “права Гааги” і “права Женеви”;
– обмежень стосовно учасників бойових дій, об'єктів бойових дій і засобів
бойових дій;
– принципи ставлення до жертв збройних конфліктів;
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– принципи захисту прав людини в період збройних конфліктів і в мирний
час;
– принципи, властиві правам людини. [267, C. 356] .
Л.Д. Тимченко виділяє як принципи права збройних конфліктів, поряд з
основними принципами міжнародного права, такі галузеві принципи, як: гуманність;
обмеження засобів і методів ведення війни; захист прав учасників збройних
конфліктів і цивільного населення; повага нейтралітету. [268, C. 480]
Найбільш системно та розгалужено принципи міжнародного гуманітарного
права були запропоновані Ж. Пікте, який поєднав їх у такі групи: основні, загальні
і принципи, якими повинні керуватися воюючі стосовно жертв збройних
конфліктів [269, C. 78-100]:
1.

Вступні положення, що включають «Застереження Мартенса» і

формулювання про те, що «застосування гуманітарного права не торкається
правового статусу сторін, що знаходяться в конфлікті».
2. Основні принципи (є базою для загальних принципів):
– «Принцип

Права

Гуманності»

(військова

необхідність

повинна

узгоджуватися з повагою до людини);
– принцип права війни (міжнародного гуманітарного права) – воюючі «не
повинні наносити своєму супротивнику збиток, нерозмірний з метою війни, яка
полягає в знищенні чи ослабленні військової могутності супротивника»;
– принцип Женевського права: «особи, виведені з ладу, а також ті, хто не бере
участі безпосередньо в бойових діях, мають право на повагу, захист і гуманне
поводження»; принцип Гаазького права: «Право сторін, що знаходяться в конфлікті,
вибирати методи або засоби ведення воєнних дій не є необмеженим».
3. Загальні принципи:
– принцип недоторканності (кожний має право на повагу до життя, фізичну і
психічну недоторканність, на повагу усього, що є невід'ємною частиною його
особистості);
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– неприпустимість дискримінації (поводження з усіма людьми не повинне
мати розходжень, заснованих на ознаках раси, статі, національності, мови,
соціального походження, матеріального становища, політичних, філософських,
релігійних переконань або яких-небудь інших подібних критеріїв);
– принцип безпеки (кожний має право на особисту безпеку).
4. Принципи, що відносяться до жертв конфліктів (Женевське право):
– принцип нейтральності (гуманітарна допомога ніколи не є втручанням у
конфлікт);
– принцип нормальності (в осіб, що знаходяться під захистом, повинна бути
можливість вести нормальне життя);
– принцип захисту (держава повинна як на національному, так і на
міжнародному рівні забезпечити захист осіб, що опинилися в її владі).
5. Принципи, що відносяться до права війни:
– принцип обмеження по особам (цивільне населення й окремі цивільні особи
користуються загальним захистом від небезпек, що виникають у зв'язку з воєнними
операціями, та окремі особи – особливим захистом [270, C. 85-104; 271, C.346]);
– принцип обмеження по об'єктах (напади повинні бути строго обмежені
військовими об'єктами);
– принцип обмеження по засобах і методах ведення воєнних дій
(забороняється використовувати проти будь-кого зброю або методи ведення воєнних
дій, здатні заподіяти зайву шкоду або надмірні страждання).
Слід зазначити, що кожна з зазначених правових позицій щодо принципів
міжнародного гуманітарного права заслуговує на увагу. Визначення принципів
міжнародного гуманітарного права та їх класифікація мають істотне значення для
ефективності дії норм цієї важливої галузі міжнародного права. Принципи
міжнародного гуманітарного права є правовою основою, на якій базуються конкретні
норми. Зміст і призначення норми можна усвідомити лише з урахуванням
відповідного принципу. Чіткість і лаконічність системи принципів міжнародного
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гуманітарного права, на наш погляд, може сприяти більш ефективному їх
розумінню та застосуванню.
Вважаємо, що найбільш виваженою та обгрунтованою концепцією щодо
галузевих принципів міжнародного гуманітарного права є концепція Ж. Пікте, яка
з принципових питань підтримана та доповнена українськими вченими, зокрема
А.І. Дмитриєвим, В.І. Муравйовим та Л.Д. Тимченком.
Вважаємо,

що

для

формування

концепції

спеціальних

принципів

міжнародного гуманітарного права важливим є як їх доктринальне, так і перш за
все їх нормативне визначення. Слід зазначити, що спеціальні принципи
міжнародного гуманітарного права містяться в таких основних джерелах, як:
Гаазьке положення 1907 року, Статут Міжнародного воєнного трибуналу у
Нюрнбергзі 1945 року, Конвенція щодо попередження злочину геноциду і
покарання за нього 1948 року, Женевські конвенції про захист жертв війни 1949
року та двох протоколів до них, які є частиною міжнародного звичаєвого права.
Зазначені принципи містяться і в інших джерелах міжнародного гуманітарного
права, зокрема: Конвенції з прав людини та основоположних свобод 1950 року,
Конвенції ЮНЕСКО 1954 року про захист культурних цінностей на випадок війни
та двох протоколах до неї, Конвенції про заборону розроблення, виробництва і
накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) зброї і токсинів та їхнього
знищення 1972 року, Конвенції про заборону або обмеження застосування
конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають
надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію 1980 р., Конвенції про заборону
розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її
знищення 1993 року тощо.
Важливи є врахування судової практики з цього питання. Зокрема, у
Консультативному висновку Міжнародного Суду ООН у справі про правомірність
погрози або застосування ядерної зброї, згадуються такі принципи міжнародного
гуманітарного права, як принципи: гуманності (людяності); заборони заподіяння
зайвих страждань комбатантам і відповідно застосування зброї, що заподіює такі
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страждання; захист мирного населення і цивільних об'єктів; відмінності між
комбатантами і нонкомбатантами; заборона нападу на мирне населення і
застосування невибіркової зброї. [272, C. 740]
З урахуванням наведеного та враховуючи визначені загальні принципи
міжнародного

права

та

основоположні

загальні

принципи

міжнародного

гуманітарного права до спеціальних принципів міжнародного гуманітарного права
слід віднести: 1) принципи захисту поранених, хворих та осіб, які потрапили у
корабельну аварію; 2) принципи захисту військовополонених та затриманих у
зв’язку із збройним конфліктом осіб; 3) принципи загального і спеціального
захисту цивільного населення, у тому числі біженців та внутрішньо переміщених
осіб, цивільних об’єктів та об’єктів, що мають небезпечні сили; 4) принципи
захисту культурних цінностей, об’єктів релігійного культу та культурних прав; 5)
принципи захисту навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;
6) принципи захисту приватної і суспільної власності, недопущення надмірного та
незаконного оподаткування; 7) принципи захисту

політичних, економічних і

соціальних прав; 8) принципи щодо засобів і методів ведення збройних конфліктів
(принципи збройної боротьби на сущі, на морі, у повітрі); 9) принципи Руху
Червоного Хреста, застосування та захисту емблеми Червоного Хреста та інших
міжнародно визнаних емблем; 10)принципи відповідальності за порушення
міжнародного гуманітарного права та справедливого правосуддя тощо. Зазначений
перелік спеціальних принципів міжнародного гуманітарного права є умовним та,
безумовно,

може

бути

змінений

з

урахуванням

розвитку

міжнародного

гуманітарного права та її принципів. З урахуванням важливості питання щодо
системи принципів міжнародного гуманітарного права, вважаємо за необхідне
визначення таких принципів в окремому протоколі до Женевських конвенцій про
захист жертв війни 1949 р. або у відповідній резолюції Генеральної Асамблеї ООН.
Принципи захисту поранених, хворих та осіб, які потрапили у корабельну
аварію займають важливе місце в системі принципів міжнародного гуманітарного
права. Сьогодні важко переоцінити вплив на розвиток міжнародного гуманітарного
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права Женевської конвенції про поліпшення долі поранених на полі бою, ухваленої
22 серпня 1864 р. Важливим нововведенням у міжнародне право, передбаченим
цим документом, було поняття нейтральності в тому вигляді, в якому його
запропонував А. Дюнан. Конвенція передбачала, що лікарі та медсестри не
вважаються учасниками бойових дій і не підлягають захопленню в полон. Командувачі армій більше не боятимуться втратити лікарів, якщо під час відступу
вони залишать їх в ар’єргарді серед поранених, і відповідно поранені не будуть
більше залишені напризволяще, як це відбувалось у минулому. В Конвенції
зазначалось, що завжди і всюди до поранених потрібно виявляти повагу, надаючи
їм однакове лікування, незалежно від того, на чиєму боці вони воювали. Слід
зазначити, що ще до Женевської конвенції 1864 р. в окремих державах існували
певні структури, діяльність яких була пов’язана з наданням допомоги пораненим і
хворим військовим, насамперед інвалідам. Такі структури існували, зокрема у
Франції, Італіїі Англії, а також в Російській імперії, до складу якої певний час
вїходила Україна, де на початку ще XIX ст. під час вторгнення Наполеона I
Бонопарта було утворено Комітет допомоги пораненим (1812 р.), а у 1854 р.
велика

княгиня

Олена

Павлівна

утворила

Хрестовоздвиженську

громаду

милосердя, яку очолював під час Кримської війни (1854-1855 рр.) видатний лікар
М.І. Пирогов. Велику княгиню Олену Павлівну і громадську діячку із Великої
Британії Флоренс Найтінгель, яка очолила загін сестер мілосердія в англійському
шпиталі під час Кримської війни, вважають попередниками Анрі Дюнана. [273, C.
197-198] Вони впроваджували принципи санітарії та догляду за пораненими і
хворими комбатантами і цивільними особами.
Російська імперія ратифікувала Женевську конвенцію 1864 р. 10 травня 1867 р.,
а 15 травня 1867 р. імператор Олександр II затвердив Статут Російського
товариства допомоги пораненим і хворим військовослужбовцям, яке пізніше
отримало назву - Російське товариство Червоного Хреста. Російський Червоний
Хрест був одним з міцних національних товариств Червоного хреста [274, C. 11-
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15]. Крім цього, з 1897 р. імператриця Олександра щорічно направляла Анрі
Дюнану 4 тис. швейцарськіх франків золотом. [275]
У 1899 і 1907 рр. у Гаазі, коли були здійснені певні потуги застосувати прийняті
в Женеві принципи до особливих умов війни на морі, до поранених і хворих
додали нову категорію — тих, що зазнали корабельної аварії. Десята Конвенція
1907 р. віддзеркалила стурбованість долею, передусім, “моряків і солдатів, що
перебувають на борту суден і є пораненими чи хворими, а також інших осіб,
офіційно прикріплених до флотів і армій”, згадуючи тих, “що зазнали корабельної
аварії,” мимохідь [276; 277]. Уперше Конвенцію 1864 р. переглянули у 1906 році.
Кількість статей було збільшено до 33, але суть Конвенції не змінилась. Під час
Першої світової війни всі її положення, крім тих, що стосувались репатріації
медичного персоналу, застосовувались. Воюючі сторони відійшли від цих
положень, оскільки утримували в полоні значну кількість лікарів і медсестер, щоб
ті турбувались про поранених співвітчизників. Удруге Конвенцію переглянули
1929 р. Було прийнято до уваги розвиток медичної авіації і вилучено пункт “на
умовах взаємності” із попередньої редакції, згідно з яким Конвенція набувала
чинності лише за умови, що обидві воюючі сторони її ратифікували. Був
прийнятий важливий принцип заборони захоплення в полон медичного персоналу і
необхідності повернення медичних працівників у їх табір, але його дотримувались
“якщо лише спеціальною угодою не передбачене інше”.
Під час Жовтневої революції 1917 р. і приходу до влади комуністів на чолі з В.І
Лениним Російський Червоний Хрест опинився у скрутному становищі – його
майно було націоналізовано [278] або розграбовано [279]. Велика кількість
працівників РЧХ були заарештовані та вбиті, зокрема і його президент та голова
комісії у справах військовополонених [280]. Центральні держави наклали арешт на
майно Російського Червоного Хреста (багато чисельні шпиталі, судна, потяги та
фінансові ресурси) та у подальшому його привласнили, розглядаючи його як
воєнні трофеї державної власності. Делегат МКЧХ був об’явлений persona non
grata [281]. В цих умовах МКЧХ вживал заходів з метою збереження Російського
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Червоного Хреста та його майна, зокрема направив лист з протестом [282, C. 187].
Внаслідок чого було підписано новий декрет щодо дотримання Росією зобов’язань
за міжнародним гуманітарним правом [283, C. 86].
Лише у 1921 р. МКЧХ добився акредитації нового делегата, який перебував в
СРСР до 1938 р., та займався в основному репатріацією австрійських, німецьких,
угорських, турецьких та болгарських військовополонених, а також наданням
консульської допомоги іноземцям. Під час Другої світової війни і до 1989 р. (до
подій у Тбілісі, пов’язаних з порушенням прав людини) представництва Комітету в
Радянському Союзі не було.
Слід зазначити, що Женевських конвенцій 1929 р. під час Другої світової війни
воюючи сторони, як правило, фактично не дотримувались, хоча СРСР був
учасником Женевської конвенції щодо покращення доля поранених і хворих у
діючих арміях від 27 липня 1929 р., а також IV Гаазької конвенції про закони і
звичаї війни на сущі від 18 жовтня 1907 р. [284, C. 298]
Як зазначають дослідники, радянські військовополонені знаходились в
жахливих, нелюдських умовах та “вмирали тисячами”. [285, C. 440] Воюючі
сторони скористались пунктом, уведеним у Женевську конвенцію 1929 р., й
утримували лікарів та медичних сестер у таборах для військовополонених, щоб ті
лікували своїх співвітчизників. Сотні тисяч цивільних осіб, які опинились без
міжнародно-правового захисту, були угнані на рабську працю до Німеччини та її
союзників. Зокрема, число угнаних на примусову працю українців складало
2402234 осіб. [286, C. 742]
З урахуванням жахливим злочинів Другої світової війни міжнародно-правовий
захист поранених і хворих отримав подальший розвиток у першій, другій і третій
Женевських конвенціях про захист жертв війни 1949 р. та у подальшому – у
Додаткових протоколах I та II до них 1977 р.
В міжнародно-правових актах терміни “поранені” та “хворі” вживаються для
позначення осіб, як військовослужбовців, так і цивільних, які потребують медичної
допомоги чи догляду й не чинять будь-яких ворожих дій. Особами, що “зазнали
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корабельної аварії”, потрібно вважати як військовослужбовців, так і цивільних, які
зазнали небезпеки на морі чи в інших водах унаслідок нещастя, що трапилось із
ними, і які утримуються від будь- яких ворожих дій. Таким чином, захист
поширюється і на особу, і на установу, та пов’язується з їх воєнним чи цивільним
статусом.
Згідно вимог ст. 10 Додаткового протоколу І 1977 р. “всі поранені та особи, що
зазнали корабельної аварії, незалежно від того, до якої сторони вони належать,
користуються повагою та захистом. За всіх обставин з ними поводяться гуманно і
надають їм максимально можливу та в найкоротші строки медичну допомогу й
догляд, якого вимагає їх стан. Між ними не робиться жодної різниці з якихось
інших міркувань, крім медичних”. [287] Майже такі самі за змістом і формою
положення закріплені в ст. 7 Додаткового протоколу II.
Зазначині положення стосуються таких суттєвих зобов’язань держав-учасниць:
Ставитись із повагою, що означає поводитись із беззахисними людьми так,
як цього вимагає їх стан, і завжди гуманно.
Захищати цих осіб від несправедливості й небезпеки через наслідки воєнних
дій, а також від можливих посягань на їх недоторканність.
Надавати медичну допомогу і догляд цим особам, не залишати їх
напризволяще на тій підставі, що вони нале- жать до сторони противника (загальна
заборона на дискримінацію). При цьому немає жодної потреби в тому, щоб поводитись із ними краще, ніж це можливо: за пораненими та хворими сторони
противника не потрібно доглядати більше, ніж за власними комбатантами в такій
же ситуації [288, C. 41-42].
Принцип надання допомоги без будь-якої дискримінації випливає як із медичної
етики, так і з одного з основних принципів Руху Червоного Хреста —
неупередженості. Цей принцип означає неприпустимість різниці у поводженні,
зумовленої такими чинниками, як раса, політичні погляди, віросповідання,
філософські переконання, стать, стан, мова, національність, соціальне чи майнове
походження. Черговість надання допомоги визначається лише медичними ви195

могами.
Крім загального захисту, окремі категорії осіб користуються особливим
захистом. Особливої уваги потребують найбільш незахищені особи, зокрема діти,
жінки та особи похилого віку.
Захоплені в полон поранені, хворі й ті, що зазнали корабельної аварії
комбатанти є військовополоненими. До їх одужання або до того, як висадитись на
берег, вони перебувають під захистом першої та другої Женевських конвенцій про
захист жертв війни 1949 р.
Згідно зі ст.ст. 7, 7 відповідно першої та другої Женевських конвенцій, “хворі та
поранені, а також санітарний і духовний персонал у жодному разі не можуть
відмовлятись частково або повністю від прав, які забезпечують їм ця Конвенція і
спеціальні угоди”. Таким чином, норми цих статей передбачають гарантію
невідчужуваності прав осіб, що перебувають під заступництвом, і слугують
надійним захистом жертв збройних конфліктів. З метою забезпечення реалізації
загального положення про захист поранених, хворих і осіб, що зазнали корабельної
аварії, забороняється:
—

посягати на життя і фізичну недоторканність (зокрема, всілякі види вбивства,

каліцтва, жорстоке поводження, тортури і катування);
—

брати заручників;

—

посягати

на

людську

гідність

(зокрема,

образливе

та

принизливе

поводження);
—

судити й застосовувати покарання без попереднього рішення, винесеного

належним чином утвореним судом, за наявності судових гарантій;
—

добивати чи знищувати їх, застосовувати до них тортури, проводити над

ними біологічні досліди, навмисно залишати їх без медичної допомоги чи догляду,
зумисно створювати умови для їх зараження (ст. 12 першої Женевської конвенції);
—

застосовувати репресалії до поранених і хворих (ст. 46 першої Женевської

конвенції).
Розглядаючи проблему пошуку поранених, а також тих, що загинули і пропали
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безвісти, потрібно виходити з права родичів знати про долю своїх близьких. Для
цього в усіх випадках, коли дозволяють обставини, й особливо після бою, сторони
зобов’язані вжити всіх можливих заходів, щоб розшукати й підібрати поранених і
хворих та захистити їх від пограбування і поганого поводження, забезпечити їм
необхідний догляд, а також розшукати померлих і запобігти їх пограбуванню та
належним чином поховати.
Слід зазначити, що під час Другої світової війни сторони вкрай рідко укладали
двосторонні угоди про перемир’я або припинення вогню для того, щоб дозволити
забрати поранених з поля бою, транспортувати їх, а також провести обмін
військовополоненими, хоча положення про це було закріплено в перших двох
Женевських конвенціях про захист жертв війни 1949 р.
Конфліктуючі сторони зобов’язані зареєструвати дані, за якими можна було б
ідентифікувати особи поранених, хворих і померлих, що потрапили під їх владу. За
можливістю мають бути зібрані такі відомості:
а) країна, з якої походить особа;
б) військовий або індивідуальний номер;
в) прізвище;
г) ім’я або імена;
ґ) дата народження;
д) усі інші дані, що містяться в посвідченні особи або розпізнавальному
медальйоні;
е) дата і місце взяття в полон або смерті;
є) дані, що стосуються поранень, хвороб або причини смерті.
Зафіксована інформація має бути якомога швидше доведена до відома
Довідкового бюро, передбаченого ст. 122 третьої Женевської конвенції, для
передавання стороні противника, зокрема, через посередництво Центрального
агентства з питань військовополонених Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Відповідно до вимог міжнародного гуманітарного права цивільне населення має
ставитись із повагою до поранених, хворих і тих, що зазнали корабельної аварії,
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навіть якщо вони належать до сторони противника, і не повинно допускати щодо
них актів насильства (зокрема, як це мало місце під час Другої світової війни та під
час сучасних збройних конфліктів неміжнародного характеру). Для цього
цивільному населенню і товариствам допомоги, таким як національні товариства
Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, має бути дозволено, навіть на захопленій
чи окупованій території, підбирати поранених, хворих і тих, що зазнали корабельної аварії, і доглядати їх, навіть якщо це парашутисти чи партизани
противника. Ніхто не може бути підданий утискам, переслідуванню чи
засудженню і покаранню за такі гуманні дії.
Значна

кількість

регулювання

захисту

норм

міжнародного

медичного

та

гуманітарного

духовного

права

персоналу.

стосується

Такий

захист

поширюється як на осіб зі складу медичного персоналу, так і на медичні
формування. У Додатковому протоколі І 1977 р. надається таке визначення медичного персоналу: медичний персонал — це особи, які призначені стороною, що
перебуває

в

конфлікті,

виключно

для

медичних

цілей,

а

також

для

адміністративно-господарського забезпечення медичних формувань або для роботи
на

санітарно-транспортних

засобах

та

для

адміністративно-технічного

забезпечення. Таке призначення може бути постійним або тимчасовим. Цей термін
включає:
1)

медичний персонал сторони, що перебуває у конфлікті, як військовий, так і

цивільний, включаючи персонал, зазначений у першій і другій Женевських
конвенціях, та персонал, який передано організаціям цивільної сторони;
2)

медичний персонал національних товариств Червоного Хреста (Червоного

Півмісяця, Червоного Лева і Сонця) та інших національних добровільних
товариств допомоги, належним чином визнаних і уповноважених стороною, що
перебуває в конфлікті (ст. 8 Додатколвого протоколу І 1977 р.);
3)

медичний персонал медичних формувань або санітарно-транспортних

засобів, зазначених у ст. 9(2 ) Додатколвого протоколу І 1977 р..
Варто зазначити, що медичний персонал може бути цивільним або військовим.
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Цивільний

персонал

користується

захистом,

що

надається

міжнародним

гуманітарним правом медичному персоналу лише в тому випадку, якщо він отримав призначення від конфліктуючої сторони, до якої належить. Таким чином,
цивільний лікар, що продовжує лікувати під час збройного конфлікту, не
отримавши конкретного призначення від своєї країни, не належить до складу
медичного персоналу за нормами міжнародного гуманітарного права. Це
обмеження пояснюється тим, що медичний персонал користується особливими
привілеями, і оскільки воююча держава відповідальна за будь-які можливі зловживання, вона зобов’язана здійснювати контроль за особами, яким надані ці привілеї.
Захист надається медичному персоналу, для того щоб полегшити виконання
поставлених перед ним гуманних завдань, за умови, що він виконує саме ці
завдання, і лише на час їх виконання. Медичний персонал перебуває під захистом,
тому що він зобов’язаний дотримуватись нейтралітету у збройному конфлікті, під
час якого він надає допомогу. Коли медичний персонал перестає бути
нейтральним, він втрачає право на захист.
Медичний персонал, що працює в зоні міжнародного або неміжнародного
збройного конфлікту, може опинитись у непередбаченій ситуації. Кожен з таких
конфліктів породжує хаос, який сам по собі призводить до вчинення актів насильства (зґвалтувань, грабунків, розбійницьких нападів). Такі обставини зумовлюють
необхідність надання захисту пораненим і хворим. Крім цього, поранені солдати,
як підтверджує практика, не завжди цілком безпорадні, а це, своєю чергою вимагає
підтримувати порядок серед поранених і в медичних установах. Із огляду на ці дві
обставини держави припускають можливість для медичного персоналу мати
зброю. Водночас медичний персонал може мати лише особисту зброю,
використовуючи її для самооборони та захисту поранених і хворих. У разі якщо
медичний персонал намагався б за допомогою зброї перешкодити наступу
противника, він втратив би при цьому нейтралітет у конфлікті й відповідно право
на захист, за винятком тих випадків, коли противник навмисно намагається вбити
поранених, хворих або членів медичного персоналу [289].
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Надаючи послуги в умовах збройного конфлікту, медичний персонал як і в
мирний час зобов’язаний дотримуватись принципів медичної етики, початково
закладених у клятві Гіппократа (460—330 рр. до Р. X.).
У 1948 р. Всесвітня медична асоціація, що об’єднала близько 700 тис. лікарів,
розробила сучасну версію клятви Гіппократа під назвою “Женевська клятва” і
прийняла як додаток до неї “Міжнародний кодекс медичної етики”.
У 1957 р. Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Міжнародний комітет
військової медицини та фармації та Всесвітня організація охорони здоров’я
схвалили “Правила медичної етики для воєнного періоду” і “Правила надання допомоги пораненим і хворим у збройних конфліктах”, пізніше затверджені
Всесвітньою медичною асоціацією.
Міжнародне гуманітарне право не визначає однакових для всього світу
стандартів, а обмежується закликом до конфліктуючих сторін застосовувати до
осіб, що перебувають під їх владою і користуються захистом Женевських
Конвенцій, загальновизнані медичні стандарти, які вони застосовували б у
подібних з медичного боку ситуаціях до своїх громадян, що перебувають на волі.
Медичні формування користуються заступництвом і захистом у будь-який
період. Це означає не лише те, що на них заборонено нападати, але й те, що їм
надається можливість виконувати їх обов’язки. Зокрема, вживаються заходи, які
дають змогу забезпечити постачання цих формувань медикаментами і захист їх від
будь-яких злочинних дій.
Обов’язок супротивника “виявляти повагу” до медичного формування означає
не те, що він не має права це формування захопити, а те, що він повинен виявити
всебічну повагу до поранених, хворих і медичного персоналу, а також не
пошкоджувати

медичне

обладнання

й

не

використовувати

його

не

за

призначенням.
З метою захисту медичних формувань кожна зі сторін конфлікту має зробити
все необхідне для забезпечення прийняття і застосування методів і процедур, що
дають змогу легко розпізнати ці формування. Розпізнавальні емблеми має бути
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чітко видно для сухопутних, морських і повітряних сил противника для уникнення
помилок.
Міжнародне гуманітарне право забезпечує повагу та заступництво медичному
персоналу, який функціонує у зоні збройного конфлікту [290; 291].
Виконання професійного обов’язку для медичного персоналу є не лише
обов’язком, але й правом. Аналогічно й право жертв збройного конфлікту на
заступництво означає не лише те, що медичний персонал має відповідні обов’язки,
але й те, що влади сторін, які беруть участь у конфлікті, зобов’язані надавати
медичному персоналу все необхідне для кращого догляду за жертвами.
Міжнародне гуманітарне право надає особливу увагу виконанню цих обов’язків
конфліктуючими сторонами щодо двох категорій зон: у зонах, де система охорони
здоров’я порушена внаслідок бойових дій, та на окупованих територіях.
Для надання допомоги пораненим і хворим медичний персонал повинен мати
право доступу в ті місця, де ця допомога потрібна. Це право передбачене нормами
міжнародного гуманітарного права, однак з тією умовою, що воно може бути
обмежене з огляду на заходи забезпечення контролю та безпеки, які сторони
конфлікту можуть вважати необхідними. [292]
Важливим положенням міжнародного гуманітарного права є забезпечення
імунітету для медичного персоналу від захоплення його в полон. Цим правом
користуються такі категорії медичного персоналу:
—

медичний персонал нейтральної держави або товариства, допомоги такої

держави, наданий у розпорядження однієї з конфліктуючих сторін;
—

медичний персонал, скерований Міжнародним Комітетом Червоного Хреста;

—

медичний персонал санітарних суден і літаків санітарної авіації (ці судна та

літаки також не можуть бути захоплені).
Не підлягають захопленню в полон, але можуть бути затримані з дотриманням
певних умов:
—

постійний військовий медичний персонал;

—

медичний

персонал

національних

добровільних

товариств

допомоги
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(наприклад, національних товариств Червоного Хреста або Червоного Півмісяця)
конфліктуючої сторони, скерований до військово-медичної служби;
—

цивільний медичний персонал конфліктуючої сторони.

Особи, що належать до перших двох категорій, можуть бути затримані для
догляду за військовополоненими. У цьому випадку затримують лише персонал,
який годиться для цієї мети, і тією мірою, якою цього вимагатимуть реальний стан
здоров’я та кількість військовополонених.
Цивільний медичний персонал, який працює недалеко від фронту зі згоди своїх
властей, при раптовому захопленні цієї території противником, може бути
затриманий ним з позиції безпеки. У цьому випадку він користуватиметься
заступництвом, як і будь-які цивільні особи на окупованій території.
Принципи захисту військовополонених та затриманих у зв’язку із збройним
конфліктом осіб займають важливе місце в системі принципів міжнародного
гуманітарного права. Статус військовополоненого визначається нормами ст. 4
Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і ст. 43 і 44
Додаткового протоколу І. Основний принцип виголошує: особи , які входять до
складу збройних сил конфліктуючої сторони, вважаються комбатантами (тобто
вони мають право безпосередньо брати участь у військових діях), а будь-який
комбатант, захоплений противником, вважається військовополоненим.
Великомасштабні злочини проти військовополонених під час Другої світової
війни, що було підтверджено у Вироку Нбрнберзького трибуналу, вимусили
міжнародне співтовариство вжити ефективних заходів з метою їх недопущення.
Хоча, як свідчать події збройних конфліктів в колишній Югославії, Сомалі, Конго,
Руанді та інших країнах, злочини проти військовополонених таатриманих осібучасників

збройних

конфліктів

неміжнародного

характеру,

міжнародному

співтовариству ще не вдалося запобігти злочинам проти військовополонених та
затриманих у зв’язку із збройним конфліктом осіб.
Француа Бюньон, аналізуючи дії Міжнародного Комітету Червоного Хреста під
час Другої світової війни, зазначає, що з юридичної точки зору, особливістю цього
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збройного конфлікту було те, що Радянський Союз (як і Фінляндія) не був
учасником

Женевської

конвенції

від

27

липня

щодо

поводження

з

військовополоненими. А ця Конвенція разом із правом гуманітарної ініціативи
складала єдину законодавчу базу, на яку МКЧХ міг спиратися, надаючи допомогу
військовополоненим. [293, C. 37-38] Проте, СРСР був учасником Женевської
конвенції щодо покращення доля поранених і хворих у діючих арміях від 27 липня
1929 р., а також IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на сущі від 18
жовтня 1907 р. Слід зазначити, що на це звертають увагу і Д. Шиндлер та І. Томан.
[294, C. 298]
Згідно з вимогами ст. 4 третьої Женевської конвенції військовополоненими є
особи, що потрапили під владу противника і належать до однієї з таких категорій:
1.

Особовий склад збройних сил сторони, що перебуває у конфлікті, а також

особовий склад ополчення і загони добровольців, що належать до цих збройних
сил.
Особовий склад інших ополчень і загонів добровольців, зокрема, особовий
склад організованих рухів опору, що належать конфліктуючій стороні і діють на
власній території або поза її межами, навіть якщо ця територія окупована за умови,
що ці ополчення добровольців, включаючи організований рух опору, перебувають
під командуванням особи, відповідальної за своїх підлеглих, мають певний і чітко
видимий здалеку розпізнавальний знак, відкрито носять зброю, дотримуються у
своїх діях законів і звичаїв війни.
2.

Особовий

склад

регулярних

збройних

сил,

що

вважають

себе

у

підпорядкуванні уряду або влади, не визнаних державою, що тримає в полоні.
3.

Особи, що супроводжують збройні сили, але не належать до їх складу

безпосередньо, як, наприклад, цивільні особи у складі екіпажів військових літаків,
військові кореспонденти, постачальники, особовий склад робочих команд або
служб, на яких покладено побутове обслуговування збройних сил, за умови, що
вони отримали на це дозвіл від цих збройних сил, для чого останні видають їм
посвідчення відповідного зразка.
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4.

Члени екіпажів суден торговельного флоту, включаючи капітанів, лоцманів і

юнг, й екіпажів цивільної авіації конфліктуючих сторін, які не користуються
пільговим режимом унаслідок будь-яких інших положень міжнародного права.
5.

Населення неокупованої території, яке при наближенні противника стихійно

на власний ризик береться за зброю для боротьби з наступаючими військами, не
встигнувши сформуватись у регулярні війська, якщо воно носить відкрито зброю і
дотримується законів і звичаїв війни.
Згідно зі ст. 4(в) третьої Женевської конвенції, статус військовополонених
поширюється також на осіб, які належать або належали до збройних сил
окупованої країни і яких окупаційна держава бажає знову інтернувати, “навіть
якщо вона спочатку звільнила їх тоді, коли військові дії відбувались за межами
окупованої нею території, особливо коли ці особи безуспішно намагались
приєднатися до збройних сил, до яких вони належать і які беруть участь у воєнних
діях, або коли вони не підпорядкувались виклику, зробленому з метою їх
інтернування”. Цей статус поширюється на всіх осіб, які належать до однієї з
описаних вище категорій і яких приймала на своїй території будь-яка нейтральна
або невою- юча держава, якщо лише вони не вдадуться до надання їм більш
сприятливого режиму.
Статус військовополоненого застосовується до осіб, перелічених вище, з
моменту, коли вони опиняться під владою противника, аж до їх остаточного
визволення і репатріації. Якщо виникають сумніви стосовно осіб, що брали ту чи
іншу участь у бойових діях і потрапили під владу противника, щодо їх
приналежності до однієї з вказаних вище категорій, такі особи користуватимуться
захистом цієї конвенції доти, доки їх становище не визначить компетентний суд.
Військовополонені за будь-яких обставин не можуть відмовлятись, частково чи
повністю, від прав, які забезпечують їм конвенція та спеціальні угоди.
Підкреслити, що військовополонені перебувають під владою держави противника,
а не осіб чи військових частин, які взяли їх у полон (ст. 12 третьої Женевської
конвенції). Незалежно від відповідальності осіб, що брали участь у бойових діях і
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потрапили в полон, держава, яка утримує їх у полоні, відповідальна за поводження
з військовополоненими.
Згідно вимог Женевської конвенції про поводження з військовополоненими
1949 р. з “військовополоненим варто поводитись гуманно” (ст. 13). А тому, будьякий незаконний акт або злочинна бездіяльність із боку посадових осіб держави,
яка тримає в полоні військовополоненого, коли це призводить до його смерті, або
становить серйозну загрозу його здоров’ю, розглядається як серйозне порушення
цієї

Конвенції,

тобто

як

міжнародний

злочин.

Зокрема,

жодному

військовополоненому не може бути завдано фізичного каліцтва або ж піддано його
науковому чи медичному досліду будь-якого характеру, що не є виправданим з
приводу лікування військовополоненого та його інтересів.
До військовополонених забороняється також застосовувати репресалії.
За будь-яких обставин військовополонені мають право на повагу до їх
особистості й честі. Слід зазначити, що це положення особливо стосується
поводження з жінками [295], якеі користуються яек загальним , так і спеціальним
захистом. У таборах, де, крім чоловіків, перебувають військовополонені — жінки,
їм повинні бути забезпечені окремі приміщення для сну. Існують особливості щодо
застосування джо них дисциплінарних і кримінальних санкцій.
Важливим є те, що саме держава, яка тримає в полоні військовополонених, зобов’язана забезпечити безкоштовне утримання, а також ефективну лікарську
допомогу, якої вимагає стан їздоров’я військовополоненого.
Слвід звернути увагу на тому, що під час допиту військовополонений
зобов’язаний повідомити лише своє прізвище, ім’я і звання, дату народження та
особистий номер або, якщо він відсутній, іншу рівноцінну інформацію, що є
необхідним, як правило, для з’ясування особистості військовополоненого та
повідомлення про нього у відповідне Довідкове бюро та йього представникам.
Якщо військовополонений не повідомляє цю інформацію, до нього можуть бути
застосовані обмеження переваг, які надаються військовополоненим його звання
або становища. Водночас жодні фізичні або моральні тортури та жодні інші засоби
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примусу не можуть бути застосовані до військовополонених задля отримання від
них будь-яких даних. При їх відмові відповідати не дозволяється їм погрожувати,
ображати їх, а також переслідувати чи обмежувати.
У найкоротший термін після взяття в полон військовополонені евакуюють у
табори для військовополонених, що повинні бути розташовані поза зоною бойових
дій, для того щоб убезпечити їх. Евакуацію потрібно завжди проводити гуманно і в
умовах, аналогічних до тих, які держава, що утримує в полоні, надає своїм
військовослужбовцям при їх переміщенні.
Женевська конвенція про поводження з військовополоненими 1949 р. докладно
(ст.ст. 21-108) регламентує порядок поводження з військовополоненими, з моменту
їх захоплення в полон та до моменту їх репатріації після завершення воєнних дій.
Держава, яка утримує в полоні військовополонених, може їх інтернувати. Вона
може зобов’язати їх не виходити за встановлену межу табору, в якому вони
інтерновані, або, якщо табір обгороджений, не виходити за огорожу. Інтернованих
військовополонених можна розміщати на суші лише в приміщеннях, що надають
повну гарантію гігієни і збереження здоров’я. Конвенція гарантує, що жоден
військовополонений не може бути відправлеий у такий район, де б він був
підданий нападу із зони боїв або затриманий там, а також військовополонений не
може бути використаний для захисту своєю присутністю будь-яких пунктів чи
районів від військових операцій (ст.23), що є міжнародним злочином.
Держава, яка утримує військовополонених, зобов’язана забезпечити сприятливі
умови для їх розміщення (ст. 25), харчування, медичного забезпечення (ст. 29—
32). Медичний огляд військовополонених потрібно проводити не рідше ніж раз на
місяць.
Поза категоріями осіб, визнаних такими, що мають статус військовополоненого,
є певна кількість тих, що не вважаються військовополоненими, однак дотичні до
такого захисту. До таких осіб належить медичний і духовний персонал, захищений
першою і другою Женевськими конвенціями 1949 р., який може бути затриманий
для надання допомоги військовополоненим. Відповідно до ст. 33 Женевської
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конвенції

про

поводження

з

військовополоненими

1949

р.

“вони

продовжуватимуть виконувати свої медичні та духовні обов’язки в інтересах
військовополонених, що переважно належать до збройних сил, за якими вони
рахуються, у межах воєнних законів і статутів держави, що утримує в полоні, та
під керівництвом її компетентних органів, а також згідно з їх професійною
етикою”. [296]
Для виконання своїх медичних і духовних обов’язків вони користуватимуться
такими пільгами: а) періодичне відвідування військовополонених у робочих
командах або в лікарнях, розташованих поза табором; б) у кожному таборі
старший за званням й за стажем військовий лікар відповідає перед військовою владою табору за все, що пов’язане з діяльністю медико-сані- тарного персоналу; в)
хоча затриманий персонал підпорядковуватиметься внутрішній дисципліні табору,
в якому він перебуває, однак його не можна примушувати виконувати роботу, яка
не пов’язана з його медичними або релігійними обов’язками.
З урахуванням віку, статі, звання, а також фізичних можливостей і для
підтримання фізичного та морального стану військовополонених, держава, яка
утримує їх у полоні, може використовувати їх як робочу силу. При цьому офіцерів
не можна змушувати працювати.
Крім робіт з приводу керівництва, облаштування і підтримання табору в
порядку, військовополонені можуть бути залучені примусово лише до робіт, що
стосуються таких категорій:
—

сільське господарство;

—

добувні та переробні галузі промисловості, за винятком металургійної,

машинобудівної і хімічної, а також суспільних робіт і будівництва, що мають
військовий характер або воєнну мету;
—

роботи на транспорті або вантажно-розвантажувальні роботи, що не мають

військового характеру або призначення;
—

торговельна діяльність, мистецтво і ремісництво;

—

роботи по домашньому господарству;
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—

комунальні послуги, які не мають військового характеру або призначення.

Конвенція

містить

багато

заборонних

норм,

які

стосуються

статусу

військовополонених. Зокрема, у ст. 52 зазначено: “Жоден військовополонений не
може бути використаний на роботах, які загрожують здоров’ю або є небезпечними,
якщо він не погоджується на це добровільно”. Частина З цієї статті передбачає, що
“вилучення мін або інших подібних снарядів розцінюватиметься як небезпечна
робота”.
Під час конфлікту на Фолклендських островах у 1982 р. було багато мінних
полів. Деякі аргентинські полонені- спеціалісти, інженери допомагали у
розчищенні; Міжнародний Комітет Червоного Хреста переконав їх робити це за
власним бажанням. Однак ця робота була заборонена після вибуху незазначеної
міни.
Умови праці військовополонених мають відповідати правилам безпеки, які
існують у країні захоплення, і в будь- якому випадку бути безпечними. Робочий
день військовополоненого не може бути довший за той, що визначений у державі
захоплення. Полонені мають право на не менш ніж годинний відпочинок у
середині дня (обідню перерву), чи навіть більший, якщо в країні такі норми.
Полонені, що працюють, мають право на 24-годинний відпочинок раз на тиждень,
у неділю чи в інший день, визначений країною, в якій вони перебувають у полоні,
наприклад, у п’ятницю в ісламських країнах. Полонені, які відпрацювали повний
рік, мають право на 8-денний відпочинок. Військовополонені, що працюють,
мають отримувати справедливу платню, визначену владою захоплення, яка не
суперечить конвенційному мінімуму.
Військовополонений, з часу захоплення його в полон або найпізніше через
тиждень після його прибуття до табору, навіть коли це транзитний табір, а також у
разі захворювання, чи відправлення в лазарет або інший табір, має отримати змогу
надіслати, з одного боку, безпосередньо своїй сім’ї, а з іншого — Центральному
агентству у справах військовополонених поштівку з повідомленням про
захоплення в полон, про стан свого здоров’я зі зазначенням своєї адреси.
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Військовополоненим дозволяється як відправляти, так і отримувати листи й
поштові листівки. Якщо держава, що утримує в полоні, вважатиме за потрібне
обмежити кореспонденцію, вона повинна дозволити відправлення принаймні двох
листів і чотирьох листівок на місяць. Полонені мають право отримувати
індивідуальні чи колективні посилки, включаючи організовані Міжнародним
Комітетом Червоного Хреста.
Враховуючи всі обставини, в яких перебувають військовополонені, вони мають
право подавати військовій владі, що їх захопила, прохання з приводу
передбаченого для них режиму перебування в полоні. Безумовно, що режим
полону в період і після завершення Другої світової війни докорінно відрізняється
від стандартів, передбачених третьою Женевською конвенцією 1949 р. та
Додатковим протоколом І.
Під час роботи Нюрнберзького воєнного трибуналу було з’ясовано, що під час
Другої світової війни радянські військовополонені утримувались у жахливих
умовах в таборах нациської Німеччини, міліони з яких загинули.
Існують різні підходи до оцінки правового статусу військовополонених на
території колишнього СРСР. Одні автори вважають, що всі ворожі солдати,
захоплені Радянською армією у полон, мали статус військовополонених. [197, C. 8]
Інші стверджують, що “по суті, після Сталінградської битви німці та їх союзники,
що потрапили в російський полон, були позбавлені статусу військовополонених”
[298, C. 108], або, що “правовий статус військовополонених на території СРСР
визначали лише норми радянського права, оскільки в цей період характерною була
опосередкована форма трансформації норм міжнародного права у внутрішнє,
оскільки

тоді

панувала

концепція

пріоритету

національного

права

над

міжнародним” [299, C. 17]. Німецькі дослідники стверджують, що в полоні на
території колишнього Радянського Союзу опинились понад 3 млн солдатів і офіцерів вермахту, з яких близько 1 млн 150 тис. загинули в таборах [300].
Женевська конвенція щодо поводження з військовополоненими 1949 р.
передбачає, що в усіх місцях утримання військовополонених, за винятком тих, де
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перебувають офіцери, військовополонені мають право таємним голосуванням
через кожних шість місяців, а також у разі звільнення вакансій обирати довірених
осіб, які повинні представляти їх перед військовою владою, державамипокровительками, МКЧХ та іншою організацією, яка надає їм допомогу (ст. 79). Як
відомо, у зв’язку із злочинами проти військовополонених, проведенням над ними
медичних операцій, не викликаних станом здоров’я, та торгівлею органами
військовополонених та інших затриманих осіб, за участі ООН, Ради Європи та
Європейського Союзу (після оприлюднення відомої доповіді Марті) утворено та
здійснюють діяльність Спеціальні кримінальні палати по Косово. До міжнародної
кримінальної відповідальності за серйозні порушення міжнародного гуманітарного
права притягнуто вищих керівників Косово, зокрема колишніх президента,
прем’єр-міністра та спікера парламенту. [301].
За теорією міжнародного права, військовополонені не зобов’язані бути
відданими державі, яка їх полонила, оскільки опинились під її владою за обставин,
що не завжди залежали від їх волі. Але попри це вони повинні підпорядковуватись
законам, статутам і наказам, чинним у збройних силах держави, яка тримає їх у
полоні. Держава, яка тримає в полоні, має право застосовувати судові та дисциплінарні заходи стосовно будь-якого військовополоненого, який порушив ці закони,
статути та накази.
Судочинство в таких справах здійснюють військові суди, за винятком випадків,
коли держава, що тримає в полоні, надає спеціальне право цивільним судам судити
осіб, що належать до її збройних сил, за такі ж злочини, в яких звинувачують
військовополоненого. У ст. 86 Конвенції зазначається, що військовополонений
може бути покараний лише раз за один і той же проступок чи за одним і тим же
звинуваченням. Причому до нього не може бути застосоване покарання, не
передбачене для особового складу збройних сил держави, яка тримає в полоні.
Під час призначення покарання суди повинні враховувати той факт, що
підсудний не є громадянином держави, яка тримає в полоні, не пов’язаний
обов’язком вірності щодо неї і перебуває під її владою через обставини, незалежні
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від його волі.
Забороняються будь-які колективні покарання за індивідуальні провини, тілесні
покарання, ув’язнення у приміщеннях, що не мають денного світла, і взагалі будьякі види тортур чи прояви жорстокості.
Згідно зі ст. 89 Конвенції, до військовополонених можуть бути застосовані такі
дисциплінарні стягнення:
1) штраф у розмірі не більше 50 % авансу за рахунок грошового утримання і
плати за роботу, що нараховуються військовополоненим згідно зі ст. 60 і 62, і при
цьому на строк не більше 30 днів;
1)

позбавлення переваг, що надаються понад ті, що передбачені цією

конвенцією;
2)

позачергові наряди, не більше двох годин на день;

3)

арешт.

Покарання, зазначене в п. З, не може бути застосоване до офіцерів.
Щодо судового переслідування ст. 99 Конвенції передбачає, що “жоден
військовополонений не може бути відданий до суду або засуджений за проступок,
який не карається за законодавством держави, що тримає в полоні, або згідно з
міжнародним правом, чинним на момент вчинення проступку”. При цьому жоден
військовополонений не може бути засуджений, якщо він не має змоги захищатись і
якщо йому не було надано кваліфікованого захисника.
У разі постановлення смертного вироку військовополоненому за вчинення
злочину, його виконання може бути здійснено не раніше шести місяців з моменту
повідомлення Державу-покровительку про зазначений вирок.
Військовополонених звільняють і репатріюють після припинення бойових дій.
Ця вимога, закріплена в ст. 118 Конвенції, підлягає негайному виконанню після
завершення бойових дій, незалежно від наявності домовленостей між сторонами
конфлікту з цього приводу. В кожному випадку про вжиті заходи повідомляють
військовополонених.
Витрати на репатріацію військовополонених повинні бути справедливо
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розподілені між державою, яка тримає в полоні, та державою, громадянином якої є
військовополонений.
Питання примусової репатріації виникло після війни у Перській затоці. Згодом
воно постало під час війни в Югославії. Дейтонська мирна угода 1995 р.
передбачила, що сторони не будуть вживати жодних репресалій проти будь-якого
полоненого чи його сім’ї, в разі якщо полонений відмовляється бути переданим.
Таким чином, практика фактично змінила ст. 118, оскільки інтерпретація
переінакшила її категоричний зміст у бік поваги до свободи індивіда.
Слід звернути увагу на дію норм міжнародного гуманітарного права щодо
захисту прав військовополоненого як під час перебування його в полоні, так і під
час здійснення відповідних судових процендур. Важливою у зазначений період є
як діяльність Держави-покровительки та її субституту, так і Міжнародного
Комітету Червоного Хреста, який з метою захисту прав військовополоненого може
направити свого представника до суду.
Принципи загального і спеціального захисту цивільного населення, у тому
числі біженців та внутрішньо переміщених осіб, цивільних об’єктів та об’єктів,
що мають небезпечні сили. Під час реалізації зазначеного принципу простежується
тісний взаємозв’язок між правом прав людини та правом збройних конфліктів.
Слід зазначити, що з урахуванням жахливих злочинів проти цивільного
населення під час Другої світової війни, питанням захисту цивільного населення
був присвячений окремий договір - Женевська конвенція про захист цивільного
населення під час війни 1949 р. Саме у цій Конвенції вперше було здійснено
визначення поняття “цивільного населення” та “цивільної особи”. Згідно зі ст. 4,
під захистом цієї Конвенції перебувають особи, які під час конфлікту або окупації
перебувають під владою конфліктуючої або окупаційної сторони, громадянами
якої вони не є.
Однак норми ст. 4 Конвенції не поширювались на:
—

громадян, держави яких не були зв’язані з положеннями цієї Конвенції;

—

громадян нейтральних держав, що опинились на території однієї з воюючих
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держав;
—

громадян будь-якої співвоюючої держави доти, доки їх держава має

нормальне дипломатичне представництво у державі, під владою якої вони
перебувають;
—

осіб, захищених іншими трьома Женевськими конвенціями, а саме:

поранених,

хворих,

що

зазнали

корабельної

аварії

на

морі,

а

також

військовополонених.
Таким чином, четверта Женевська конвенція 1949 р. застосовувалась лише до
тих цивільних осіб, що в якийсь момент і якимось чином опинились під час
конфлікту або окупації під владою противника. Але це обмеження було зняте лише
в 1977 р. з прийняттям Додаткового протоколу І.
У ст. 50 Додаткового протоколу І цивільну особу визначають як будь-яку
особу, що не належить до збройних сил. У разі сумніву щодо того, чи є якась особа
цивільною, вона вважається цивільною особою. До категорії цивільного населення
належать усі особи, які є цивільними. Відповідно сьогодні норми загального
захисту стосуються всіх осіб, зачеплених збройним конфліктом, незалежно від
того, чи вони належать до осіб, що перебувають під заступництвом, чи ні. Ці
норми однаковою мірою поширюються як на громадян держав, що беруть участь у
конфлікті, так і на громадян інших держав, громадян нейтральних держав на
території конфліктуючої сторони, а також громадян держав, що не підписали
Женевську конвенцію і Додатковий протокол І, які опинились на цій території.
Згідно з п. З ст. 50 Додаткового протоколу І, “присутність серед цивільного
населення осіб, які не піддають під визначення цивільних осіб, не позбавляє
населення його цивільного характеру”. Положення цієї статті має принципове
значення з огляду на те, щоб не допускати суцільного змішування великих
військових підрозділів з цивільним населенням, оскільки це в разі військової
необхідності може призвести до трагічних наслідків. Крім цього, такий стан є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права і призводить до втрати
захисту цивільного населення згідно з нормами четвертої Женевської конвенції.
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У Додатковому протоколі І 1977 р. зазначається, що “цивільне населення й
окремі цивільні особи користуються загальним захистом від небезпек, що
виникають у зв’язку з воєнними операціями”. Вони не повинні бути об’єктом
нападів. Стосовно них заборонені акти насильства чи загрози насильства, що
мають головною метою тероризувати цивільне населення.
Цивільні особи користуються захистом, за винятком деяких випадків і на
період, доки вони беруть безпосередню участь у воєнних діях. Під воєнними діями
варто розуміти силові дії, застосовані до противника з метою зламати його опір.
У цьому випадку критеріями безпосередньої участі у воєнних діях є:
—

прямий причинно-наслідковий зв’язок між актами участі й наслідками;

—

застосування сили з боку цивільних осіб;

—

ворожі дії без застосування зброї (транспортування зброї, доставления за

місцем призначення);
—

вербування осіб для участі у воєнних діях.

З позиції міжнародного гуманітарного права немає особливих труднощів щодо
кваліфікації дій, коли цивільне населення перебуває у складі збройних сил (при
супроводі). Дещо складнішою є ситуація, коли цивільні особи не прямують разом з
комбатантами. Таким чином, безпосередня участь у воєнних діях — це ситуація,
коли цивільна особа не користується імунітетом від нападу. Якщо цивільна особа
перестає брати безпосередню участь у воєнних діях, вона залишається під захистом
міжнародного гуманітарного права. Це питання є проблемою часових меж, і
відповідна особа сама несе ризик захисту.
Держава може затримувати та притягати до відповідальності за безпосередню
участь цивільного населення у воєнних діях. У міжнародному гуманітарному праві
це питання не криміналізоване. Однак цивільні особи можуть вчиняти воєнні
злочини під час воєнних дій і відповідати за них. Крім цього, відповідальність
може наступати лише в тому випадку, якщо національне законодавство передбачає
таку відповідальність за участь у воєнних діях.
Додатковий аналіз конкретних норм гуманітарного права засвідчує, що статус
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цивільного населення під час війни визначається двома основними положеннями,
які зобов’язують воюючі сторони, з одного боку, забезпечити цивільному
населенню і окремо цивільним особам фізичний захист під час воєнних дій, а з
іншого — повагу основних прав і свобод людини в умовах збройного конфлікту.
Згідно з п. 4 ст. 51 Додаткового протоколу І 1977 р. стосовно цивільного
населення заборонені напади невибіркового характеру, а також напади в порядку
репресалій (п. 6). Присутність або пересування цивільного населення чи цивільних
осіб не можна використовувати для захисту пунктів або районів від воєнних дій,
зокрема, у спробах захистити воєнні об’єкти від нападу або прикрити воєнні дії,
сприяти чи перешкодити їм. А тому сторонам конфлікту забороняється
скеровувати пересування цивільного населення або цивільних осіб з метою
спробувати захистити воєнні об’єкти від нападу чи прикрити воєнні операції.
При проведенні певних воєнних операцій кожна з воюючих сторін повинна
постійно виявляти турботу про те, щоб оберігати цивільне населення, цивільних
осіб і цивільні об’єкти від нападу. Для того щоб уникнути зайвих і невиправданих
жертв, вони зобов’язані вживати таких запобіжних заходів:
—

робити все практично можливе, щоб пересвідчитись у тому, що об’єкти

нападу не є ні цивільними особами, ні цивільними об’єктами і не підлягають
особливому захисту;
—

вживати всіх практично можливих запобіжних заходів, вибираючи засоби та

методи нападу, щоб уникнути випадкових втрат життя серед цивільного населення,
поранення цивільних осіб і, в деяких випадках, звести їх до мінімуму;
—

відміняти напад або зупиняти, якщо стає очевидно, що напад може

спричинити випадкові втрати життя серед цивільного населення, поранення
цивільних осіб і завдати випадкової шкоди цивільним об’єктам або те й інше
разом, що було б надмірним щодо конкретної і прямої військової переваги, яку
передбачається отримати;
—

завчасно попереджати про напади, які можуть зачепити цивільне населення,

за винятком випадків, коли обставини цього не дозволяють.
215

Норми міжнародного гуманітарного права, закріплені в Женевських конвенціях
1949 р. і в Додаткових протоколах до них, а також в інших договорах,
передбачають надання міжнародно-правового захисту як усьому цивільному
населенню сторін, що беруть участь у збройному конфлікті, так і окремо
цивільним

особам

незалежно

від

статі,

віку,

расової

та

національної

приналежності, політичних чи релігійних переконань. Однак норми міжнародного
гуманітарного

права

передбачають

також

надання

спеціального

режиму

міжнародно-правового захисту для деяких категорій цивільних осіб, таких, як
поранені, хворі, інваліди, вагітні жінки, діти до 15 років, цивільний медичний
персонал, персонал організацій цивільної оборони.
Надання спеціального режиму захисту, як зазначає В. Фуркало, “пов’язане або з
підвищеною уразливістю цих осіб в умовах збройного конфлікту (поранені, хворі,
діти), або з їх особливою роллю у наданні допомоги цивільному населенню і
забезпеченні його виживання під час бойових дій (персонал медичних формувань і
організацій цивільної оборони)”1.
На доповнення до загального захисту, яким користуються всі цивільні особи,
“жінки користуються особливою повагою і їм забезпечується захист, зокрема, від
зґвалтування, примусу до проституції та будь-яких інших форм непристойних
посягань” [302, C. 76; 303]. Це положення введене для того, щоб засудити
практику, яка спостерігалась, наприклад, під час Другої світової війни, коли багато
жінок різного віку і навіть дітей були зґвалтовані у непристойній формі. У районах
дислокації військ або в місцях, через які вони проходили, тисячі жінок проти своєї
волі опинились у будинках розпусти.
В основу ст. 76 Додаткового протоколу І, що має назву “Захист жінок”, була
покладена резолюція Економічної і Соціальної Ради ООН “Про захист жінок та
дітей у надзвичайних ситуаціях, під час війни, боротьби за мир, національне
визволення і незалежність”, ухвалена в квітні 1970 р., в якій Генеральному
секретареві ООН пропонувалось звернути на цю проблему особливу увагу [304].
Це положення, на думку Ф. Крілль, “являє собою крок уперед у галузі
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міжнародного гуманітарного права порівняно зі ст. 27, абзац 2 четвертої
Женевської конвенції, оскільки воно розширює коло осіб, що користуються
захистом” [305, C. 8], а також значно доповнює Міжнародний пакт про цивільні та
політичні права, який не передбачає особливих норм щодо захисту жінок [306].
Під час міжнародного збройного конфлікту вагітні жінки та матері
малолітніх дітей користуються додатковим захистом. Згідно з Додатковим
протоколом І, “справи вагітних жінок і матерів, від яких такі діти залежать, які
піддаються арешту, затриманню чи інтернуванню з причин, пов’язаних зі
збройним конфліктом, розглядаються в першочерговому порядку” (ст. 76, п. 2).
Положення цієї статті спрямовані на забезпечення якнайшвидшого звільнення
вагітних жінок.
Женевська конвенція про захист цивільного населеня під час війни 1949 р.
передбачає, що “вагітні жінки й матері малолітніх дітей повинні одержувати
додаткове харчування згідно з їх фізіологічними потребами” (ст. 89). Ця стаття
була введена з метою уникнути будь-яких хвороб, спричинених недостатнім
харчуванням, оскільки це може відбитись на здоров’ї майбутніх поколінь. Позаяк
інтернування не є покаранням, а мірою безпеки з боку держави, яка утримує в
полоні, не можна допускати, щоб інтернованим особам завдавали серйозної шкоди.
Авторам Додаткових протоколів, на жаль, не вдалось зафіксувати абсолютну
заборону смертної кари вагітним жінкам і матерям, що мають малолітніх дітей, у
випадку міжнародного збройного конфлікту. Така заборона суперечила б деяким
положенням національного законодавства багатьох країн. Попри це міжнародне
гуманітарне право рекомендує максимально уникати винесення таких вироків (ст.
76, п. 3 Додаткового протоколу І). Стосовно ситуації під час збройного конфлікту
неміжнародного характеру ця прогалина більш заповнена: “смертний вирок не
виносять особам, які
на час вчинення правопорушення не досягли вісімнадцятирічного віку, та не
виконують щодо вагітних жінок і матерів, які мають малолітніх дітей” (ст. 6, п. 4
Додаткового протоколу II).
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Спеціальний режим захисту передбачено нормами міжнародного гуманітарного
права щодо дітей. У період міжнародних збройних конфліктів діти належать до
категорії осіб, що перебувають під заступництвом четвертої Женевської конвенції.
Незважаючи на те що конвенція містить багато положень про захист дітей, однак у
ній нечітко викладений принцип, на якому ґрунтуються норми, що стосуються
дітей. А тому Додатковий протокол І заповнює цю прогалину, констатуючи, що
“діти користуються особливою повагою і їм забезпечується захист від будь-яких
непристойних посягань. Сторони, що перебувають у конфлікті, забезпечують
захист і допомогу, які їм потрібні з огляду на їх вік або з будь-якої іншої причини
(ст. 77, п. 1 Додаткового протоколу І)”.
В умовах збройного конфлікту неміжнародного характеру аналогічні питання
регулюються положеннями ст. 4 Додаткового протоколу II.
Як засвідчує практика, діти, що беруть участь у бойових діях, страждають
значно більше, ніж дорослі, як психологічно, так і фізично. Такі діти, оскільки вони
вчиняли насильницькі дії або були свідками їх вчинення, стають психічно або
душевно неврівноваженими. Інколи ця неврівноваженість набуває серйозного
характеру, оскільки підлітковий вік є тим періодом життя, коли людина засвоює
норми поведінки та цінності, які існують у суспільстві. Крім цього, діти більшою
мірою, ніж дорослі, схильні до жорстокості, адже не завжди усвідомлюють
наслідки своїх дій.
Сторони, що перебувають у конфлікті, зобов’язані вживати всіх можливих
заходів, для того щоб діти, які не досяг- ли п’ятнадцятирічного віку, не брали
безпосередньої участі у воєнних діях, і зокрема, сторони повинні утримуватись від
вербування їх у свої збройні сили. При вербуванні осіб, які досягли
п’ятнадцятирічного віку, але яким ще не виповнилось вісімнадцять років, сторони,
що перебувають у конфлікті, прагнуть віддавати перевагу особам старшого віку.
Незважаючи на рекомендацію під час вербування надавати перевагу особам
старшого віку, яка показує, що гуманітарне право вважає участь осіб цієї
військової категорії у воєнних діях ненормальною, підлітки віком від 15 до 18 ро218

ків, що завербовані у збройні сили або беруть участь у спонтанних масових
виступах населення, фактично мають статус комбатантів і внаслідок цього при
захопленні-у полон мають право на статус військовополонених. Однак взяті у полон діти-комбатанти до 15 років не можуть бути покарані за носіння зброї,
оскільки заборона, яка міститься у п. 2 ст. 77 Додаткового протоколу І, адресована
до конфліктуючих сторін, а не до дітей. Участь їх у військових діях не є порушенням ними закону. Відповідальність за таке порушення покладається на
конфліктуючу сторону, яка завербувала і зарахувала дітей в армію.
У разі арешту, затримання чи інтернування з причин, пов’язаних зі збройним
конфліктом [307, C. 239-278], дітей утримують у приміщеннях, відокремлених від
приміщень для дорослих, крім тих випадків, коли сім’ї розміщуються окремо.
Стосовно міжнародних збройних конфліктів Додаткового протокол І забороняє
виконувати смертний вирок за злочин, що стосується збройного конфлікту,
вчиненого особами, які не досягли вісімнадцятирічного віку на час його вчинення
(п. 5 ст. 77 Додаткового протоколу І). Аналогічна норма передбачена у пункті 4 ст.
6 Додаткового протоколу II, яка стосується неповнолітніх під час збройного
конфлікту неміжнародного характеру.
У зв’язку з з зазначеним, слід звернути увагу на необхідність застосування у
будь-яких

випадках

притягнення

до

відповідальності

неповнолітніх

осіб

Мінімальних стандартних правил організації Об’єднаних Націй що стосуються
відправлення правосуддя відносно неповнолітніх (Пекінські правила), прийняті
Резолюцією 40/33 ГенеральноїАсамблеї ООН від 29 листопада 1985 року [308].
Варто зауважити, що договори з міжнародного гуманітарного права не містять
положень, які б стосувались законності діяльності журналістів під час війни.
Інакше кажучи, ця галузь права захищає не діяльність журналістів, а життя людей,
що займаються цією діяльністю [309, C. 141-163]. Журналісти користуються
захистом згідно з четвертою Конвенцією і Додатковими протоколами за умови, що
не чинять дій, несумісних з їх статусом цивільних осіб, і без шкоди праву воєнних
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кореспондентів, акредитованих при збройних силах. Вони можуть отримувати
посвідчення особи відповідного зразка.
Cлід зазначити, що захист прав цивільних осіб нормами міжнародного
гуманітарного права здійснюється в умовах окупації усієї або частини території
держави. Зайняття території супротивником не означає її завоювання, тобто
“повне підпорядкування переможеного переможцеві, що має наслідки завершення
війни і припинення існування переможеної держави” [310, C. 547]. У разі
завоювання переможена країна перестає існувати, і з боку тих, хто її представляє,
військові дії мають бути припинені. Під час окупації зберігаються владні
структури переможеної держави і не припиняються опір та бойові дії проти
держави-окупанта.
Окупація території держави в межах jus in bello не означає переходу
суверенітету до держави-окупанта, оскільки jus contra bellum забороняє будь-яке
захоплення території за допомогою сили. Причому для таких ситуацій строк давності не застосовується. Нагадаємо, що після 1928 р. та укладення Паризького
пакту, і особливо наприкінці 1945 р., захоплення території не є легітимним
способом набуття території в міжнародному праві.
Рада Безпеки ООН неодноразово нагадувала про цю норму в зв’язку з
окупацією Ізраїлем арабських земель [311, C. 36, 44-45; 312], а також щодо іраноіракського конфлікту [113] і війни в Кувейті [314].
Захоплення певної території держави чи частини її території іншою державою
ніколи не буде визнане міжнародною спільнотою. Навіть якщо під примусом
держави-окупанта окупована держава підпише якийсь договір, котрий нібито
розв’язує ситуацію, цей договір суперечитиме нормам jus cogens. Інколи державаокупант може вдатись ще до одного способу: залишає після себе на окупованій
території маріонетковий уряд і нібито звільняє державу. Це все одно не вплине на
позицію міжнародної спільноти не визнавати акт окупації [315, C. 31].
Однак беручи до уваги реальний стан, при якому окупована територія є
підконтрольною державі, міжнародне гуманітарне право визначає права та
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обов’язки окупаційної влади. За ст. 43 Гаазького положення, після фактичного
переходу влади з рук законного уряду до противника, який зайняв територію,
останній “зобов’язаний вживати всіх залежних від нього заходів, для того щоб
наскільки це можливо, відновити й забезпечити громадський порядок і громадське
життя, поважаючи існуючі в країні закони”.
Водночас Положення містить відповідні норми, які передбачають сплату
податків, реквізицію майна, розпорядження рухомим майном, що належить
державі. В контексті цього слушною видається думка Ф. Кальсховена про те, що “у
сучасному суспільстві рівень впливу який справляється державою і навіть за
безпосередньої участі її органів у справах економіки і суспільного життя
незрівнянно вищий, ніж це було в той час, коли укладався текст Положення” [316,
C. 31; 317, C.72]. Навіть тоді, коли приймались Женевські конвенції 1949 р. неможливо було передбачити всі нюанси, які можуть виникнути під час воєнних дій на
зламі XX—XXI ст.
Перш ніж перейти до аналізу правового режиму окупації, особливо в площині
ставлення окупаційної держави до населення, що перебуває на окупованій
території, коротко зупинимось на характеристиці основних видів окупації.
Користуючись критерієм обсягу захопленої території, окупацію можна поділити
на: повну й часткову. Повна окупація передбачає поширення окупаційної влади на
всю територію захопленої держави та запровадження окупаційної адміністрації.
Прикладом повної окупації є події в Кувейті 1990 р., коли емір покинув державу
внаслідок її захоплення.
Часткова

окупація

стосується

частини

території

противника,

на

якій

запроваджується окупаційний режим. Наприклад, захоплення Ізраїлем частини
Синайського півострова.
За змістом і тривалістю окупація поділяється на воєнну і післявоєнну,
довготривалу і короткотривалу.
Прикладом довготривалої окупації є перебування армії Ізраїлю та поширення
його юрисдикції на території захоплених під час війни 1967 р. Голанських висот,
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Західного берега Йордану та сектору Газа. Окупувавши в 1982 р. південну частину
Лівану, Ізраїль в односторонньому порядку вивів свої війська з цієї території лише
25 травня 2000 р. З 1976 по 2005 рр. на території Лівану з метою підтримання миру
перебували сирійські війська, але без поширення на Ліван юрисдикції Сирії. Після
вчинення акту тероризму проти прем’єр-міністра Лівану, в результаті якого
загинув прем’єр-міністр Рафік Харірі та інші особи, Радою Ьезпеки ООН на
прохання Уряду Лівану був утворений на основі Резолюції Ради Безпеки ООН 1664
(2006) від 29 березня 2006 р. [318] та відповідно до спільної угоди між ООН та
Ліваном, Спеціальний трибунал по Лівану. Зазначений Трибунал володіє
юрисдикцією щодо осіб, винних у вчиненні терористичного нападу 14 лютого 2005
р., що був кваліфікований як терористичний акт. ООН таким чином віднесла
вчинення

терористичних

актів

до

серйозних

порушень

міжнародного

гуманітарного права.
Особливим видом окупації є післявоєнна окупація як засіб забезпечення
виконання зобов’язань державою, відповідальною за вчинення агресії. Прикладом
може слугувати окупація Західного Берліна впродовж 1945—1990 рр. Режим
території Західного Берліна (площа 480 кв. км) визначався воєнними і
післявоєнними угодами та рішеннями держав антигітлерівської коаліції —
Великобританії, СРСР, СІЛА та Франції. Цю частину столиці розділили на чотири
сектори окупації, а згодом західні держави припинили здійснення своєї юрисдикції
на окупованій ними території, і сектори окупації США, Великобританії та Франції
об’єднались у єдину територію Західного Берліна.
Територія Західного Берліна увійшла до складу території об’єднаної Німеччини
згідно з Договором між ФРН та НДР від 31 серпнгя 1990 р. [319] про єдність
Німеччини. Прикладом довготривалої та короткотривалої окупації є відповідно
окупація Палестини та Фолклендських островів.
Женевська конвенція про захист цивільного населеня під час війни 1949 р.
містить положення (частина III), що стосуються населення окупованих територій.
Вони дають змогу заповнити деякі прогалини в положенні, які стали особливо
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виразні під час окупації Німеччиною багатьох європейських держав у Другій
світовій війні. Конвенція формулює декілька правил про захист цивільного
населення на окупованих територіях, але з п’ятнадцяти статей щодо територій,
окупованих ворожою державою, лише три стосуються фізичної цілісності
цивільних осіб. Інші статті спрямовані на захист власності.
Згідно положень ст. 48 Конвенції особи, які перебувають під її захистом і не є
громадянами держави, територія якої окупована, можуть скористатись правом
покинути цю територію за умови дотримання вимог, що не суперечать державним
інтересам країни, і рішення з цього питання мають бути прийняті згідно з
процедурою,

визначеною

державою-

окупантом.

Переміщення

населення

окупованою територією дозволяється лише як тимчасовий захід, коли цього вимагає безпека населення або вагома підстава військового характеру. При цьому,
держава-окупант не може переміщувати частину свого цивільного населення на
окуповану нею територію іншої держави (ст. 49 Конвенції).
Окупаційна влада за допомогою державної та місцевої влади зобов’язана
сприяти установам, які займаються опікою і вихованням дітей, для того щоб їхня
діяльність була успішною. Вона повинна вжити всіх необхідних заходів з метою
з’ясування особи дітей і реєстрації їх родинних зв’язків. Вона в жодному разі не
має права змінювати їх громадянський стан, не зараховувати їх у залежні від неї
формування чи організації.
Згідно зі ст. 51 цієї Конвенції, окупаційна держава не може примушувати осіб,
що перебувають під заступництвом норм Конвенції, служити в своїх збройних або
допоміжних силах. Будь-який тиск або пропаганда на користь добровільного
вступу в армію забороняються. Водночас окупаційна держава може скеровувати
осіб, яким виповнилось 18 років, на примусові роботи, необхідні для потреб
окупаційної армії або пов’язані з комунальними підприємствами, харчуванням,
житлом, одягом, транспортом і здоров’ям населення зайнятої місцевості. Частина 5
ст. 51 вміщує заборонну норму, основний зміст якої зводиться до того, що “в будьякому випадку залучення у примусовому порядку до праці не повинно призводити
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до мобілізації працівників в організацію, яка має військовий або напіввійськовий
характер”. [320]
Окупаційній державі забороняється нищити рухоме та нерухоме майно, яке
належить державі або приватним особам, громадським або кооперативним
організаціям, якщо воно не конче потрібне для воєнних операцій. Не дозволяється
змінювати статус посадових осіб або суддів на окупованих територіях чи
застосовувати

до

них

санкції,

будь-які

засоби

примусу або

проводити

дискримінацію, через те що вони утримуються від виконання своїх обов’язків за
переконанням.
Слід зазначити, що Європейський суд з прав людини у ряді справ щодо
власності, що мали місце на окупованих територіях, роз’яснив умови, при яких
відповідальність може бути приписана або державі-окупанту або окупованій
державі. У справі Лоїзіду проти Туреччини Суд дійшов висновку, що Туреччина
несла відповідальність за порушення, вчинені на Пвнічному Кіпрі, відзначивши,
що “поняття юрисдикція не обмежується національною територією Договірних
держав. Відповідно, відповідальність Договірних держав може бути залучена
шляхом встановлення дій та бездіяльності їх органів влади, які створюють ефекти
за межами їх власної території.” [321]
Суд постановив, згідно з відповідними принципами міжнародного права, що
регулюють відповідальність держав, що “відповідальність Договірної сторони
може також виникнути, коли в результаті військових дій – законно чи незаконно –
вона здійснює ефективний контроль над районом за межами своєї національної
території. Зобов’язання забезпечувати, в такій області, права і свободи, закріплені в
Конвенції, випливає з факту такого контролю, враховуючи те, що він здійснюється
безпосередньо, чи шляхом залучення збройних сил, або через підпорядкування
місцевої адміністрації.” [322]
У 2015 році, в двох судових рішеннях, прийнятих в той же день, ЄСПЛ
постановив, що Вірменія і Азербайджан, які перебували в багаторічному
збройному конфлікті, втручалися у власність і сімейне життя ВПО, тому що жодна
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держава не запропонувала жодних ефективних заходів задля сприяння реституції
власності або альтернативних заходів для компенсації відмови в доступі до їхньої
власності і майна. Як виявилося, Вірменія здійснила порушення Європейської
конвенції з прав людини на основі її ефективного контролю над Нагірним
Карабахом [323]. Суд визнав, що Азербайджан не зміг довести, що у нього не було
ефективного контролю над спірною територією, де жив заявник, зазначивши, що
Суд не був переконаний аргументом уряду держави-відповідача, що, так як село
знаходиться в спірному районі, в оточенні шахт і протиборчих військових позицій,
Азербайджан мав лише обмежену відповідальність відповідно до Конвенції. [324]
Слід зазначити, що на окупаційну державу поширюється обов’язок за допомогою наявних у неї засобів організувати постачання цивільного населення
продуктами харчування та санітарними матеріалами. Вона зобов’язана також
забезпечити і підтримувати за сприяння місцевої влади діяльність санітарних і
медичних установ і служб, охорону здоров’я та громадську гігієну на окупованій
території, зокрема застосовуючи профілактичні та превентивні заходи боротьби з
поширенням заразних захворювань і епідемій.
Реалізуючи заходи в галузі охорони здоров’я та гігієни, окупаційна держава
повинна враховувати моральні та етичні вимоги населення окупованої території.
Вона може реквізувати цивільні лікарні лише тимчасово й у разі доконечної
потреби для догляду за пораненими та хворими військовослужбовцями і за умови,
що буде вжито відповідних заходів для забезпечення лікування та догляду за
хворими, що перебували в цих лікарнях, і для задоволення потреб цивільного
населення в лікуванні.
Згідно зі ст. 64 зазначеної Конвенції, “кримінальне законодавство окупованої
території залишається чинним, за винятком випадків, коли воно може бути
скасоване або призупинене окупаційною державою, якщо це законодавство
загрожує безпеці окупаційної держави або перешкоджає застосуванню цієї
Конвенції”. Водночас окупаційна держава може видавати правові акти, необхідні
для виконання зобов’язань згідно з Конвенцією, а також для підтримання
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нормального управління території і забезпечення власної безпеки, особового
складу і майна окупаційних військ чи адміністрації, а також об’єктів і
комунікаційних ліній, якими вона користується.
Акти, які передбачають кримінальну відповідальність, набувають чинності
лише після того, як будуть опубліковані й доведені до відома населення його
мовою, причому їх дія не повинна мати зворотної сили.
Якщо норми, які передбачають кримінальну відповідальність і видані
окупаційною

державою,

порушено,

остання

уповноважена

передати

обвинувачених своїм військовим неполітичним судам за умови їх розташування на
окупованій території. Відповідно суди другої інстанції мусять засідати переважно в
окупованій державі. Ці суди можуть застосовувати видані в законному порядку
правові акти, що були чинні до вчинення правопорушення й відповідають
основним принципам права, зокрема принципу співрозмірності покарання. Вони
повинні враховувати при цьому ту обставину, що обвинувачений не є
громадянином окупаційної держави.
Якщо особа, захищена положеннями четвертої Женевської конвенції, вчиняє
правопорушення з єдиним наміром зашкодити окупаційній державі і якщо таке
правопорушення не є посяганням на життя чи фізичну недоторканність особового
складу окупаційних військ чи адміністрації, не створює серйозної колективної
безпеки, не завдає серйозної шкоди майну окупаційних військ і адміністрації чи
об’єктам, які вони використовують, ця особа підлягає інтернуванню. Термін
інтернування чи тюремного ув’язнення має бути співрозмірний вчиненому
правопорушенню. Згідно зі ст. 68 Конвенції, “інтернування або тюремне
ув’язнення буде єдиною мірою позбавлення волі за таке правопорушення стосовно
осіб, що перебувають під захистом”.
Норми

кримінального

права,

видані

окупаційною

державою,

можуть

передбачати смертну кару стосовно осіб, що перебувають під захистом, лише в тих
випадках, коли вони винні у шпіонажі, диверсійних актах, спрямованих проти
військових об’єктів окупаційної держави, або в умисних правопорушеннях, що
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спричинили смерть однієї або кількох осіб. Наступною умовою запровадження
смертної кари є те, що законодавство окупованої території, чинне до початку
окупації, передбачало за такі дії смертну кару.
Окупаційна держава не може піддати арешту, переслідуванню чи засудити осіб,
що перебувають під захистом Конвенції за дії або думки, вчинені або висловлені
до окупації або в період тимчасового її припинення, за винятком випадків
порушення законів і звичаїв війни.
Громадяни окупаційної держави, які до початку конфлікту шукали притулку на
окупованій території, можуть бути арештовані, засуджені або депортовані за межі
окупованої території лише за правопорушення, вчинені після початку воєнних дій,
або за кримінальні злочини, вчинені до початку воєнних дій, за які, за законами
держави, територія якої окупована, злочинець підлягав би видачі й у мирний час.
Компетентні судові органи окупаційної держави не можуть виносити жодного
вироку без розгляду справи у визначеному процесуальному порядку. При цьому
будь-який обвинувачений “має право надавати докази, необхідні для захисту, і,
зокрема, може вимагати виклику до суду свідків” (ст. 72 четвертої Женевської
конвенції). Йому надається право на допомогу кваліфікованого захисника на
власний вибір, який зможе вільно відвідувати обвинуваченого і якому будуть
надані всі можливості для підготовки до захисту.
Засуджений має право використати всі способи оскарження, передбачені
судовим законодавством. Для

реалізації цього

права

він

повинен

бути

інформований про свої права на оскарження, а також про термін, упродовж якого
він може скористатись цим правом.
Про всі вироки, які передбачають як покарання смертну кару або позбавлення
волі на термін від двох років і більше, має бути повідомлена якнайшвидше
держава-заступниця зі зазначенням підстав для винесення вироку. З цього приводу
ст. 75 Конвенції констатує, що в жодному разі особа, засуджена до смерті, не
повинна бути позбавлена права на клопотання про помилування. Частина 2 цієї
статті передбачає, що “жодний смертний вирок не буде виконаний до спливу
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щонайменше шестимісячного терміну від часу, коли держава-заступниця одержить
повідомлення про остаточне судове рішення, яке підтверджує цей смертний вирок,
або рішення про відмову в помилуванні”. Особи, звинувачені або засуджені судами
на окупованій території, мають бути передані після завершення окупації зі
заведеною на них справою відповідним органам звільненої території.
Оскільки на окупованій території залишається головним чином цивільне
населення, вона користується такими жсвободами, як і до захоплення території, за
винятком тих, реалізація яких неможлива через військовий стан. Режим окупації,
визначений положеннями Женевських конвенцій 1949 р., докорінно відрізняється
від того, який існував до завершення Другої світової війни. Це, зрештою, непорівнянні речі, хоч деякі положення не втратили актуальності, незважаючи на
сторічний період їх функціонування.
Зазвичай у збройному конфлікті бере участь обмежена кількість держав. Ті, що
залишаються осторонь конфлікту, можуть взяти на себе зобов’язання допомагати
воюючим сторонам у розв’язанні конфлікту мирним шляхом, а якщо цього досягти
не вдасться, надавати державам допомогу невійськового характеру, наприклад,
гуманітарну допомогу, допомогу цивільному населенню, пораненим. Ці функції
може здійснювати не лише нейтральна держава, а й будь- яка інша, яка не задіяна у
розпалі чи проведенні конфлікту. Окрім держав, роль держави-покровительки
може взяти на себе Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Державапокровителька отримує від іншої держави (тієї, що призначає завдання) завдання
опікуватись її інтересами та інтересами її громадян стосовно третьої держави
(держави перебування). Дія договорів: перший — між державою-покровитель- кою
та державою, яка призначає завдання, другий — між державою-покровителькою та
державою перебування.
Така система досить добре функціонувала під час Другої світової війни.
Фактично функції держави-покровительки обмежувались захистом певних груп
людей: військовополонених, інтернованих, осіб, що зазнали корабельної аварії, та
поранених. Найчастіше тоді цю роль виконували Швейцарія (35 завдань) і Швеція
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(28 завдань). Після 1945 р. значення цього інституту стало менш вагомим. Одним із
прикладів його застосування був конфлікт навколо Фолкленд- ських островів, у
якому Аргентину представляла Бразилія, а Англію — Швейцарія. На державупокровительку, зазвичай, покладають такі функції [325, C. 9]:
1)

загальний обов’язок захищати інтереси воюючих сторін;

2)

допомагати розв’язувати ситуації, в яких сторони конфлікту по-різному

трактують конвенції чи правила їх застосування;
3)

допомагати організовувати лікарні, спеціальні зони безпеки та захисні місця;

4)

державу-покровительку потрібно інформувати про будь- яке переміщення чи

евакуацію у межах окупованої території та за її межі;
5)

контроль доступу до продуктів та медикаментів у межах окупованої

території;
6)

нагляд за здійсненням евакуації дітей в іншу державу;

7)

окупуюча держава має інформувати державу-покровительку про всі випадки,

в яких осіб, що перебувають під захистом, було звинувачено у злочинах,
покаранням за які є смертна кара чи ув’язнення на термін понад два роки;
8)

держава-покровителька може й у інший спосіб брати участь у юридичних

переговорах;
9)
10)

нагляд за розподілом гуманітарної допомоги інтернованим;
відвідування усіх місць, в яких утримують осіб, що перебувають під

захистом, особливо в таборах для інтернованих, в’язницях та на робочих місцях;
11)

захист культурних цінностей.
Важливо зазначити, що відповідно до вимог Женевської конвенції про

захист цивільного населення під час війни 1949 р. інтернованою особою та,
відповідно, бути розмішеною в таборі для інтернованих цивільних осіб, може бути
лише іноземець. При цьому, розміщення відповідної особи у таборі для
інтернованих цивільних осіб, є обмеженням свободи пересування та права на
вільний вибір місця проживання. Тому, єдиною метою рішень щодо розміщення
відповідних іноземців в таборах для інтернованих цивільних осіб в конкретних
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ситуаціях збройних конфліктів є забезпечення безпеки таких осіб з дотриманням
відповідних судових гарантій, зокрема щодо оскарження до суду таких рішень
відповідних органів державної влади країни. В умовах міжнародного збройного
конфлікту відповідно до положень Додаткового протоколіу І 1977 р. державиучасники такого конфлікту з метою захисту жертв цього збройного протистояння
зобов’язані визначити Державу-покровительку зі складу нейтральних держав.
Оскільки в сучасних умовах існують труднощі щодо визначення Державипокровительки зі складу нейтральних держав, у міжнародному гуманітарному
праві існує правовий інститут субституту Держави-покровительки, відповідно до
якого функції посередника може виконувати поважна міжнародна гуманітарна
організація. В окремих випадках функції субституту Держави-покровительки
виконуе МКЧХ. У якості субституту Держави - покровительки Міжнародний
Комітет Червоного Хреста згадується у ст.ст.2, 5 четвертої Женевської конвенції.
Проте, de jure МКЧХ такого статусу, як правило, не набуває, оскільки намагається
зберегти свій нейтральний міжнародний гуманітарний статус.
У міжнародному гуманітарному праві досить обережно визначені норми щодо
участі населення у здійсненні опору ворогові [326, C. 28-29; 327, C. 20], оскільки
окупант може застосовувати силу до осіб, які чинять опір. Цивільне населення, яке
вчиняє “недозволений” опір, піддається значному ризику і може втратити
міжнародно-правовий захист, який йому надається міжнародним гуманітарним
правом. Тому, цивільний опір окупантові є здебільшого неозброєним і пасивним,
однак охоплює також деякі види активної діяльності. Зазвичай цивільний опір
здійснюється відкрито. [328, C. 18]
Гуманітарними наслідками окупації та/або анексії території суверенної
держави є, як правило, страждання цивільних осіб, включаючи масове
переміщення як всередині країни, так і за її межами. Зокрема, наслідками
збройного конгфлікту на Сході України та незаконної анексії Криму станом на
червень 2016 р. в Україні існувало 1,8 млн. офіційно зареєстрованих внутрішньо
переміщених осіб. Крім того, Верховний комісар ООН у справах біженців
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повідомив, що відповідно до офіційних джерел в приймаючих країнах опинились
більше мільйна українців, які звертаються з метою отримання статусу біженця або
іншим чином намагаються врегулювати своє перебування в прикордонних
державах.
Слід зазначити, що в міжнародному гуманітарному праві крім Конвенції ООН
про статус біженців 1951 р. [329]

і Конвенції ОАЕ 1969 р. [330] біженці

користуються захистом у якості цивільної особи, яку зачепили воєнні дії,
міжнародний чи неміжнародний збройний конфлікт. Женевська конвенція про
захист цивільного населення під час війни 1949 р. та Додаткові протоколи I (ст. 51)
та II 1977 р. мають за мету запобігти впливу на біженців, як і інших цивільних осіб,
ситуацій збройних конфліктів. Правила щодо захисту біженців образують широку
сукупність відповідних норм. [331, C. 171-190] Зокрема, біженці, які є громадянами
супротивної держави, не будуть розглядатись як вороги з поричини їх юридичної
належності до ворожої держави (ст.44 Женевської конвенції про захист цивільного
населення під час війни 1949 р.).
Внутрішньо

переміщені

особи

стикаються

із

значними

особливими

проблемами, пов’язаними з їхньою незахищеністю та потребою в допомозі.
Нещодавно переміщені особи терміново потребують безпеки, житла, одягу, їжі,
води

і

часто

також

доступу

до

медичного

обслуговування,

зокрема

психосоціальних послуг, а також потребують підтримку щодо воззєднання родини
і відновлення загублених документів, що посвідчують особу. Важливим є доступ
до закладів освіти, до можливостей отримання доходів, пенсійного забезпечення і
соціальних послуг, реалізації трудових і політичних прав, зокрема щодо участі у
виборах органів місцевої і центрльної влади.
Відповідно до міжнародного права захист, допомога і знаходження рішень
для внутрішньо переміщених осіб є, насамперед, відповідальністю національної
влади. Зокрема, в Україні в жовтні 2014 р. було прийнято Закон України “Про
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” [332], що отримав
схвалення з боку Ради Європи. Були також визначені шляхи його вдосконалення,
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зокрема Рада Європи підкреслила, що як частина основної відповідальності
дножави щодо захисту і допомоги ВПО, українські органи влади несуть
відповідальність стосовно уживання всебічних заходів, включаючи впровадження
законодавства, адаптацію й оптимізацію необхідних адміністративних процедур і
розвиток координації й механізмів реагування.
Зусилля національних урядів доповнюють ООН, інші міжнародні організації,
зокрема Рада Європи і ЄС, міжнародні неурядові організації, місцеві неурядові
організації і волонтерські ініціативи. Зокрема, в Україні важливі гуманітарні
операції проводить Міжнародний Комітет Червоного Хреста, що стосуються
насущних

проблем

цивільного

населення

(забезпечення

водою,

паливом,

продуктами харчування, юридична і соціальна допомога тощо). В державі
реалізується відповідний План дій Ради Європи для України.
З метою реалізації соціальної, економічної і політичної інтеграції внутрішньо
переміщених осіб Організацією Обєднаних Націй визначені міжнародні стандарти
щодо внутрішнього переміщення – Керівні принципи з питання переміщення осіб
всередині країни 1998 р. [333]. У вересні 2005 р. усі 196 глав держав і урядів, що
зібралися у Нью-Йорку на Всесвітній саміт, одностайно визнали ці Принципи
“важливою міжнародною базою для захисту внутрішньо переміщених осіб
внутрішньо переміщених осіб” [334]. Генеральна Асамблея ООН не лише схвалила
той факт, що зростаюча кількість держав, агенцій Організації Обєднаних Націй і
регіональних і неурядових організацій застосовує їх як стандарт, але і також
заохочувала усіх відповідних діячів використовувати Керівні принципи, коли
мають справу із ситуацією внутрішнього переміщення, зокрема використовувати
Керівні принципи при розробці національного законодавства і програм. [335]
Слід звернути увагу на тому, що міжнародне визначення внутрішньо
переміщених осіб, яке наведено у Керівних принципах ООН, не оперує поняттям
“громадянство”. Тому не лише громадяни відповідної держави, але і особи без
громадянства та іноземці можуть вважатися внутрішньо переміщеними особами, за
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умови якщо вони перебувають у певній країні не просто транзитом, а постійно,
тобто вони будуть “змушені покинути свої будинки або звичні місця проживання”.
Комітет Міністрів Ради Європи, підкреслюючи свою прихільність до сутті та
положень Кервних принципів Організації Обєднаних Націй і свою готовність
запровадити їх у національне законодавство і програми держав-членів, рекомендує
державам-членам під час фрпмулювання національного законодавства і практики,
коли зіштовхуються із внутрішнім переміщенням, керуватися ними й іншими
відповідними інструментами “гуманітарного права” [336].
Парламентська Асамблея Ради Єавропи у Рекомендації 1631 (2003) [337]
звертала увагу на відмінність статусу ВПО від статусу біженців, оскільки останні
перебувають під захистом Женевської конвенції 1951 р. про статус біженців [338].
У Рекомендації 1877 (2009) ПАРЄ висловила занепокоєння з приводу відсутності
ефективних рішень щодо довготривалих проблем для переважної більшості
внутрішньо переміщених осіб в Європі та окремих країнах, які “продовжують жити
в злиднях, боротися за можливість користуватися своїми правами і відчувати себе
непотрібними через нехтування або нездатність захистити права людини, які їм
належать, зокрема економічні, соціальні і культурні права” [339].
Конвенція з прав людини і основоположних свобод 1950 р. [340] та протоколи
до неї сформували стандарти захисту прав людини на регіональному рівні, зокрема
і щодо захисту прав та інтересів ВПО. Європейська соціальна хартія [341] (ЕСХ)
та інші конвенції Ради Європи, зокрема Рамкова конвенція про захист прав
національних меншин [342] (РКНМ), є також релевантними у сфері захисту прав
внутрішньо переміщених осіб. Практика Європейського суду з прав людини
доводить, що у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб сформовані
правові позиції, направлені на усунення системних/структурних проблем на
внутрішньодержавному рівні.
Слід зазначити, що міжнародне визначення і захист внутрішньо переміщених
осіб стосується саме тих переміщених осіб, які “не перетинали міжнародно
визнаних кордонів держави”. Проте, у деяких випадках, як, наприклад показує
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досвід Європи – розпад колишньої Югославії призвів до того, що стан кордонів
регулярно змінювався. Як наслідок, це призводило до таких випадків, де
різноманітність ситуацій і властива складність поняття внутрішнього переміщення
ставила під сумнів визначення, як це було продемонстровано у випадку колишніх
югославських республік: хоча переміщені особи на той час і не перетинали
міжнародно визнаних кордонів, але в конкретній ситуації

“є внутрішньо

переміщеними особами з Косова, які проживають в Черногорії.” [343]
В іншому випадку, коли статус кордонів стає предметом спору, залишається
питанням, чи правильно класифікувати переміщення осіб як біженців – які, за
визначенням, не перетинають міжнародний кордон, або коли переміщення ВПО
може бути вкрай політизованим питанням. У таких випадках, вважаємо, потрібно
застосовувати прагматичний, але принциповий підхід. Наприклад, як вказує
Венеційська комісія, в Грузії осіб, переміщених в результаті конфліктів в
самопроголошеній автономній області Південій Осетії (а так само для Абхазії), які
залишилися на території Грузії, класифікували як жертв конфлікту в колишньому
регіоні Південна Осетія, а їхній статус було замінено з “біженців” та “внутрішньо
переміщених осіб” на “вимушені мігранти”, що Венеційська комісія розциніла як
“покращення” [344]. Хоча існування цього поняття в законодавстві і визнання
статусу ВПО має першорядне значення, ці приклади демонструють необхідність
гнучкого і всеосяжного тлумачення, що додатково підтверджується тим фактом,
що обставини певного конфлікту можуть вимогати використання іншого терміну.
Слід зазначити, що поняття “внутрішньо переміщених осіб”, сформульоване у
внутрішньому законодавстві України, суперечить міжнародним стандартам з таких
причин: а) воно звужує визначення ВПО, яке сформульоване у Керівних
принципах ООН; б) щодо характеру переміщення, національне законодавство
встановлює вичерпний перелік причин переміщення, а також не вказує на те, що
внутрешне переміщення має стосуватись вимушеного переміщення у межах
міжнародно визнаних кордонів держави; в) воно встановлює особливий статус
внутрішньо переміщених осіб. Оскільки виникають проблеми щодо надання
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статусу ВПО іноземцям та особам без громадянства, необхідно імплементувати у
повному обсязі у національне законодавство норми Конвенції про статус осіб без
громадянства 1954 р. [345] та Конвенцію про скорочення без громадянства 1961 р.
[346], до яких Україна приєдналась і які згідно вимог Конституції України [347] є
частиною національного законодавства.
Важливим є те, що цивільні особи мають бути захищені від необхідності
покидати свої домівки, тото бути переміщеними. Переміщення являє собою
обмеження свободи пересування та права на вільний вибір місця проживання. [348]
У деяких випадках сам факт переміщення може розглядатись як міжнародний
злочин. З урахуванням цього, мінімально необхідні елементи державного
регулювання передбачають визнання

права на свободу від примусового

(свавільного) переміщення та визнання примусового (свавільного) переміщення
злочином за внутрішньодержавним законодавством таким чином, щоб воно
розглядалось у якості серйозного порушення міжнародного гуманітарного права –
воєнного злочину та/або злочину проти людяності (з урахуванням норм Римського
статуту Міжнародного кримінального суду) [349].
Принципи ООН щодо реституції житла та майна в контексті повернення
біженців та переміщених осіб (“Принципи Пінєйру”) вимогають дотримання вимог
міжнародного гуманітарного права щодо недопущення незаконного та свавільного
переміщення цивільних осіб. У цьому контексті у Принципах Пінєйру
зазначається, що “держави повинні включити заходи щодо захисту від
переміщення у національне законодавство у відповідності до міжнародного
права”.Держави “мають заборонити примусове виселення, знесення будинків і
знищення сільськогосподарських районів, а також свавільну конфіскацію або
експропріацію землі як міру покарання або як метод ведення війни.” [350] Держави
мають вжити заходів для забезпечення того, щоб жодна особа не піддавалась
переміщенню,

незалежно

від

того,

проводиться

воно

державними

чи

недержавними суб’єктами. Держави також мають створити такі умови, щоб окремі
особи, корпорації або інші утворення, що перебувають під їхньою законною
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юрисдикцією

або

ефективним

контролем,

утримувались

від

здійснення

переміщення або іншої участі в ньому.
Крім того, кожна людина має право на захист від свавільного або незаконного
втручання в її приватне життя та від такого ж втручання у недоторканність її
житла. Принципи Пінєйру вимогають від держав забезпечення того, щоб кожній
людині надавалися належні процесуальні гарантії від свавільного або незаконного
втручання в її приватне життя і від свавільного або незаконного посягання на
недоторканність її житла. [351]
Право на свободу пересування гарантується ст.2 Протоколу № 4 до Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод, де зазначається: “Кожен, хто
законно перебуває на території будь-якої держави, має право вільно пересуватися і
вільно вибирати місце проживання в межах цієї території”. Це включає право
залишити

країну.

Нікого

не

може

бути

вислано

шляхом

застосування

індивідуальних або колективних заходів з території держави, громадянином якої
він є. [352]
В міжнародному праві передбачаються певні обмеження свободи пересування
за умови, що вони передбачені законом і є необхідними в демократичному
суспільстві в інтересах національної чи громадської безпеки, підтримання
публічного порядку, запобігання злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або з
метою захисту прав і свобод інших осіб. [353]
В контексті внутрішнього переміщення, свобода пересування безпосередньо
пов’язана із забороною примусового переміщення, що визначена в Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод, порушує право на сімейне життя та
являє собою нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження [354].
Європейський суд з прав людини, зокрема, зазначив, що примусове переміщення
людей з місця їхнього постійного проживання є порушенням права на сімейне
життя. [355] У справі Денізчі та інші проти Кіпру ЄСПЛ визнав порушення ст. 2
Протоколу 4 до ЄКПЛ стосовно свободи пересування через вислання заявників із
Південного та Північного Кіпру, а також через те, що вони стали об’єктом
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суворого

спостереження

з

боку поліції,

коли

перебували

на

території,

підконтрольній Кіпру, і ім щоразу доводилось отримувати дозвіл, коли вони
виїжджали з міста постійного проживання або переїжджали в північну частину
Кіпру. Суд визнав, що вищезазначені обмеження права на свободу пересування не
були передбачені законом і не були необхідними у демократичному суспільстві.
[356]
У справі Татішвілі проти Росії суд відхилив аргументи уряду Росії щодо того,
що заявниця перебувала незаконно в Росії. Суд визнав, що у відповідності до
національного законодавства заявниця як громадянка колишнього СРСР законно
перебувала в Росії. Вона оскаржувала систему реєстрації за місцем проживання, а
саме те, що її заява на реєстрацію її квартири у Москві не була прийнята. Суд
визнав порушення ст.2 Протоколу № 4 до Європейської конвенції з прав людини,
оскільки жодної причини відмовити в заяві не було [357].
Дискримінаційне ставлення з боку представників влади Туреччини до грекокіпрської громади Карпас на території Північного Кіпру призвели до виявлення
поводження, що принижує гідність, у міждержавній справі Кіпр проти Туреччини.
Як визнав Суд, за ознакою походження, раси та релігії громаду було ізольовано, і
пересування її представників настільки обмежувалось і контролювалось, що вони
не мали жодних перспектив поновлення або розвитку своєї громади: умови, в яких
вимушені проживати ці люди є принизливими і порушують саме поняття поваги до
їхньої людської гідності. [358]
Принципи захисту культурних цінностей, об’єктів релігійного культу та
культурних прав знайнли відображення як в звичаєвому праві, традиціях і
релігійних віруваннях, так і в таких міжнародних конвенціях, як Гаазькі конвенції
1899 і 1907 років, особливо в Гаазькому положенні 1907 р., де питанням захисту
культурних цінностей присвячені статті 25 і 56. Хоча, вважається, що вперше
вимога охорони культурного надбання була сформульована ще у Паризькій
конвенції 1815 р., яка передбачала статтю про необхідність гарантувати цілісність
музеїв і бібліотек. Питання захисту культурних цінностей були визначені також в
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ст. 5 Гаазької конвенції IX 1907 р. щодо бомбордування морськими силами під час
війни, а також в Гаазькій конвенції IV 1907 р. про правила ведення війни на сущі,
які, за висновком Нюрнберзького воєнного трибуналу, вважаються “прийнятими
цивілізованними державами і розглядаються ними як кодифіковане визначення
законів і звичаїв війни”, тобто мають звичаєвий характер.
Захист культурних цінностей входить до міжнародного гуманітарного права,
якен

Мыжнародний

Комытет

Червоного

Хреста

визначаэ

таким

чином:

“міжнародні норми договірного і звичаєвого характеру, спеціально предназначені
для вирішення гуманітарних проблем, безпосередньо випливають із збройних
міжнародних і неміжнародних конфліктів, і обмежуючи з гуманітарних міркувань
право сторін в конфлікті використовувати на свій розсуд методи і засоби ведення
війни або захищаючих осіб і майно, які зачипає чи може зачипити збройний
конфлікт” [359]
Принцип міжнародного гуманітарного права щодо розмежування за об’єктами
(військові чи цивільні), який надає загальний захист цивільним об’єктам, до яких
слід віднести і культурні цінності, в умовах розвитку та застосування зброї
масового знищення чи/або застосування невибіркової зброї, не вирішує у повному
обсязі проблему захисту обєктів культурної спадщини народів. Тому, напади на
об’єкти культурної спадщини та їх руйнування під час Першої світової війни,
наприклад, в Аррасі і Реймсі, спонукали до усвідомлення воюючими сторонами
необхідності не лише суттєво розширити захист, але й забезпечити його практичну
реалізацію. Зокрема, в умовах Світової війни у серпні 1915 р. у Брюсселі
представники Німеччини, Австро-Угорщини та Швейцарії розробили проект
конвенції щодо захисту пам’ятників під час війни, а також заснування з цією
метою міжнародного бюро.
Важливо зазначити, що об’єкти культурної спадщини, релігійні та культові
споруди зазнали руйнування та розграбування в державах з диктаторськими
режимами, зокрема в колишньому СРСР, до складу якого входила Україна,
особливо в умовах комунистичної “діктатури пролетаріату”. Український
238

дослідник В.І. Акуленко зазначає, що ставлення “до памяток в Україні було
особливо

нищівним,

до

них

крім

класової

зневаги

додавали

тавро

націоналізму”.[360, C. 18] За його даниими, з “12380 церковних будівель, яких
нараховувалось в Україні з 1917 по 1937 рр., було закрито і поруйновано 7341. В
умовах штучно організованого голоду це був спражній геноцид проти історичної
памяти українського народу, його культури…Нововведеними в науковій обіг є
архівні дані і зарубіжної історіографії про величезні втрати, яких зазнали твори
мистецтва, історичні реліквії, бібліотеки від їх розпродажу з політичних мотивів і
за демпінговими цінами на аукціонах Заходу”.
Важливий документ, а саме Договір про захист установ, що слугують цілям
науки і мистецтва, був підписаний у 1935 р. у Вашингтоні державами-членами
Пан-американського союзу за ініціативи професора Миколи Рериха, який увійшов
в історію під назвою “Пакт Реріха”, який набув чинності 26 серпня 1935 р., та і
сьогодні пов’язує держави. Значення цього Вашингтонського пакту полягає у тому,
що він визначив норми у сфері захисту обєктів культурної і наукової спадшини, що
мають універсальну цінність. Проте, нажаль, колишній СРСР до цього Пакту так і
не приєднався.
Необхідність

міжнародно-правового

регулювання

захисту

культурних

цінностей в черговий раз стала на порядку денному міжнародного співтовариства в
умовах Другої світової війни. Зазначена війна “за масштабами варварських
руйнувань культурних цінностей перевершила всі попередні війни. Фашистські
стратегі виношували не тільки плани воєнної перемоги і поневолення народів
СРСР, в й татального знищення їх національних культур”.[361, C. 229] Особливо
постраждала культурна спадщина України.
М.М. Богуславський звертає увагу на тому, що розграбування культурних
цінностей нацистами Німеччини в країнах Європи часто здійснювалось у вигляді
“фіктивної угоди”.[362, C. 294-297] Прикладом таких “угод” можуть слугувати дії
особистого представника Гітлера Ганса Поссе, який “скупав” для “музею фюрера в
Лінце” культурні цінності в окупованих державах Європи, зокрема і в Нідерландах,
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де він “купив” унікальну колекцію німецького банкіра Франца Кенігса, який
мешкав в Голандії, а також культурні цінності із колекції єврейського банкіра д-ра
Мангеймера. Відповідно до Декларації 1943 р. уряд Нідерландів пред’явив ноту
щодо повернення культурних цінностей, що були вивезені з Нідерландів в період
окупації Німеччиною, виходячи з того, що Нідерландська держава повинно
розглядатись у якості власника зазначених цінностей. У подальшому Королівство
Нідерландів завжди дотримувалось точки зору, що відповідно до принципів,
зокрема закріплених у Протоколі до Конвенції ЮНЕСКО 1954 р., подібні
“правочини є неправомірними” та розглядатись як недійсні.
У справі за позовом уряду Нідерландів щодо повернення культурних цінностей
із Великобританії, Високий суд Лондону у квітні 1988 р. постановив рішення щодо
повернення Нідерландам “малюнку Гольбейна” із колекції Кенігса.
Слід зазначити, що Україна у 2004 р. повернула Нідерландам київську частину
колекції Кенігса (139 малюнків і три афорти). Президент україни Л. Д. Кучма і
крон-прінц Нідерландів Вілем – Олександр в липні 2004 р. відкрили виставку
повернених культурних цінностей в музеї Бойманс ван Бенинген в Роттердаме.
[363]
Оскільки під час Другої світової війни були вчинені жахливі злочини проти
культурних цінностей, Міжнародною асоціацією захисту цивільного населення та
історичних пам’ятників був підготовлений проект документу щодо утворення так
званих “Женевських зон”, який надавав пам’ятникам культури статусу “безпечних”, або “женевських” зон. Лондонською угодою 1945 р. був створений
Міжнародний воєнний Трибунал, Статут якого (ст. 6) кваліфікував як міжнародний
злочин пограбування суспільної або приватної власності, бездумне руйнування
міст або сіл, спустошення, не виправдане воєнною необхідністю, що перш за все
слід віднести. до руйнування і грабунку культурних цінностей, що було
підтверджено у Вироку Нюрнберзького трибуналу, та, у подальшому, у
Нюрнберзьких принципах, що були розроблені Комісією міжнародного права ООН
та схвалені Генеральною Асамблеєю ООН 11 грудня 1946 р. у резолюції 95 (1)
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щодо Принципів міжнародного права, визнаних Статутом Нюрнберзького
трибуналу. [364]
Ключеве значення у сфері збереження і охорони культурних цінностей має
утворення ЮНЕСКО як органу ООН з питань освіти, науки і культури, що було
відображено в Статуті ООН, що був підписаний у Лондоні 16 листопада 1945 р. В
Статуті ООН, що став хартією ЮНЕСКО, закладено основи протидії війні та
захисту миру. Згідно ст. 1 Статуту ЮНЕСКО, прийнятого у 1945 р., “Організація
визначає своє завдання у сприянні укріпленню миру і безпекишляхом розширення
співробітництва народів в галузі освіти, науки і культури в інтересах забезпечення
всеосяжної поваги справедливості, законності і прав людини, а також основних
свобод, проголошених в Статуті Організації Об’єднаних Націй, для усіх народів
без різниці раси, статі, мови і релігії”. Для досягнення цього результату, ЮНЕСКО
повинна, зокрема, сприяти збереженню, збільшенню і розповсюдженню знань, в
першу чергу “проявляя заботу про збереження і охорону всесвітнього надбання
людства – книг, творів мистецтва і памятників історичного і наукового значення, а
також рекомендуя зацікавленим країнам укладення відповідних міжнародних
конвенцій”. Таким чином, як вважає І. Томан, конституція ЮНЕСКО наделила цю
організацію загальним мандатом на охорону і збереження світової спадщини
людства - книг, творів мистецтва і памятників історичного і наукового значення
[365, C. 295].
Самим важливим документом у сфері захисту культурних цінностей стала
розроблена за ініціативою ЮНЕСКО Конвенція про захист культурних цінностей
під час війни, проект якої був розглянутий на Міжнародній конференції, що
відбулась в Гаазі з 21 квітня по 14 травня 1954 р., за участю 56 держав, серед них і
України. 14 травня 1954 р. на Конференції був підписаний заключний акт —
Конвенція про захист культурних цінностей на випадок збройного конфлікту,
разом з Виконавчим регламентом, що є складовою частиною Конвенції, та
Протоколом. [366, C. 279-310] Конвенція виходить з того, що збереження
культурного надбання стосується не лише держави,

на території якого воно
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знаходиться, но і має велике значення для всіх народів світу, тому потребує
міжнародного захисту.
В Конвенції ЮНЕСКО 1954 р. вперше було визначено поняття “культурна
цінність”. [367, C. 67-73]

Поняття цінностей, що користуються захистом,

визначено в ст. 1 зазначеної Конвенції, та включає в цю категорію рухоме та
нерухоме майно. Високі Договірні Сторони зобов’язані ще в мирний час здійснити
заходи щодо захисту цих цінностей Одне з основних досягнень Гаазької конвенції
1954 р. полягає в тому, що вона ввела в юридичний обіг (причому не лише
міжнародного права) нове поняття “культурних цінностей”. Уніфіковане поняття
має значну перевагу над численними висловлюваннями, які побутували до нього.
Завдяки цілісності й широті охоплення, воно здатне об’єднати в одному nomen juris
цілу гаму об’єктів культурного надбання та цінностей, наділених загальними
характеристиками.
Поняття “культурні цінності” охоплює такі категорії об’єктів, “незалежно від їх
походження і власника”:
а) цінності, рухомі чи нерухомі, що мають важливе значення для культурної
спадщини кожного народу, такі як пам’ятки архітектури, мистецтва або історії,
релігійні чи світські, археологічні місця розташування, архітектурні ансамблі, що
мають історичну або художню цінність, твори мистецтва, рукописи, книги, інші
предмети художнього, історичного або археологічного значення, а також наукові
колекції або важливі колекції книг, архівних матеріалів чи репродукцій цінностей,
зазначених вище;
б) будівлі, головним і справжнім призначенням яких є зберігання чи
експонування рухомих культурних цінностей, перелічених у пункті “а”, як-от —
музеї, великі бібліотеки, сховища архівів, а також укриття, призначенні для
зберігання в разі збройного конфлікту рухомих культурних цінностей, вказаних у
пункті “а”;
в) центри, в яких є значна кількість культурних цінностей, перелічених у
пунктах “а”, “б”, — центри зосередження культурних цінностей.
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Для визначення цінностей, які підлягають захисту, використані такі загальні
критерії: “важливість для культурної спадщини народів” і “художнє, історичне чи
археологічне значення”. У такому визначенні йдеться про значення як для окремої
держави uti singuli, так і для всіх держав uti univer si (міжнародна спільнота).
Водночас право вирішувати, які цінності, на їхній території підлягають захисту з
огляду на їх значення, залишається за кожною державою. Захист культурних
цінностей, згідно з Конвенцією, передбачає їх охорону та поважання цих
цінностей.
Відповідні договірні сторони зобов’язуються підготувати “охорону” культурних
цінностей, розташованих на їх території, від можливих наслідків збройного
конфлікту, ще в мирний час вживаючи всіх необхідних заходів.
Поняття “поважання” трактується у Конвенції як таке, що стосується всіх
воюючих сторін. Зобов’язання держави, на території якої містяться культурні
цінності, поважати ці об’єкти зводяться до заборони використовувати цінності,
споруди для їх захисту і ділянки, що безпосередньо до них прилягають, в цілях, які
можуть призвести до руйнування чи пошкодження цінностей під час збройного
конфлікту, й утримуватись від будь-якого ворожого акту, спрямованого проти них.
Такі зобов’язання можуть бути порушенні лише в тому випадку, якщо воєнна
необхідність постійно вимагатиме такого порушення.
Конвенція ЮНЕСКО 1954 р. передбачає два режими захисту культурних
цінностей: загальний і спеціальний. Усі об’єкти, передбачені Конвенцією як
культурні цінності, підлягають загальному захисту. Згідно зі ст. 8, “під спеціальний
захист може бути взято обмежену кількість сховищ, призначених для зберігання
рухомих культурних цінностей під час збройного конфлікту, центрів зосередження
культурних цінностей та інших нерухомих культурних цінностей, що мають дуже
важливе

значення”.

Спеціальний

захист надається

культурним цінностям

внесенням їх до “міжнародного реєстру культурних цінностей, що перебувають під
спеціальним захистом”. Договірні сторони зобов’язуються забезпечити імунітет
культурних цінностей, що перебувають під спеціальним захистом, і позначають їх
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відмітним знаком.
Донедавна спеціальний захист використовували досить обмежено. Лише п’ять
держав-учасниць (Австрія, ФРН, Камбоджа, Нідерланди та Ватикан) подали заяви
про занесення до реєстру сховищ або монументальних комплексів.
Конвенція ЮНЕСКО 1954 р. застосовується в разі оголошення війни або іншого
збройного конфлікту, що може виникнути між договірними сторонами, навіть коли
стан війни не був визнаний однією чи кількома з них. Положення Конвенції
застосовується у всіх випадках окупації всієї або частини території договірної
сторони, навіть якщо ця окупація не натрапляє на військовий опір. Конвенція
ЮНЕСКО обумовлює можливість її застосування також під час збройного
конфлікту неміжнародного характеру (ст.19 Конвенції)..
Конвенція 1954 р. передбачає відповідну процедуру застосування визначених
нею правил, вміщену у Виконавчому регламенті, який є невід’ємною частиною
договору. Процедура

застосовується

лише

в разі виникнення

конфлікту

міжнародного характеру і складається з правил, що стосуються як ворогуючих
сторін, так і ЮНЕСКО.
Конфліктуючі

держави

зобов’язані

негайно

призначити

представника

культурних цінностей, що є на їх території, а також представника об’єктів,
розташованих на окупованій території (ст. 2 Регламенту). Ці держави звертаються
до третіх держав з проханням виконати функції Держави-покровительки. Однак ні
ст. 21, ні наступні статті Конвенції 1954 р. не передбачають жодних додаткових
даних про призначення Держави-покровительки. Це питання віднесено до відання
загального

міжнародного

права

і

регламентується,

зокрема,

Віденською

конвенцією про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 р. (ст. 46) та
положеннями Женевських конвенцій і Додаткового протоколу І. Таким чином,
держава-покровителька діятиме згідно з вимогами, викладеними в загальних ст.
8,8,8,9 Женевських конвенцій 1949 р. Генеральний директор ЮНЕСКО складає
список осіб, запропонованих договірними сторонами і здатних виконувати функції
Генерального комісара з культурних цінностей, і періодично переглядає цей
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список за поданням сторін.
Генерального комісара з культурних цінностей вибирають з міжнародного
списку осіб за згодою як сторони, при якій він виконує свої функції, так і державзаступниць сторін, що перебувають у конфлікті з нею. Якщо сторони не можуть
дійти згоди, то Генерального комісара призначає Голова Міжнародного Суду ООН.
Але й тоді ця особа може розпочати виконання обов’язків лише за згодою сторони,
при якій вона повинна працювати. Згідно ст. 6 Регламенту передбачені такі функції
Генерального комісара: обговорення з державою всіх питань, що виникають у
зв’язку з застосуванням Конвенції; прийняття рішень і здійснення призначень;
проведення

розслідування

або

доручення

відповідній

особі

провести

розслідування; здійснення всіх необхідних демаршів, які він вважає корисними для
застосування Конвенції; складання доповідей

і доведення їх до відома

зацікавлених сторін і Генерального директора ЮНЕСКО.
В Протоколі до Конвенції ЮНЕСКО 1954 р. зазначається, що культурні
цінності ні коли не будуть утримуватися у якості воєнних репарацій.
26 березня 1999 р. державами-учасниками був підписаний Другий протокол до
цієї Конвенції, який ратифіковано Україною у 2020 р. [368]

Вважається, що

зазначеий протокол, що складається з 47 статей, забезпечує більш ефективний
захист культурних цінностей. Проте, цей Протокол лише доповнює Конвенцію
ЮНЕСКО 1954 р., а не замінює її, оскільки вона й надалі залишається базовим
документом, позаяк держави, що хочуть до нього приєднатись, мають спочатку
ратифікувати Конвенцію. Протокол II можуть ратифікувати і держави, що не є
учасницями Конвенції ЮНЕСКО 1954 р., але на практиці це не відбувається,
оскільки усі держави-учасниці Протоколу II є також

учасницями Конвенції

ЮНЕСКО 1954 р. [369, C. 28]
Суттєва відмінність II Протоколу до Конвенції про захист культурних цінностей
під час військових конфліктів 1999 р. від самої Конвенції 1954 р. полягає в тому,
що до нього включені положення про кримінальну відповідальність за порушення
норм про захист культурних цінностей. Зокрема, у ст.ст. 15—21 цього Протоколу
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вперше в міжнародно-правовому документі чітко визначено склад міжнародного
злочину проти культурних цінностей. У його гл. 4 також передбачені правила про
юрисдикцію, видачу і взаємодопомогу з кримінальних питань у сфері захисту
культурних ціенностей. [370]
У главі 5 Протоколу йдеться про застосування його положень до захисту
культурних цінностей під час збройних конфліктів неміжнародного характеру.
Розширення меж застосування Протоколу II на збройні конфлікти неміжнародного
характеру відповідає тенденції в сучасному міжнародному праві щодо відмови від
визначення

будь-якої

відмінності

між

міжнародними

та

неміжнародними

збройними конфліктами, хоча б у тому, що стосується застосування до них норм
міжнародного гуманітарного права. Це важливо ще й тому, що, з одного боку,
більшість теперішніх конфліктів має неміжнародний характер, а з іншого — міжнародний режим захисту застосовується в повному обсязі [371, C. 83-84] незалежно
від природи конфлікту.
Протокол II враховує сучасні тенденції міжнародного гуманітарного права щодо
створення міжнародних органів у сфері боротьби із злочинами проти культурних
цінностей, зокрема таких, як Міжнародний кримінальний суд.
Відповідно до положень ст. 28 Конвенції ЮНЕСКО 1954 р. та Протоколу II до
неї передбачено, що кожна сторона вживає таких законодавчих, адміністративних і
дисциплінарних заходів, які можуть бути необхідні для покарання, зокрема, такого
діяння, як “будь-яке незаконне вивезення, інше вилучення культурної власності з
окупованої території або передавання права власності на неї з порушенням
Конвенції або цього Протоколу”, якщо ці діяння вчинені умисно. Крім цього,
держави зобов’язані не давати можливості вивезенню культурних цінностей будьким. Якщо культурні цінності все ж таки були вивезені з окупованої території,
вони повинні бути повернуті компетентним органам влади після закінчення
воєнних дій.
Для забезпечення ефективного дотримання норм і більш активної участі держав
Протокол II до Конвеції ЮНЕСКО передбачає створення інституційного
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механізму, покликаного здійснити більш ефективний захист культурних цінностей.
Зокрема, крім традиційного органу ЮНЕСКО (Секретаріат і Генеральний
директор), глава 6 Другого протоколу передбачає створення Комітету захисту
культурних цінностей на випадок збройного конфлікту і Фонду захисту
культурних цінностей на випадок збройного конфлікту, а також Наради сторін
договору. Комітет є міжурядовим органом, який створено за зразком Комітету
всесвітньої спадщини. Він складається з представників 12 держав-учасниць, яких
обирають на нараді Сторін на чотири роки і може бути переобраний лише один
раз. Комітет виконує свої функції у тісній співпраці з Генеральним директором
ЮНЕСКО,

міжнародними

та

національними

урядовими

і

неурядовими

організаціями, що займаються такими питаннями.
Фонд захисту культурних цінностей на випадок збройного конфлікту утворений
для надання фінансового та іншого сприяння прийняттю підготовчих чи інших
заходів, яких уживають держави у мирний час, або прийняття надзвичайних,
тимчасових чи інших заходів, необхідних для захисту культурних цінностей під
час збройного конфлікту чи негайного їх повернення після завершення воєнних
дій. Згідно зі статтями Положення про фінанси ЮНЕСКО, ця структура є цільовим
фондом. Зазначений Фонд формується як за рахунок добровільних внесків державучасниць Протоколу II, так і, зокрема, добровільних внесків інших держав,
ЮНЕСКО та інших організацій системи ООН. Цільові видатки цього Фонду
можуть бути направлені для надання фінансової та іншої допомоги відповідній
країні для вирішення проблем щодо захисту культурних цінностей у мирний час та
під час збройного конфлікту за рішенням вищезазначеного Комітету, якій діє на
основі визначених у Протоколі II правил процедури (ст. 26). Такі рішення
приймаються кваліфікованою більшістю членів Комітету за умови, що в
голосуванні не приймають участь члени Комітету “з будь-яких рішень щодо
культурних цінностей, що затронуті збройним конфліктом, сторонами якого вони
є” (пункт 3 статті 26 Протоколу).
Важливим міжнародно-правовим документом

у сфері охорони культурних
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цінностей є Конвенція про охорону всесвітнього культурної і природної спадщини,
яка була прийнята 16 листопада 1972 р. на 17-й сесії Генеральної конференції
ЮНЕСКО, що відбулася в Парижі. [372]
Зазначена Конвенція забезпечую захист культурної спадщини як в мирний, так
і воєнний час..
Конвенція 1972 р. посилює захист культурних цінностей, які представляють
“виключний інтерес” і мають “універсальне значення”. Проте, під захистом цієї
Когнвенції знаходиться лише нерухомість. Згідно ст. 1 Конвенції 1972 р., під
культурною

спадщиною

у

розумінні

цього

міжнародно-правового

акту

розуміється:
- памятники: твори архитектури, монументальної скульптури і живопису,
елементи чи структури археологічного характеру, наскальний живопис, печери і
групи елементів, що мають видатну універсальну цінність з точки зору історії,
мистецтва або науки;
- ансамблі: групи ізольованих або обєднаних будівель, архітектура, єдність або
зв'язок з пейзажем яких є видатною універсальною цінністю з точки зору історії,
мистецтва або науки;
- визначні пам’ятки: вори людини або спільні твори людини і природи, а також
зони, у тому числі археологічні пам’ятки, що мають видатну універсальну цінність
з точки зору історії, мистецтва або науки.
Відповідно до положень Конвенції 1972 р. держави-учасники зобов’язані
визначити і розмежувати цінності, що розміщені на їх території і підпадають під
визначення культурної і притродної спадщини. Таким чином йдеться про
спеціальний захист, визначений ст. 11 Конвенції – зарахування до Списку
всесвітньої спадщини за рішенням Міжурядового комітету на підставі переліку,
наданого державами. Міжурядовий комітет у випадку надзвичайних обставин в
будь-який час може включити в Список всесвітньої спадщини нову цінність, що
перебуває під загрозою, і відрузу повідомити про це.
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В Конвенції 1972 р. йдеться також про зобов’язання держав-учасниць Конвенції
щодо забезпечення виявлення, охорони, збереження, популірізацію і передачу
майбутнім поколінням культурної і природної спадщини.
Таким чином, метою Конвенції 1972 р. є не лише захист, а і міжнародна
допомога (ст.ст. 13, 15-26), що є розвитком принципів захисту культурних
цінностей в міжнародному гуманітарному праві.
Важливе значення у сфері захисту культурних цінностей мають Додатковий
протокол I та Додатковий проткол II 1977 рр. до Женевських конвенцій про
захист жертв війни 1949 р. Дипломатична конференція 1974-1977 рр., що відбулася
в Женеві, включила в зазначені Протоколи практично аналогічні положення – ст.
53 Додаткового протоколу I та ст. 16 Додаткового протколу II, відповідно до яких
“без шкоди” до Конвенції ЮНЕСКО 1954 р. надає спеціальний захист культурним
цінностям, що може бути надана аналогічно ст.8 цієї Конвенції. Відповідно до
вимог ст. 53 заборонені репресалії відносно цінностей, що перебувають під
захистом.
Важливим є те, що на відміну від Конвенції 1954 р., де передбачено
“утримання” від ворожих актів по відношенню до культурних цінностей, що
перебувають під захистом, в Протоколі “забороняється” вчиняти ворожі акти проти
культурних цінностей. При цьому, не передбачено відступ від цієї вимоги у
випадку “воєнної необхідності” як це має місце в Конвенції ЮНЕСКО 1954 р.
Згідно вимог ст. 85(4) Додаткового протоколду I 1977 р. перетворення
культурних цінностей в об’єкт нападу є серйозним порушенням Протоколу та
розглядаються у якості воєнних злочинів (ст. 85(5) Протоколу), що знайшло також
відображення в Римському статуті Міжнародного кримінального суду.
Принципи захисту навколишнього природного середовища та екологічної
безпеки є важливими принципами міжнародного гуманітарного права, оскільки
напади на об’єкти природної спадщини становлять собою нові проблеми в галузі
міжнародної

і

національної

безпеки.

Захист

навколишнього

природного

середовища і екології і кодифікація норм міжнародного гуманітарного права у цій
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сфері є важливим напрямком діяльності як окремих держав [373], так і
міжнародної спільноти, важливим напрямком наукових досліджень [374] з цієї
проблематики, [375] оскільки особливо збройні конфлікти завдають непоправну
шкоду довкіллю.
З урахуванням того, що захист навколишнього природного середовища та
екології має масштабний і транснаціональний характер, ці проблеми стали
предметом

відповідних

міжнародно-правових

актів,

зокрема

і

у

сфері

міжнародного гуманітарного права. Зусиллями міжнародного співтовариства у
цьому напрямку прийнято свод правил, відомих як “міжнародне екологічне право”,
в основі якого знаходяться такі фундаментальні принципи, як: а) зобов’язання
держав утримуватись від нанесення шкоди навколишньому середовищу за межами
власних кордонів. [376, C. 468]

Зазначений принцип знайшов відображення в

міжнародних договорах [377] та юридичних рішеннях; [378]

б) зобов’язання

держав зберігати навколишнє середовище в цілому. [379] Право на здорове
навколишне середовище визнається фактично одним з основних прав людини і
громадянина, [380] що знайшло відображення в наукових дослідженнях. [381, C.
327-345]
Міжнародно-правові зобов’язання держав у сфері наколишнього природного
середовища та екології випливають з таких джерел, як:
1) Загальні принципи права та міжнародне звичаєве право.
2) Міжнародні конвенції:
Гаазька конвенція 1907 р. (IV) щодо законів та звичаїв війни на сущі – IV ГК і
Положення щодо законів та звичаїв війни на сущі - IV ГК (II).
Гаазька конвенція 1907 р. (VIII) про постановку підводних, автоматично
взвриваючихся ві д соприкосновения мін – VIII ГК.
Женевська конвенція 1949 р. про захист цивільного населення під час війни.
Гаазька конвенція 1954 р. про захист культурних цінностей під час війни –
Конвенція ЮНЕСКО 1954 р.
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Конвенція 1976 р. про заборону військового чи будь-якого іншого ворожого
використання засобів впливу на природне середовище – Конвенція ЕНМОД.
Додатковий протокол 1977 р. до Женевських конвенцій про захист жертв війни
1949 р., що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів Додатковий протокол I 1977 р.
Додатковий протокол 1977 р. до Женевських конвенцій про захист жертв війни
1949 р., що стосується захисту жертв неміжнародних збройних конфліктів Додатковий протокол II 1977 р.
Конвенція ООН 1980 р. щодо заборони чи обмеження використання конкретних
видів звичайної зброї, щзо можуть вважатися такими, що надмірні пошкодження
або мають не вибіркову дію - Конвенція ООН 1980 р., і протоколів до неї, що
стосуються конкретних видів зброї.
Оттавська конвенція про заборону протипіхотних мин.
У міжнародному праві сформувалася норма щодо визначення “екоциду”, під
яким розуміються дії, вчинені для знищення природного середовища, у якості
міжнародного

злочину.

Відповідальність

за

екоцид

внутрішньодержавному законодавстві багатьох країн, зокрема

передбачена

в

і в КК України.

Небезпека злочинів проти довкілля і екології яскраво проявилась під час воєнних
дій у Персидській затоці у 1990-1991 рр. Проблеми міжнародного екологічного
права та міжнародного економічного права у зв’язку з цим стали предметом
обговорення ряду міжнародних конференцій, зокрема у Третьому підготовчому
комітеті Конференції ООН з навколишнього природного середовища і розвитку
(UNCED) 12cерпня-4 вересня 1991 р., а також під час роботи симпозіуму під
егідою Лондонської школи економіки, Центру оборонних досліджень та Гринпис
Інтернешнл (Лондон, 3 червня 1991 р.). Зокрема, обговорювались питання
необхідності підготовці та прийняття 5-й Женевської конвенції щодо захисту
довкілля, що, на наш погляд, заслуговує на підтримку з погляду на події в Україні у
сфері збереження довкілля.
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Слід звернути увагу на тому, що найбільш важливий принцип міжнародного
гуманітарного права в контексті довкілля і екології – це принцип, згідно якому
право сторін у конфлікті обирати методи і засоби ведення збройної боротьби не є
необмеженим,

та який було сформульовано у Санкт-Петербурзькій декларації

1868 року, та який повторювався в конвенціях з міжнародного гуманітарного
права, зокрема в Гаазькій конвенції 1907 р. про закони і звичаї війни на сущі (IV)
та останній раз - в Додатковому протоколі I 1977 р. до Женевських конвенцій про
захист жертв війни 1949 р. (ст. 35, пункт 1).
Другий загальний принцип міжнародного гуманітарного права в цій сфері – це
принцип співмірності. Він обов’язково застосовувається як у воєнний час – під час
планування і ведення воєнних операцій, так і в мирний час – під час планування та
здійснення економічної діяльності. Зазначений принцип знайшов відображення в
наукових дослідженнях. [382]
Неодноразово проблеми охорони навколишнього природного середовища та
екології обговорювались на міжнародних конференціях Червоного Хреста і
Червого Півмісяця. [383]
У 1977 р. ООН прийняла Конвенцію про заборону військового чи будь-якого
іншого ворожого використання техніки, що змінює навколишнє середовище. [384]
Проблеми захисту навколишнього середовища в умовах збройних колгнфліктів
знайшли відображення в протоколах 1977 р. до Женевських конвенцій про захист
жертв війни 1949 р.
У 1993 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про захист
навколишнього середовища під час збройного конфлікту. [385]
Додатковий протокол I 1977 р. до Женевських конвенцій про захист жертв війни
1949 р. включає положення, що безпосередньо стосуються тих небезпек, якими
сучасна війна погрожує навколишньому середовищу. Вони забезпечують охорону
навколишнього середовища як такого, опосередковано захищаючи людей,
інтересам яких у міжнародному гуманітарному праві приділяється основна увага ст.ст. 35(3), 55 цього Протоколу:
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 забороняється застосовувати методи і засоби ведення воєнних дій, що
мають своєю метою заподіяти, чи як можна очікувати, заподіють велику,
довгострокову і серйозну шкоду природному середовищу;
 у разі ведення воєнних дій проявляється турбота про захист природного
середовища від великої, довготривалої і серйозної шкоди. Такий захист включає
заборону використання методів і засобів ведення війни, що мають на меті
заподіяти, чи як можна очікувати, заподіють таку шкоду природному середовищу і
тим самим завдадуть шкоди здоров'ю або виживанню населення;
 заподіяння

збитку

природному

середовищу

в

якості

репресалій

забороняється.
Слід зазначити, що у ст. 35 викладається загальна норма, застосовна до
всіх воєнних дій, тоді як стаття 55 направлена на захист цивільного населення,
пов’язаного із довкіллям.
Питання охорони навколишнього середовища в період збройного конфлікту
торкаються й інші положення Додаткового протоколу I 1977 р.:
 у статті 56 йдеться про небезпеку для навколишнього середовища в
результаті руйнування гребель, дамб чи атомних електростанцій;
 у статті 54 йдеться про

заборону знищення сільськогосподарських

районів або іригаційних споруд.
Питання захисту довкілля знайшли відображеня в ст. 52 “Загальний
захист цивільних об'єктів” і ст. 57 “Застережні заходи при нападі”.
В міжнародному гуманітарному праві передбачено пізнавальнв знаки для
позначення “об'єктів, що містять небезпечні сили”, напади на які можуть завдати
великої шкоди населенню та довкіллю.
Міжнародне гуманітарне право забороняє:
 перетворення навколишнього середовища як такого в об'єкт нападу;
 використання навколишнього середовища як засобу ведення війни;
 велику, довгострокову і серйозну шкоду природному середовищу як
результат воєнних дій;
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 засоби і методи ведення війни, що можуть заподіяти таку шкоду.
Важливе значення серед спеціальних принципів міжнародного гуманітарного
права мають принципи захисту приватної і суспільної власності, недопущення
надмірного та незаконного оподаткування. У міжнародному гуманітарному праві
важливе значення приділяється питанням захисту приватної власності. Зокрема,
питання заборони пограбувань суспільного і приватного майна визначені в ст.
33(2) Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949р., а
також в статтях 28 і 47 Гаазького положення 1907 р. Заборона конфіскації
приватної власності визначено ст. 46(2) Гаазького положення 1907 р.. Обмежена
можливість реквизицій визначена ст. 52 Гаазького положення 1907 р..
Питання захисту власності передбачені у ст.1 Першого пртоколу до
Європейської когнвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950р.
Принципи захисту
відображують

політичних, економічних і соціальних прав найбільш

взаємозв’язок

між

конвенційними

нормами

міжнародного

гуманітарного права і внутрішньодержавним конституційним та адміністративним
правом. Професор Г . Абі-Сааб, визначаючи концепцію сучасного міжнародного
гуманітарного права, визначає його невідємні складові – “традиційну складову, що
регулює відносини між членами міжнародного співтовариства”, та “нове” – воно
“включає

в

себе

конституційне

і

адміністративне

право

міжнародного

співтовариства, котре досягає шести з половиною міліардів людей.” [386, C. 265280] В рамках другої складової , як зазначає Г . Абі-Сааб, “міжнародне право
регулює поведінкою людини даже тоді, коли застосовується насильство, коли
організована структура міжнародної чи національної спільноти втрачає свої
характерні

риси

і

розпадається…В

міжнародному

гуманітарному

праві

відображається уся слабкість і в той же час своєрідність міжнародного права. Якщо
будь-яке право направлено на людину, для нашого розуміння міжнародного права
вимогає зясування, як воно може захистити людину навіть – саме – в самій
нелюдській ситуації, в умовах збройного конфлікту”.[387, C. 265-280]
Зазначені принципи регулюють питання:
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а) реалізації виборчих прав громадян;
б) продовольчого і медичного забезпечення (ст.ст. 55, 59-62 Женевської
конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 р., ст. 69
Додаткового протоколу I 1977 р.):
- зобов’язання щодо невтручання в місцеву систему постачання,
- зобов’язання щодо доставки припасів,
- зобов’язання щодо вільного провозу допомоги;
в) охорона здоровя і гігієна (ст.ст. 56, 57, 63 Женевської конвенції про захист
цивільного населення під час війни 1949 р.)
- гарантування цих зобовязань,
- повага до медичного персоналу,
- повага до лікарень,
- повага до національного товариства Червоного Хреста та Червоного
Півмісяця;
г) захисту дітей та їх освіти (ст. 50 Женевської конвенції про захист
цивільного населення під час війни 1949 р.);
д) захист робітників:
- обмеження зобовязань, повязаних з роботою (ст. 51 Женевської конвенції
про захист цивільного населення під час війни 1949 р.) ,
- заборона викликати безробіття (ст. 52 Женевської конвенції про захист
цивільного населення під час війни 1949 р.).
Принципи щодо засобів і методів ведення збройних конфліктів (принципи
збройної боротьби на сущі, [388] на морі [389], у повітрі). [390] В умовах ведення
збройних конфліктів діють відпровідні норми міжнародного гуманітарного права,
як норми права збройних конфліктів, так і продовжують діяти норми права прав
людини, насампереж його універсальні норми. Певні обмеження можуть бути
визначені відповідно до закону з урахуванням вимог міжнародного гуманітарного
в інтересах забезпечення миру, міжнародної безпеки, державного суверенітету і
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територіальной цілісності та забезпечення основоположних прав людини і
громадянина.
Основний принцип ведення збройної боротьби, що сформований у
Женевських конвенціях про захист жертв війни 1949 р. і ст. 48 Додаткового
протоколу I до них 1977 р., заключається в тому, що єдиною законною метою, яку
повинна мати держава під час збройного конфлікту, є послаблення воєнних сил
супротивника. Для забезпечення поваги і захисту цивільного населення і цивільних
об’єктів сторони, що перебувають у конфлікті, повинні завжди проводити
розмежування між цивільним населенням і комбатантами, а також між цивільними
об’єктами і воєнними об’єктами і, відповідно, направляти свої зусилля лише проти
воєнних об’єктів. Воєнний об’єкт відповідно до положень ст. 52(2) Додаткового
протоколу I 1977 р. повинен відповідати таким критеріям: 1) об’єкт повинен
вносити ефективний вклад в воєнні дії сторони конфлікту; 2) руйнування,
захоплення чи нейтралізація цього об’єкту створює явну воєнну перевагу іншій
стороні.
Згідно вимог ст. 49 Додаткового протоколу I 1977 р. заборонені акти
насильства як під час оборони, так і наступу, як на власній території, так і на
території супротивника.
Під час будь-якого конфлікту право сторін, що знаходяться в конфлікті,
обирати методи і засоби ведення збройного конфлікту не є необмеженими (ст. 35
Додаткового протоколу I 1977 р.).
Заборонено напади на цивільне населення та цивільні об’єкти з сущі, моря
та повітря. Крім дотримання загальних принципів ведення збройних конфліктів,
існує необхідність виконання спеціальних принципів ведення збройної боротьби,
обумовлених особливостями певної сфери їх ведення:
Принципи збройної боротьби на сущі (право морської війни) є найбільш
разробленими в праві збройних конфліктів. В праві збройних конфліктів визначені
заборонені методи і засоби ведення збройної боротьби. В сучасних умовах
міжнародно-правовими
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актами

заборонені

методи

збройної

боротьби

з

використанням терору, голоду, репресалій, взяття заручників, пограбування,
депортації, примусове вербування чи примусова праця осіб, які перебувають під
захистом тощо.
Принципи збройної боротьби на морі (право морської війни) [391]: а)
традиційні принципи морської війни; б) право нейтралітету під час війни на морі;
в) заходи обережності; г) особливості визначення воєнних об’єктів (прецедент:
Британський воєнний трибунал у Гамбурзі. Судовий процес у справі щодо
грузового пароплаву “Пелеус” (“Peleus”), 17-20 жовтня 1945 р. Підсудні: кап.-лейт.
Хайнс Ек, командир підвдного човна U-852, та ін. були засуджені за воєнний
злочин, оскільки в порушення законів та звичаїв війни приймали участь у вбивстві
членів команди пароплаву “Пелеус” В Атлантичному океані в ніч з 13 на 14
березня 1944 р.
Об’єкти, що перебувають під захистом:
госпітальні судна;
інші судна, що користуються захистом (безпека проходу суден, визначених
договорами; пасажирські судна; судна, що виконують релігійні, наукові
невоєнного характеру чи філантропічні функції; судна, що перевозять культурні
цінності, що користуються особливим захистом; невеликі судна, що предназначені
для прибережного рибальства і місцевої торгівлі; судна, що використовуються в
роботах по захисту морського середовища; судна, що здались у полон; рятувальні
плоти і шлюпки;
торговельні судна супротивника (за виключенням воєнних об’єктів та
діяльність яких може перетворити їх у воєнні об’єкти);
нейтральні торговельні судна;
морське середовище.
Принципи збройної боротьби у повітрі (право повітряної війни). [392]
В

умовах

технологічного

прогресу

(засоби

електронної

боротьби,

безпілотні повітряні судна тощо) та підвищення ролі авіації у якості інструменту у
“війнах без втрат” (військові операції в Афганістані, Перській затоці, колишньої
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Югославії тощо) застосовуються традиційні принципи права збройних конфліктів
щодо ведення збройної боротьби та, у відповідних випадках, керівництва Сан-Ремо
з міжнародного права, що застосовується до збройних конфліктів на сущі та морі.
Прецедентами у цій сфері є: 1)

Союзна Республіка Югославія. Дія НАТО; 2)

Афганістан. Операція “Незламна сила”; 3) США/Великобританія. Ведення війни в
Іраку.
Слід звернути увагу на тому, що об’єктами нападу не можуть бути
санітарні повітряні судна, цивільні і нейтральні повітряні судна, а також
особливим статусом користуються парашутисти (Додатковий протокол I 1977 р.,
ст.42).
Принципи Руху Червоного Хреста, застосування та захисту емблеми
Червоного Хреста та інших міжнародно визнаних емблем мають важливе
значення в міжнародному гуманітарному праві та повязані з Рухом Червоного
Хреста та діяльністю Міжнародного Комітету Червоного Хренста.
У своїй діяльності всі частини Руху, а саме: Міжнародний Комітет Червоного
Хреста, Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста і Червоного
Півмісяця, Національні Товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та їх
працівники завжди керуються Основоположними принципами Руху.
Міжнародний Комітет Червоного Хреста здійснює свою діяльність за певними
нормами і принципами міжнародного гуманітарного права, що випливають із цілей
організації та специфіки його діяльності згідно вимог його Статуту. Розробка
принципів, що була започаткована на Конференції 1863 р., здійснювалась тривалий
час. Вже у рекомендаціях, прийнятих зазначеною Конференцією, серед іншого
зазначалось, що всі особи та організації, що займаються наданням допомоги
пораненим, мають бути нейтральні та неупереджені [393; 394, C.15].
Теоретичним обтрунтуванням необхідності визначення принципів діяльності
МКЧХ займалась велика кількість вчених і практиків. Зокрема, важливий внесок у
розробку принципів Червоного Хреста зробив Ж. Пікте, який у 1955 році
систематизував ці принципи, що попередньо були схвалені в Оксфорді. Він
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класифікував зазначені принципи на певні групи: основні (які втілюють саму ідею
існування і діяльності Руху) та організаційні принципи (структура Руху й механізм
його діяльності).
Враховуючи попередній досвід розробки принципів, у межах Руху Червоного
Хреста була створена спільна комісія, яка розробила та представила на
затвердження

Міжнародної конференції

Червоного

Хреста

Основоположні

принципи. XX Міжнародна конференція Червоного Хреста у 1965 р. схвалила ці
принципи, а згодом XXV Міжнародна конференція Червоного Хреста у 1986 р.
включила ці принципи до преамбули Статуту Руху.
Сьогодні Міжнародний Рух Червоного Хреста й усі його члени діють на підставі
семи

Основоположних принципів, а

саме: гуманності, неупередженості,

нейтральності, незалежності, добровільності, єдності та універсальності.
Найважливішим принципом Міжнародного Руху Червоного Хреста є принцип
гуманності. В преамбулі Статуту Руху Червоного Хреста підкреслюєтьбся, що
“Міжнародний Рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, виникнення якого
зумовлене прагненням надавати допомогу всім пораненим на полі бою без винятку
або переваги, намагається за будь- яких обставин як на міжнародному, так і на
національному рівні унеможливлювати або полегшувати страждання людини. Рух
покликаний захищати життя та здоров’я людей і забезпечувати повагу до людської
особистості. Він сприяє досягненню взаєморозуміння, дружби, співпраці та
міцного миру між народами”.
Уперше принцип гуманності був сформульований у 1955 р. Ж. Пікте в такому
вигляді: “Червоний Хрест бореться проти страждань і смерті. Він вимагає
гуманного ставлення до людини за будь-яких обставин”. [395, C. 12]
Ще один принцип — неупередженість. Цей принцип відображає суть ідеї
Червоного Хреста. Він надихнув А. Дю-нана в Сольферіно, його проголошували на
кожній стадії формування принципів і він став невід’ємною частиною Женевського
права. У преамбулі Статуту цей принцип викладено так: “Міжнародний Рух
Червоного Хреста та Червоного Півмісяця не проводить будь-якої дискримінації за
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расовою, релігійною, класовою ознаками або політичним переконанням. Він лише
намагається полегшувати страждання людей і, насамперед, тих, хто найбільше
цього потребує”.
Наступним основоположним принципом Руху є нейтральність. Цей термін
походить від латинського слова neuter, що означає “ні той, ні інший”. Як сказано в
преамбулі Статуту, щоб зберегти загальну довіру, Міжнародний Рух не може
ставати на чийсь бік у збройних конфліктах і вступати в політичні, расові, релігійні
або ідеологічні суперечки [396, C. 12; 397, C. 58]. Існує два основні аспекти
нейтралітету — військовий та ідеологічний.
Перший означає, що Червоний Хрест не підтримує жодну зі сторін збройного
конфлікту або внутрішніх заворушень. Крім цього, Червоний Хрест має
відмовитися від будь-якої діяльності, якщо вона допомагає стороні у веденні
бойових дій. Червоний Хрест не повинен надавати будь-яку підтримку воєнним
операціям чи перешкоджати їх проведенню. Мета Червоного Хреста — захист
жертв війни та полегшення їх страждань, а не ведення війни.
Під ідеологічним нейтралітетом Червоного Хреста, насамперед, розуміють
неполітичний характер його діяльності. Він передбачає відмежування від
політичних, релігійних та будь- яких інших протиріч, через які Червоний Хрест
втратив би довіру однієї зі сторін, унаслідок чого був би неспроможний
продовжувати свою діяльність у зоні конфлікту.
Червоний Хрест не цікавить, яка сторона в конфлікті права, а яка ні, і навіть хто
є агресором, а хто — жертвою агресії. Він залишає розв’язання цих важких питань
таким організаціям, як Рада Безпеки та Генеральна Асамблея ООН [398, C. 56-60;
399, C.35]. У всіх випадках Червоний Хрест бачить лише людину, яка страждає та
потребує допомоги, інколи безкорисливої.
Як зазначено в Статуті Руху, нейтральність має для МКЧХ особливе значення, є
визначальним чинником на якому побудована діяльність МКЧХ. Для здійснення
місії, покладеної на нього державами, що підписали Женевські конвенції, і для
реалізації гуманітарних ініціатив, як нейтрального посередника МКЧХ мусить
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бути незалежним. Із огляду на це Комітет створив спеціальну структуру, за допомогою якої може протидіяти політичному, економічному й іншому тиску, а
також забезпечувати собі довіру влади і суспільства, які підтримують його
діяльність. МКЧХ повинен враховувати наявність політичного чинника, але не
допускати того, щоб опинитись під владою політики.
За межами Основоположних принципів нейтральність також зумовлена
чинниками, які стосуються МКЧХ. Зокрема, вона зумовлена національністю членів
МКЧХ, які згідно зі Статутом є громадянами однієї країни; штаб-квартира
розташована в Швейцарії — країні, постійний нейтралітет якої визнаний у світі.
Для МКЧХ нейтральність є основою діяльності, яку він здійснює, насамперед,
там, де починаються конфлікти. Якщо б його керівники не були громадянами
нейтральної держави, МКЧХ не мав би права пересуватись територією країни, яка
перебуває у стані війни або в умовах внутрішніх заворушень, відвідувати місця
інтернування.

Завдяки

нейтральності,

уряди

мають

додаткову

гарантію

незалежності МКЧХ. Уряди знають, що МКЧХ не зловживатиме наданими йому
правами для досягнення яких-небудь прихованих цілей.
Нейтральність МКЧХ — не ідеалізований принцип, а факт; не самоціль, а спосіб
здійснення його діяльності, необхідна умова його діяльності [400, C. 495-518; 401,
C. 159]. Нейтральність також є сутністю підходу, який МКЧХ здійснює стосовно
представницьких органів, розмовляючи з ними як рівний, не висловлюючись
стосовно їх політики чи законності. Такий підхід необхідний МКЧХ не для того,
щоб дотримуватись дипломатичних звичаїв, — об’єктом його уваги є люди, що
страждають, жертви.
Нейтралітет МКЧХ очевидний, але й національні товариства, доповнюючи
діяльність державних органів у гуманітарній сфері, мають бути готові до надання
допомоги потерпілим у разі конфлікту і повністю дотримуватись принципу нейтральності навіть у мирний час. Крім цього, навіть будучи членом Руху,
національне товариство має гарантувати, що своїми висловлюваннями воно не
завдасть шкоди діяльності інших складових Руху.
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Наступні чотири принципи є організаційною базою Червоного Хреста. Принцип
незалежності полягає в тому, що МКЧХ не залежить від уряду Швейцарії. Хоча
уряд, як і швейцарський народ, морально та матеріально підтримує МКЧХ, при
цьому не чинить на нього найменшого тиску і не контролює його дій. Ця
підтримка надається йому на тих підставах, що Червоний Хрест народився на
швейцарській землі, що МКЧХ складається виключно з громадян Швейцарії і
Швейцарія є світовим лідером із втілення якраз тих принципів, які зобов’язався
втілювати в життя Червоний Хрест. Незалежність дає змогу МКЧХ забезпечити
контроль за матеріальною допомогою.
Принцип добровільності полягає в тому, що Міжнародний Рух Червоного
Хреста та Червоного Півмісяця в своїй добровільній діяльності щодо надання
допомоги в жодному разі не керується намаганням отримати прибуток. Суть добровільності полягає у наданні безкорисливих послуг людям, що є безпосереднім
втіленням гуманності. Добровольці, як зазначав Анрі Дюнан, мали стати основою
“товариств допомоги з догляду за пораненими під час війни”. Завдяки багатьом
добровольцям Рух спромігся взяти на себе завдання “за будь-яких обставин
запобігати та полегшувати людські страждання” [402, C. 132; 403, C. 20].
Принцип єдності проголошений одним із перших серед семи основоположних
принципів Руху. Ще в 1875 р. Густав Муаньє наголошував на принципі “централізації”, який трансформувався у сучасний принцип єдності: “В країні може
бути лише одне товариство Червоного Хреста або Червоного Півмісяця. Воно має
бути відкритим для всіх та здійснювати гуманітарну діяльність на всій території
держави”.
Цей принцип складається з трьох елементів, що відповідають трьом умовам
визнання національного товариства: а) товариство має бути єдиним закладом з
таким Статутом. Від цього залежить ефективність його діяльності; б) у ньому не
має бути дискримінації під час набору членів. Національне товариство має бути
відкрите для всіх, тобто воно не повинно відмовляти в членстві жодному з громадян своєї країни, ким би він не був на основі расової приналежності, статі,
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соціального стану, віросповідання або політичних переконань; в) товариство має
охоплювати своєю діяльністю територію всієї країни.
Принцип універсальності проголошує: “Рух є всесвітнім. Всі національні
товариства користуються рівними правами і зобов’язані надавати допомогу одне
одному” [404, C. 24]. Якщо національні товариства існували б лише в деяких
країнах, то гуманітарна діяльність, яка ґрунтується на солідарності, взаємодії та
міжнародній співпраці, не мала б сенсу. Рівні права національних товариств, які
закріплює принцип універсальності, полягають у тому, що кожне товариство має
один голос у Генеральній Асамблеї Федерації, в Раді делегатів на Міжнародних
конференціях Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. В основі цього лежить
принцип незалежності, згідно з яким забороняється надавати будь-якому
товариству особливі виборчі права або постійні місця в керівних органах Руху.
Наприкінці XX ст. людство увійшло в новий етап розвитку міжнародних
відносин. Однією з його особливостей стала втрата державами монополії єдиних
суб’єктів міжнародного права [405]. В усучасних мовах глобалізації вирішальне
значення відіграють інші їх учасники, зокрема міжнародні неурядові організації.
В цих умовах тривають дискусії щодо статусу МКЧХ в міжнародному
гуманітарному праві. З огляду на це виникає низка питань, одне з яких стосується
правових підстав діяльності МКЧХ, зокрема і під час численних збройних
конфліктів.

Як

нами

зазначалось,

МКЧХ

є

неурядовою

неприбутковою

організацією, що створена і діє відповідно до норм національного законодавства
Швейцарії. Хоча МКЧХ, як і всі інші міжнародні неурядові організації, за своєю
юридичною природою є суб’єктом національного права, він є носієм низки
міжнародних прав та обов’язків. Цей факт зумовлює деякі особливості діяльності
цієї організації.
У міжнародно-правовій літературі з цього приводу зазначається, що на
сучасному етапі національне законодавство і міжнародне право містять лише
мінімум правових елементів, необхідних для забезпечення діяльності міжнародних
неурядових організацій [406, C. 579-645; 407, C. 339].
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До нормативних актів, що регулюють діяльність міжнародних неурядових
організацій, належать: двосторонні та багатосторонні міждержавні договори;
міждержавні політичні домовленості; договори про співпрацю міжнародних
неурядових організацій з державами і міжурядовими організаціями; резолюції
міжнародних міжурядових організацій, акти міжнародних неурядових організацій
[408, C. 36]. Деякі акти мають на меті врегулювати правовий статус усіх
міжнародних неурядових організацій. Інші регулюють статус однієї чи кількох
таких організацій. Крім міжнародних актів, діяльність міжнародних неурядових
організацій регулюють і національні внутрішньодержавні акти, зокрема закони та
підза- конні нормативно-правові акти. Особливе місце також належить установчим
документам цих організацій.
Стосовно правових підстав діяльності МКЧХ, існує низка особливостей,
зумовлених специфікою діяльності.
Більшість дослідників правового статусу МКЧХ зазначають, що його діяльність
“ґрунтується на досить малій юридичній базі”, причому левова частка цих норм,
з’явилася вже після Другої світової війни.
Одним із основних документів, що утворюють правову основу діяльності
МКЧХ, є Статут Міжнародного Комітету Червоного Хреста, остання редакція
якого затверджена 24 червня 1998 р. За своєю юридичною природою, цей документ
є приватноправовим актом, прийнятим відповідно до національного законодавства
Швейцарії. Статут МКЧХ складається з 18 статей і визначає його статус як
суб’єкта

національного

права,

нічого

не

кажучи

про

його

міжнародну

правосуб’єктність. Ця обставина характерна загалом для всіх неурядових
організацій і дуже часто наводиться як аргумент, що виключає можливість цих
суб’єктів бути суб’єктами міжнародного права. Основна суперечність, яка
зумовлює спірність питання про правосуб’єктність міжнародних неурядових
організацій, полягає в їх міжнародній діяльності та національному правовому
статусі [409, C. 59; 410, C. 40].
Відповідно до Статуту, МКЧХ є незалежною гуманітарною організацією, що
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має особливий статус, визнаний Женевськими конвенціями і Міжнародними
конференціями Червоного Хреста. МКЧХ є юридичною особою. Штаб-квар- тира
МКЧХ розташована в Женеві. Членами цієї організації можуть бути лише
громадяни Швейцарії, обрані шляхом кооптації. МКЧХ налічує від 15 до 25 членів.
Статут також визначає органи управління організації, їх повноваження та містить
деякі інші положення.
Проте Статут містить низку положень, нетипових для суб’єктів національного
права. Особливо це стосується визнання його особливого статусу та мети
організації (відповідно до Статуту — ролі МКЧХ). Як зазначалось вище, ст. 1
Статуту говорить, що МКЧХ володіє особливим статусом, визнаним Женевськими
конвенціями і Міжнародними конференціями Червоного Хреста.
Ще однією особливістю Статуту МКЧХ є визначення завдань і мети МКЧХ.
Відповідно до ст. 4 Статуту, МКЧХ покликаний відстоювати й поширювати
Основоположні принципи Руху Червоного Хреста; визнавати кожне нове або
реорганізоване національне товариство, яке відповідає усім умовам визнання,
викладеним у Статуті Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного
Півмісяця, а також повідомляти інші товариства про факт визнання; виконувати
завдання, покладені на нього Женевськими конвенціями, сприяти точному
дотриманню положень міжнародного гуманітарного права, застосованого під час
збройних конфліктів, і приймати будь-які скарги щодо порушень цього права; як
нейтральна установа, гуманітарна діяльність якої здійснюється в основному під час
міжнародних та інших збройних конфліктів, а також під час внутрішніх
заворушень і напружень, прагнути забезпечувати захист і допомогу жертвам цих
подій і їх прямих наслідків як серед військовослужбовців, так і серед цивільного
населення;

забезпечувати

діяльність

Центрального

агентства

з

розшуку,

передбаченого Женевськими конвенціями.
Усе сказане вище свідчить, що Статут МКЧХ, як приватноправовий акт, містить
низку норм, які передбачають публічний та міжнародно-правовий характер його
діяльності. При цьому варто зазначити, що більшість завдань, закріплених у
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Статуті МКЧХ, неможливо виконувати, якщо інші суб’єкти міжнародного права не
визнають його хоча б обмежену міжнародну правосуб’єктність.
Крім перелічених документів, до правових підстав діяльності МКЧХ відносять
Основоположні принципи Червоного Хреста та Червоного Півмісяця 1. Перелік
Основоположних принципів міститься в Статуті Руху, в преамбулі якого зазначено, що Рух здійснює свою діяльність на підставі таких принципів: гуманності,
неупередженості,

нейтральності,

незалежності,

добровільності,

єдності

та

універсальності. Ці принципи проголошені XX Міжнародною конференцією
Червоного Хреста, що відбулась у Відні в 1964 р. Проте науковці зазначають, що ці
принципи сформувались значно раніше, в першій половині XX ст. [411, C. 618;
412, C. 1-8]. їх юридична сила випливає не лише зі Статуту, але й з міжнародного
звичаю, що сформувався з цього приводу. Потрібно також зазначити, що
Міжнародний Суд ООН у рішенні від 27 червня 1986 р. в справі про військові та
напіввійськові дії в Нікарагуа і проти неї визнав, що Основоположні принципи
Червоного Хреста повинні застосовуватися і щодо держав, якщо останні надають
гуманітарну допомогу.
Ще одним документом, що регулює діяльність МКЧХ, є Севільська угода про
організацію міжнародної діяльності складових Міжнародного Руху Червоного
Хреста та Червоного Півмісяця від 26 листопада 1997 р. Ця угода регулює
відносини між МКЧХ і Федерацією щодо розподілу повноважень. Відповідно до
цієї Угоди, до компетенції МКЧХ належить надання допомоги та захист жертв
війни.
Усі згадані документи мають приватноправовий характер і регулюють статус
МКЧХ як суб’єкта національного права. До джерел міжнародного права, які
визначають його права та обов’язки як суб’єкта міжнародного права, насамперед,
потрібно віднести багатосторонні й двосторонні договори та міжнародні звичаї.
Серед багатосторонніх договорів, що становлять правову основу діяльності
МКЧХ, варто виділити Женевські конвенції 1949 р. та Додаткові протоколи до них
1977 р.
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Перша Женевська конвенція серед інших питань регулює діяльність МКЧХ з
надання медичної допомоги та захисту поранених і хворих на суші. По суті, вона є
логічним розвитком Женевської конвенції 1864 р.
Друга Женевська конвенція регулює питання про надання медичної допомоги та
захист поранених і хворих осіб, які зазнали корабельної аварії на морі.
Третя Женевська конвенція регулює питання про статус військовополонених.
Четверта Женевська конвенція регулює питання про захист цивільного
населення під час війни. Вона, мабуть, є найважливішою з перелічених вище
конвенцій.
Додатковий протокол І регламентує порядок захисту жертв війни під час
збройних конфліктів міжнародного характеру.
Додатковий протокол II регламентує порядок захисту жертв війни під час
збройних конфліктів неміжнародного характеру.
Відповідно до цих договорів, МКЧХ отримує такі міжнародні права та обов’язки:
відвідувати всі місця, де перебувають військовополонені, зокрема, місця
інтернування, позбавлення волі та праці; доступ до всіх приміщень, в яких
утримують військовополонених; відвідування місць відправлення, транзиту або
прибуття полонених, яких переводять з одного місця в інше; спілкування без
свідків з військовополоненими; вільний вибір місць для відвідування; тривалість і
кількість цих відвідувань не може обмежуватись (крім випадків військової
необхідності як виняток і на певний час). МКЧХ має право на відвідування
військовополонених, розподіл посилок допомоги і матеріалів релігійного і
виховного характеру будь-якого походження. МКЧХ також уповноважений
пропонувати добрі послуги. Він може виступати як держава-покровителька. Крім
цього, МКЧХ має право пропонувати ворогуючим державам організувати на
нейтральній

території

Центральне

довідкове

агентство

у

справах

військовополонених, зберігати й надавати зацікавленим державам міжнародні
списки осіб, спеціально підготовлені в мирний час для сприяння застосуванню
Женевських конвенцій, консультуватись із Депозитарієм щодо скликання
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Конференції з розгляду поправок до Женевських конвенцій; консультуватись із
державами-учасницями
щодо таких поправок і скликати наради технічних експертів для розгляду
поправок, зі запрошенням представників інших міжнародних організацій як
спостерігачів; пропонувати Депозитарію скликання Конференції.
Крім

багатосторонніх

угод,

правовою

підставою

діяльності

МКЧХ

є

двосторонні угоди, які він укладає з державами — учасницями Женевських
конвенцій.
Такі угоди бувають двох видів. До перших потрібно віднести угоди, що
регулюють статус МКЧХ та його делегацій на території держави. Особливо
важливою є угода, яку МКЧХ уклав зі Швейцарією 1. Як уже зазначалось МКЧХ є
юридичною особою, що створена і функціонує відповідно до норм національного
права цієї держави. Для забезпечення незалежності та неупередженості МКЧХ
Швейцарія надала йому статус аналогічний статусу інших міжнародних
міждержавних організацій. Крім цього, МКЧХ уклав двосторонні угоди про його
статус майже з усіма державами, на території яких він має представництва [413;
414]. 5 грудня 1995 р. був укладений Договір між урядом України та Міжнародним
Комітетом Червоного Хреста про відкриття Місії МКЧХ в Україні (набув чинності
14 липня 2004 р.). [415]
До другого виду варто віднести договори, які МКЧХ укладає з державами, де
безпосередньо здійснює функції захисту жертв війни. Цими договорами держави
підтверджують мандат МКЧХ як незалежної гуманітарної організації та надають
його делегатам право діяти в зоні збройних конфліктів, відвідувати табори для
військовополонених та інтернованих осіб тощо. Нині МКЧХ має такі угоди з
Афганістаном, Іраком, СІЛА та деякими іншими державами. Донедавна діяла така
угода з Російською Федерацією через збройний конфлікт у Чечні. Проте Росія
відмовилась продовжити термін її дії та підтвердити мандат МКЧХ захищати
жертв цього конфлікту.
Деякі інші договори містять положення, присвячені правам та обов’язкам
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МКЧХ. Наприклад, у Мирній угоді щодо Боснії та Герцеговини 1995 р. [416]
передбачено: Сторони зобов’язані виконати план звільнення та передання всіх
військовополонених, який розробить МКЧХ після консультацій зі Сторонами.
Важливе значення для діяльності МКЧХ мають внутрішні документи
Міжнародного кримінального суду, зокрема Правила процедури і доведення. Як
зазначалось вище, користуючись спеціальним статусом опікуна і покровителя
міжнародного гуманітарного права, делегати МКЧХ часто бувають у місцях, куди
інших осіб не допускають (або їх доступ дуже утруднений), а, отже, вони стають
єдиними свідками злочинів, що вчиняються у таких місцях. Незважаючи на це,
МКЧХ завжди наполягав на тому, щоб його працівники не свідчили в будь-яких
національних чи міжнародних кримінальних судах, особливо в справах про
притягнення до відповідальності осіб, що вчинили військові злочини. Саме тому
ще до моменту створення Міжнародного кримінального суду МКЧХ виступив з
ініціативою розв’язати це питання на етапі розробки проекту статуту цієї установи
чи в іншому акті, що регулюватиме його діяльність. І це було зроблено в Правилах
процедури і доведення, у ст. 73 яких зазначається, що Суд вважає привілейованою,
а, отже, такою, що не підлягає розкриттю, зокрема через надання свідчень будьяким нинішнім або колишнім посадовцем чи працівником МКЧХ, будь-якої
інформації, документів або інших доказів, які опинились у його розпорядженні під
час або як наслідок виконання МКЧХ його функцій, передбачених Статутами
Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Це положення не
застосовується, якщо після консультацій МКЧХ письмово підтверджує, що не
заперечує проти такого розкриття, або як-небудь інакше відмовляється від цього
привілею, або якщо така інформація, документи або інші докази містяться в
публічних заявах і документах МКЧХ. [417]
Важливе місце серед правових підстав діяльності МКЧХ посідають міжнародні
звичаї. Вони регулюють низку питань, які ще не закріплені в міжнародних
договорах. Саме використовуючи їх, МКЧХ надавав допомогу цивільному населенню під час Першої та Другої світових воєн. Першим договором, який
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стосувався захисту цивільного населення під час збройних конфліктів, стала IV
Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня
1949 р.
Зі звичаєвими нормами тісно пов’язане право МКЧХ на ініціативу, яке
виокремлюють як окрему правову підставу діяльності МКЧХ.
МКЧХ може виступати з будь-якою гуманітарною ініціативою, яка відповідає
його ролі нейтральної та незалежної установи і посередника, а також може
розглядати будь-яке питання, що вимагає втручання. Це право вперше було закріплене в Женевській конвенції про поводження з військовополоненими 1929 р.
Згодом цю норму було перенесено і в інші договори, зокрема, в ст. 9 першоїтретьої і ст. 10 четвертої Женевських конвенцій 1949 р., у якій зазначається:
“Положення цієї Конвенції не є перешкодою для гуманітарної діяльності, яку
МКЧХ чи будь-яка інша безстороння гуманітарна організація здійснює для захисту
поранених і хворих, а також санітарного та духовного персоналу і для надання їм
допомоги зі згоди зацікавлених сторін, що перебувають у конфлікті”. Ця норма
відіграє надзвичайно важливу роль, оскільки значно розширює обсяг прав усіх
гуманітарних організацій, зокрема й МКЧХ, суттєво впливаючи на їх правозахисну
діяльність. Як приклади застосування цього права можна навести створення
санітарних і безпечних зон, використання емблеми на транспортних кораблях
МКЧХ, захист жертв війни у неміжнародних збройних конфліктах. Міжнародний
Комітет Червоного Хреста посідає особливе місце в міжнародному гуманітарному
праві. Це зумовлено низкою обставин, найважливішою з яких є надання йому
міжнародною спільнотою мандата захищати жертви війни. Як справедливо
зазначає Е. Давід, хоча Міжнародний Комітет Червоного Хреста є лише суб’єктом
приватного права, його міжнародне значення закріплене в загальних для чотирьох
Женевських конвенцій 1949 р. ст. 9, 9, 9,10, які визнають за ним право займатись
гуманітарною діяльністю на території зацікавлених воюючих сторін за їх згодою.
Проте пізніше у ст. 81 Додаткового протоколу 11977 р. була закріплена норма, яка
давала змогу Міжнародному Комітету Червоного Хреста діяти без згоди сторін
270

збройного конфлікту. [418, C. 438]
Відповідно до ст. 4 Статуту, Міжнародний Комітет Червоного Хреста
покликаний здійснювати такі функції:
— відстоювати і поширювати принципи Руху: гуманність, неупередженість,
нейтральність, незалежність, добровільність, єдність й універсальність;
—

визнавати кожне нове або реорганізоване національне товариство, яке

відповідає усім умовам визнання, викладеним у Статуті Руху, а також повідомляти
інші товариства про факт визнання;
—

виконувати завдання, покладені на нього Женевськими конвенціями 1949 р.,

сприяти точному дотриманню положень міжнародного гуманітарного права, що
застосовується під час збройних конфліктів, і приймати будь-які скарги про його
порушення;
—

як нейтральна організація, що здійснює гуманітарну діяльність головно під

час міжнародних та інших збройних конфліктів, а також під час внутрішніх
заворушень, намагатись завжди забезпечувати захист і допомогу жертвам таких
подій і їх прямих наслідків як серед військовослужбовців, так і серед цивільного
населення;
—

забезпечувати діяльність Центрального агентства з розшуку;

—

заздалегідь, до початку збройних конфліктів, разом з національними

товариствами, військовими та цивільними медичними службами та іншими
компетентними органами держави брати участь у навчанні медичного персоналу і
підготовці медичного устаткування;
—

роз’яснювати

положення

міжнародного

гуманітарного

права,

що

застосовується під час збройних конфліктів, і поширювати знання про нього, а
також готувати пропозиції для його розвитку;
—

здійснювати повноваження, покладені на нього Міжнародною конференцією

Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.
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Нині компетенція і функції Міжнародного комітету Червоного Хреста
визначаються крім його Статуту Женевськими конвенціями про захист жертва
війни 1949 р. та Додатковими протоколами ло них 1977 р.
Аналізуючи ці документи, можна виділити дві основні групи функцій МКЧХ:
ті, які він виконує як частина Руху, і ті, які він виконує як особливий суб’єкт
міжнародного гуманітарного права.
До першої групи варто віднести діяльність Міжнародного комітету Червоного
Хреста щодо обстоювання та поширення Основних принципів Руху, а також його
повноваження визнавати кожне нове або реорганізоване національне товариство,
що відповідає усім умовам визнання, викладеним у Статуті Руху, та повідомляти
інші товариства про факт такого визнання.
Із цією функцією пов’язана інша — визнання нових та реорганізованих
національних товариств. Ця функція є однією з найдавніших, оскільки
Міжнародний комітет Червоного Хреста виконує її з часу заснування першого
національного товариства. Проте потрібно зазначити, що до 1884 р. національні
товариства звертались до Міжнародного комітету Червоного Хреста з метою
отримати необхідні консультації стосовно їх організації і діяльності, а також
перевірки їх установчих документів на відповідність ідеям Червоного Хреста. Тоді
Міжнародний Комітет Червоного Хреста дотримувався позиції, що національні
товариства мають бути організовані в тій формі й мати таку структуру, яка найбільш доцільна й ефективна в державі. Не було єдиних критеріїв, яким мали б
відповідати новостворені національні товариства. І лише в 30-х роках XX ст. право
Міжнародного Комітету Червоного Хреста визнавати товариства було закріплене в
його Статуті й Статуті Руху в сучасному вигляді. У цей же період Міжнародний
Комітет

Червоного

Хреста

створив

єдині

вимоги

до

новостворених

і

реорганізованих національних товариств. Крім визнання національних товариств,
Міжнародний Комітет Червоного Хреста повідомляє всі інші частини Руху про цей
факт.
Ще одна функція Міжнародного Комітету Червоного Хреста полягає у сприянні
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точному дотриманню положень міжнародного гуманітарного права,

що

застосовується під час збройних конфліктів. У межах її виконання Міжнародний
комітет Червоного Хреста зберігає і надає зацікавленим державам списки осіб,
спеціально підготовлених у мирний час з метою сприяння застосуванню
Женевських конвенцій, здійснює захист військовополонених та інтернованих осіб
тощо.
Особливе місце в діяльності Міжнародного Комітету Червоного Хреста посідає
функція захисту військовополонених та інтернованих, а також осіб затриманих у
зв'язку зі збройним конфліктом. Цю функцію також можна віднести до однієї з
найдавніших. Міжнародний Комітет Червоного Хреста виконував її ще до
прийняття Гаазьких конвенцій 1899 і 1907 рр., які встановили перші договірні
нормами в цій сфері. Використавши досвід, отриманий під час Першої світової
війни, в якій було надзвичайно багато військовополонених, Міжнародний Комітет
Червоного Хреста виступив ініціатором розробки та прийняття Женевської
конвенції про поводження з військовополоненими 1929 р. Цей документ досить
чітко окреслив принципи поведінки з військовополоненими, і, що найважливіше,
передбачив механізм міжнародного контролю за виконанням його положень.
Міжнародний Комітет Червоного Хреста став важливою частиною цього
механізму, використовуючи свій статус нейтральної та незалежної гуманітарної
організації1.
Нині право Міжнародного Комітету Червоного Хреста відвідувати осіб,
затриманих у зв’язку зі збройним конфліктом, є звичаєвою нормою [419; 420, C.
274]. Про це свідчить факт, що Рада Безпеки ООН неодноразово закликала сторони
збройних конфліктів дозволити Міжнародному Комітету Червоного Хреста
відвідувати затриманих осіб [421], а також виступала з засудженням сторін, які
відмовлялись надати такий дозвіл [422].
Відповідно до третьої Женевської конвенції 1949 р., Міжнародний Комітет
Червоного Хреста отримав право: відвідувати всі місця, де перебувають
військовополонені, зокрема, місця інтернування, позбавлення волі та праці; доступ
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у всі приміщення, які використовують військовополонені; відвідування місць
відправлення, транзиту або прибуття полонених, яких переводять з одного місця в
інше; спілкування без свідків з військовополоненими; вільний вибір місць для
відвідування; необмежена тривалість і кількість цих відвідувань (крім випадків
військової необхідності як винятки і на певний час). Делегати Міжнародного
Комітету Червоного Хреста мають право відвідувати військовополонених, брати
участь у розподілі посилок, допомоги і матеріалів будь-якого походження на
релігійну та виховну тематику, а також для розваги або для того, щоб допомогти
військовополоненим організувати дозвілля в таборі.
Велику увагу приділяє Міжнародний Комітет Червоного Хреста захисту
затриманих під час масових заворушень чи в інших ситуаціях насилля в країні та
політичних в’язнів. Міжнародний Комітет Червоного Хреста може запропонувати
відвідати цих осіб. Таке право випливає зі Статуту Руху та практики МКЧХ, що
отримала загальне визнання в багатьох країнах [423, C. 26].
Міжнародний Комітет Червоного Хреста може пропонувати ворогуючим
державам

організувати

на

нейтральній

території

Центральне

довідкове

агентство у справах військовополонених. Ця установа забезпечує надання
інформації про осіб, що потрапили в полон, їх родинам, а також урядам тих
держав, громадянами яких є ці військовополонені.
Уперше таке агентство було організоване Міжнародним комітетом Червоного
Хреста під час франко-прусської війни 1870 р. у розташованому недалеко від
кордону швейцарському місті Базелі. Згодом практика створювати такі агентства
стала загальновизнаною. Діяльність агенцій відіграла важливу роль під час двох
світових воєн.
Поза як діяльність агентства стосувалась лише військовополонених, під час
Першої світової війни було створене Агентство з розшуку, яке займалось не лише
військовими, й цивільним населенням. Під час Другої світової війни Міжнародний
Комітет Червоного Хреста поступово відмовився від практики створення
довідкових агентств у справах військовополонених, передавши їх функції
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Агентству з розшуку.
Міжнародний Комітет Червоного Хреста виконує функції, надані йому за
дорученням міжнародною спільнотою, на підставі спеціальних договорів, які він
як особливий суб’єкт гуманітарного права може укладати з іншими суб’єктами
міжнародного права. Можливість такої ситуації передбачена ст. 6 першої-третьої
та ст. 7 четвертої Женевських конвенцій 1949 р., де зазначено, що сторони цих
Конвенцій можуть укладати інші спеціальні угоди з будь-яких питань, які, на їх
думку, вимагають додаткового регулювання.
Проте найчастіше ця функція виникає у зв’язку з виконанням МКЧХ завдань,
передбачених резолюціями Міжнародних конференцій Червоного Хреста та
Червоного Півмісяця. За згодою МКЧХ, ці Конференції можуть доручити Комітету
здійснювати додаткові функції і заходи, мета яких — поліпшення захисту жертв
війни тощо. Зокрема, XXVI Міжнародна конференція Червоного Хреста і
Червоного Півмісяця надала йому повноваження підготувати доповідь про звичаєві
норми міжнародного гуманітарного права, що застосовується під час міжнародних
і неміжнародних збройних конфліктів [424, C. 289-315; 425, C.56].
Міжнародний Комітет Червоного Хреста може діяти у якості субституту
Держави-покровительки, якщо держави-учасниці конфлікту не заперечуватимуть
проти цього. У цьому випадку Міжнародний Комітет Червоного Хреста діє як
суб’єкт міжнародного права, наділений конкретними міжнародними правами, і має
відповідні міжнародні обов’язки [426].
Міжнародний Комітет Червоного Хреста також уповноважений пропонувати
добрі послуги. Під час міжнародного збройного конфлікту він має право
пропонувати особу, яка братиме участь у нараді з урегулювання питань,
пов’язаних із застосуванням Женевських конвенцій. Він також може надавати
добрі послуги у створенні та визнанні спеціальних санітарних зон і місцевостей, а
також у консультаціях стосовно призначення держави-покровительки або
субституту. Цю функцію Міжнародний Комітет Червоного Хреста часто виконує і
в збройних конфліктах неміжнародного характеру.
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Міжнародний Комітет Червоного Хреста сприяє розвитку міжнародного
гуманітарного права. За його ініціативою було прийнято Женевську конвенцію
1864 р., яка започаткувала міжнародне гуманітарне право. Згодом він відіграв
важливу роль у розробці та підписанні Женевських конвенцій 1929, 1949 рр. і
Додаткових протоколів 1977 та 2005 рр. Практично всі договори в галузі
міжнародного

гуманітарного

права

увінчують

його

діяльність.

Проте,

Міжнародний комітет Червоного Хреста не брав безпосередньої участі в роботі над
Санкт-Петербурзькою декларацією 1868 р., Гаазькими конвенціями 1899, 1907 р.
та декількома іншими договорами у цій сфері. [427, C. 191-215].
Його роль у розвитку міжнародного права зводиться до висунення ініціативи
прийняття певного договору, розробка проекту такого договору, скликання наради
експертів для обговорення проекту, передання проекту на розгляд Міжнародної
конференції Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, передання проекту уряду
Швейцари з пропозицією скликати Дипломатичну конференцію.
МКЧХ має широкі повноваження у сфері вдосконалення міжнародних
договорів з міжнародного гуманітарного права. Слід звернути увагу на тому, що
Додпатковий протокол до Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 р.,
що стосується збройних конфліктів міжнародного характеру, від 8 червня 1977 р.
передбачає

обов’язок

депозитарія

[428] консультуватись

із Міжнародним

Комітетом Червоного Хреста з приводу внесення поправок. Комітет також отримав
право скликати конференції для зміни Додатка І.
Міжнародний Комітет Червоного Хреста відіграє важливу роль у процесі
імплементації норм міжнародного гуманітарного права. Як відомо, міжнародне
гуманітарне право містить низку норм, які не є самовиконуваними, тобто їх реалізація вимагає перенесення цих норм у національне законодавство. Впровадження
заходів щодо імплементації міжнародного гуманітарного права необхідне в таких
сферах, як захист емблеми Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, боротьба з
військовими злочинами, захист культурних цінностей, використання конкретних
видів зброї. Ця проблема настільки актуальна, що в 1996 р. у Міжнародний
276

Комітет Червоного Хреста заснував Консультативну службу, покликану надавати
допомогу державам у частині імплементації міжнародного гуманітарного права.
Основні форми діяльності Консультативної служби такі: організація зустрічей
експертів, надання юридичної і технічної допомоги у впровадженні норм
міжнародного гуманітарного права в національне законодавство, сприяння
створенню національних комітетів з імплементації міжнародного гуманітарного
права і надання допомоги в їх діяльності.
Міжнародний Комітет Червоного Хреста досить часто використовує можливості
так званої гуманітарної дипломатії, щоб звернути увагу держав на ті чи інші
проблеми. Цей інструмент Міжнародний Комітет Червоного Хреста часто
застосовує для пришвидшення ратифікації державою тих чи інших договорів у
галузі міжнародного гуманітарного права, а також імплементації певних норм цих
договорів у національне законодавство. Саме за ініціативою Міжнародного
Комітету Червоного Хреста в деяких державах, зокрема й в Україні, створюються
Комітети (Комісії) з імплементації міжнародного гуманітарного права. До їх
складу, як правило, входять представники Міжнародного Комітету Червоного
Міжнародний Комітет Червоного Хреста розробляє модельні (типові) закони і
ратифікаційні пакети, що мають полегшувати імплементацію норм міжнародного
гуманітарного права в національні законодавства [429; 430].
Досить важлива функція Міжнародного Комітету Червоного Хреста —
пропагування знань про міжнародне гуманітарне право. Знання міжнародного
гуманітарного права становить передумови його дотримання. Хоча обов’язок поширювати знання та інформацію про гуманітарне право покладається, передусім,
на держави, інші суб’єкти, зокрема, і Міжнародний Комітет Червоного Хреста,
також наділені мандатом надавати державам допомогу у виконанні цього завдання
й заохочуються до висунення ініціатив у цій галузі.
Міжнародний

Комітет Червоного Хреста володіє мандатом роз’яснювати

положення міжнародного гуманітарного права й пропагувати знання про нього,
співпрацюючи з національними товариствами та іншими частинами Руху. Делегати
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Міжнародного Комітету Червоного Хреста, які спеціалізуються в цій галузі,
виконують завдання, пов’язані з поширенням знань про гуманітарне право в різних
регіонах світу.
Крім цього, як згадувалось вище, Міжнародний Комітет Червоного Хреста
може виступати з будь-якою гуманітарною ініціативою, яка відповідає його ролі
нейтральної і незалежної установи та посередника, а також може розглядати будьяке питання, що вимагає його втручання. Право на ініціативу пропонує державам
— учасницям Женевських конвенцій, що беруть участь у збройному конфлікті,
прийняти гуманітарні дії (допомогу) на користь жертв цих конфліктів, якщо їх
пропонує МКЧХ відповідно до принципів Червоного Хреста. Воно також
передбачає обов’язок держави розглянути пропозицію МКЧХ, а в разі відмови
надати аргументовану відповідь. Можна навести безліч прикладів такої ініціативи:
це і створення санітарних зон, створення флоту для доставки гуманітарних
вантажів у Грецію під час Другої світової війни тощо. Однак цю норму не варто
розглядати як таку, що надає Міжнародному Комітету Червоного Хреста
необмежені повноваження. Міжнародний Комітет Червоного Хреста може
пропонувати лише ті ініціативи, які вимагають його безпосередньої участі, тобто
він не може запропонувати сторонам надавати певну допомогу самостійно (без
участі МКЧХ).
Важливу роботу було здійснено у сфері систематизації звичаєвих норм
міжнародного гуманітарного права.
Крім названих вище функцій Міжнародний комітет Червоного Хреста
приділяє значну увагу повоєнній допомозі жертвам війни та гуманітарній
діяльності в мирний час, зокрема, з відновлення зруйнованих лікарень і шкіл, водопостачання та умов для нормального проживання.
Закон України “Про символіку Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в
Україні” від 8 липня 1999 р, визначае порядок та умови використання і захисту
символіки Червоного Хреста з урахуванням вимог Женевських конвенцій 1949 р.
та Додаткових протоколів до них 1977 р., а також Правил з використання емблем
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Червоного

Хреста

та

Червоного

Півмісяця

національними

товариствами,

ухвалених XX Міжнародною конференцією Червоного Хреста 1965 р. у Відні та
переглянутих Радою делегатів у Будапешті в 1991 р. [431]
Більшість норм, що визначають порядок використання емблеми, міститься в
Женевських конвенціях 1949 р. Так, І Женевська конвенція 1949 р. містить низку
статей, що регламентують порядок використання емблеми під час надання
допомоги пораненим і хворим воїнам, тобто безпосереднім учасникам збройних
конфліктів. Зокрема, ст. 38 цієї Конвенції визначає зовнішній вигляд емблеми
Червоного Хреста. Крім цього, передбачено, що країни, які вже використовують
замість Червоного Хреста Червоний Півмісяць або Червоного Лева і Сонце на
білому тлі як розпізнавальний знак, можуть застосовувати ці емблеми без будь-якої
негативної відмінності, тобто ці емблеми також допускаються цією Конвенцією, і
їх застосування викликає такі ж правові наслідки, що й використання знака
Червоного Хреста. Конвенція (ст.ст. 39-44) визначає коло осіб, які можуть
застосовувати емблему, а також перелік об’єктів, на які може бути нанесене її
зображення. Як зазначалось вище, право використовувати емблему мають
санітарні підрозділи армії, персонал національних товариств, а в деяких випадках
інші особи (наприклад, санітарний персонал нейтральних держав). Стосовно
використання емблеми для захисту об’єктів, то ця Конвенція передбачає, що знак
Червоного Хреста, Червоного Півмісяця і Червоного Лева і Сонця може
застосовуватись лише для позначення санітарних транспортів і шпиталів.
II Женевська конвенція 1949 р. стосується захисту поранених, хворих та осіб, які
зазнали корабельної аварії, зі складу збройних сил на морі. Як і в попередній
Конвенції, чітко визначене коло осіб, які можуть використовувати емблему.
Відповідно до ст. 41 та 42 цієї Конвенції, таке право має санітарна служба армії,
персонал якої може користуватись нарукавними пов’язками з зображенням
емблеми. Її також зображають на прапорах та на всіх предметах, що належать
санітарній службі. Конвенція визначає порядок використання емблем санітарними
суднами. Відповідно до ст. 43, всі зовнішні поверхні таких суден мають бути білі.
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На кожному боці їх корпусу та на горизонтальних поверхнях мають бути зображені один або кілька темно-червоних хрестів (півмісяців) як найбільших розмірів,
для того щоб забезпечити найкращу видимість у морі та з повітря. Рятувальні
човни санітарних суден, прибережні рятувальні судна й усі інші невеликі судна,
використовувані санітарною службою, мають бути пофарбовані в білий колір із
чіткими видимими темно-червоними хрестами (півмісяцями) й дотримуватись
наведеної вище для санітарних суден системи їхнього впізнавання.
IV Женевська конвенція 1949 р. про захисту цивільного населення під час війни
й містить низку положень про емблему. Відповідно до ст. 18 цієї Конвенції, до
об’єктів, які користуються захистом і можуть позначатись емблемою, відносять
цивільні лікарні. Сторони, що перебувають у конфлікті, зобов’язані вжити всіх
можливих заходів, щоб розпізнавальні емблеми на цивільних лікарнях були чітко
видимі для сухопутних, повітряних і морських сил противника, щоб усунути
можливість нападу на такі об’єкти. Конвенція суттєво розширює перелік осіб, що
користуються захистом і відповідно можуть використовувати емблему Червоного
Хреста, Червоного Півмісяця або Червоного Лева і Сонця. Відповідно до ст. 20 цієї
Конвенції, з дозволу компетентних органів право використовувати емблему може
бути надане особам, що систематично обслуговують цивільні лікарні, включаючи
персонал, призначений для розшуку, підбирання, транспортування й лікування
поранених і хворих цивільних осіб, інвалідів і породіль та інших осіб. Таким
правом користуються й інші особи, якщо їх використовують для виконання
перелічених вище завдань, але лише на час їх виконання. Крім цього, ст. 21 цієї
Конвенції передбачає, що транспортні засоби, які використову- ются для
перевезення

поранених

і

хворих

цивільних

осіб,

інвалідів

і

породіль,

здійснюваного на суші транспортними колонами й санітарними поїздами,
морськими та повітряними суднами, також користуются захистом і можуть позначатись емблемою.
Низка положень, що регламентують використання емблеми, міститься в
Додатковому протоколі І 1977 р. Про емблему, зокрема, йдеться в ст. 8, 18, 38, 85
280

цього документа, а також у Додатку 1 до цього документа. По суті, Додатковий
протокол І 1977 р. не вніс суттєвих змін до порядку використання емблеми, а лише
уточнив і деталізував деякі положення Женевських конвенцій 1949 р. Основною
новелою Протоколу стало розширення переліку осіб, які можуть використовувати
емблему, зокрема це зроблено за рахунок включення до цього переліку осіб зі
складу цивільного медичного персоналу.
Крім цього, Додаток 1 до Протоколу доповнює деякі положення Женевських
конвенцій 1949 р. Зокрема, ст. 4 Додатка передбачає, що крім нарукавних пов’язок
медичний і духовний персонал, який виконує обов’язки на полі бою, має, якщо це
можливо, носити головний убір і одяг з розпізнавальною емблемою.
Додатковий протокол II1977р. поширює застосування емблеми на збройні
конфлікти неміжнародного характеру. Та оскільки в ньому лише одна стаття (ст.
12) присвячена емблемі, він визначає лише загальні принципи використання
емблеми в збройних конфліктах неміжнародного характеру.
Додатковий протокол III 2005 р. присвячений правовому регулюванню
використання емблеми й містить низку новел. По-перше, вводиться нова додаткова
емблема — Червоний Кристал. По-друге, він дозволяє використовувати комбінації
емблем, що не допускалось Женевськими конвенціями 1949 р. та Додатковими
протоколами І і II 1977 р. По-третє, відповідно до ст. З цього Протоколу, якщо
національне товариство вирішить використовувати комбінацію емблем, то в
Червоний Кристал, крім емблем, дозволених Женевськими конвенціями 1949 р.,
може бути поміщена інша емблема, не передбачена Конвенціями. У такому
випадку товариство може використовувати назву цієї емблеми в своїй назві.
Принципи відповідальності за порушення міжнародного гуманітарного права
та справедливого правосуддя змістовно містять у собі норми про міжнародноправову відповідальність держав і міжнародних організацій як суб'єктів
міжнародного права, індивідуальну кримінальну відповідальність фізичних осіб за
вчинення серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, а саме: воєнних
злочинів, злочинів проти людяності, злочину геноциду та терористичних актів, а
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також міжнародно-правові стандарти справедливого правосуддя як в мирний, так і
воєнний час.
Зародження принципу відповідальності безпосередньо пов’язано із метою
зародження міжнародного гуманітарного права – ефективним захистом людини в
небезпечних ситуаціях. Найбільший розвиток він отримав після Першої і Другої
світових війн, Версальському мирному договорі 1919 р. та Лондонській угоді 1945
р., складовим елементом якої став Статут Міжнародного воєнного трибуналу у
Нюрнберзі. Принципи, визначені Нюрнберзьким трибуналом, були розроблені
Комісією міжнародного права ООН та схвалені Генеральною Асамблеєю ООН.
В умовах глобалізації та підвищення ролі міжнародних організацій важливе
значення

для

визначення

поняття

серйозних

порушень

міжнародного

гуманітарного права як злочинів проти миру та безпеки мають рішення органів
ООН, зокрема резолюції Ради Безпеки ООН щодо здійснення заходів на
міжнародному рівні, зокрема і створення міжнародних трибуналів по Югославії і
Руанді, з метою запобігання серйозним порушенням міжнародного гуманітарного
права

[160;

181;

207].

Поняття

“серйозного

порушення

міжнародного

гуманітарного права” як “міжнародного злочину” отримало становлення під час
роботи

Дипломатичної

конференції

щодо

утворення

постійно

діючого

Міжнародного кримінального суду та Римському статуті цього Суду. Вплив на
подальший розвиток принципів відповідальності за порушення

міжнародного

гуманітарного права здійснює практика Міжнародного суду ООН, Міжнародного
кримінального суду, Європейського суду з прав людини, Міжнародного трибуналу
ООН з морського права, Суду Європейського Союзу, міжнародних судових органів
ad hoc.
Женевські конвенції про захист жертв війни 1949 р. та Додаткові протоколи
до них 1977 р. приділяють значну увагу питанням відповідальності за порушення
міжнародного гуманітарного права. Йдеться як про відповідальність державучасниць (загальна стаття 1 Женевських конвенцій 1949 р., ст. 91 Додаткового
протоколу I до них) [44, с. 3, 32, 57, 137, 279; 49, с. 84-85], так і індивідуальну
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кримінальну відповідальність індивидів [49, с. 89], що ґрунтуються на загальних
принципах відповідальності [87; 172].
Серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права є:
 навмисні убивства, катування, нелюдяне поводження, заподіяння тяжких
страждань і шкоди здоров'ю;
 незаконне позбавлення волі, взяття заручників, незаконне переміщення
населення або депортація;
 позбавлення процесуальних прав;
 примушення до служби в збройних силах супротивника;
 присвоєння або знищення майна в значних масштабах (стаття 50
Женевської конвенції I, стаття 51 Женевської конвенції II, стаття 130 Женевської
конвенції III, стаття 147 Женевської конвенції IV, стаття 85 Додаткового протоколу
I) [44, с. 25, 52, 117, 200, 273-274].
Як важкі порушення кваліфікуються:
 напад на осіб, що припинили брати участь у бойових діях;
 напад невибіркового характеру, у тому числі на цивільних осіб і майно;
 напад на зони й об'єкти, що не обороняються, демілітаризовані зони і
об’єкти, об’єкти, які представляють культурну цінність;
 напад на установки і спорудження, що містять небезпечні сили;
 віроломне використання захисних знаків (статті 18, 66, 85 Додаткового
протоколу I) [44, с. 226-227, 260, 273-274].
Інші порушення міжнародного гуманітарного права підпадають під дію
кримінальних або дисциплінарних санкцій (стаття 87 Додаткового протоколу I,
стаття 3 Гаазької конвенції 1907 р., стаття 28 Гаазької конвенції 1954 р.) [44, с. 275;
71, с. 14, 44].
Механізм відповідальності включає крім масиву норм міжнародного
гуманітарного права, здійснення контролю з боку міжнародних організацій і судів, а
також міри, передбачені внутрішнім законодавством держав. Відповідні норми
містить Кримінальний Кодекс (Розділи XIX і XX) і Військові статути Збройних Сил
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України (статті 26, 27, 36 Статуту внутрішньої служби і стаття 6 Дисциплінарного
Статуту) [18, с. 10, 12, 160; 88, с. 1065-1095].
Принцип відповідальності за порушення принципів і норм міжнародного
гуманітарного права є однією з гарантій дотримання положень даної галузі
міжнародного права на практиці.
Вважаємо, що спеціальні принципи міжнародного гуманітарного права можна
систематизувати на такі категорії, як: принципи забезпечення універсальних прав
людини в мирний і воєнний час; принципи, що визначають захист осіб, які
перебувають під владою противника; принципи ведення воєнних дій; принципи
захисту довкілля та екології; принципи захисту культурних цінностей та предметів
культу; принципи, що стосуються імплементації та виконання норм міжнародного
гуманітарного права; принципи відповідальності за порушення норм міжнародного
гуманітарного права.
Слід акцентувати, з урахуванням важливості для України та інших державучасниць конвенцій з міжнародного гуманітарного права, увагу на такій категорії
спеціальних принципів, як принципи імплементації та виконання міжнародного
гуманітарного права, важливими серед яких, на нашу думку,
рівності

воюючих

сторін

перед

міжнародним

є: а) принцип

гуманітарним

правом,

сформульований у п. 3 ст. 96 Додаткового протоколу I 1977 року; б) принцип
відмови від умови si omnes (за згодою усіх – лат.), що раніше був сформульований
у ст. 4 Гаазької конвенції 1907 року, та виключений згідно частини третьої ст. 2,
загальної для усіх Женевських конвенцій 1949 року, ст. 18 Конвенції 1954 року, п.
3 ст. 1 Додаткового протоколу I 1977 року і п.1 ст. 7 Конвенції ООН 1980 року; в)
принцип взаємодії та взаємодоповнення звичаєвих та конвенційних норм, що
знайшов відображення в “застереженні Мартенса”, ст. 99 Додаткового протоколу I
1977 року, ст. 25 Додаткового протоколу II 1977 року, положеннях Женевських
конвенцій 1949 року (загальні статті 63, 62, 142, 158), що стосуються наслідків
денонсації міжнародних договорів; г) принцип одностороннього, а не обопільного
характеру зобов’язань у праві збройних конфліктів, що закріплений у ст. 1,
284

загальній для усіх Женевських конвенцій 1949 року та Додаткового протоколу I
1977 року.
Вважаємо, що в межах зазначених категорій спеціальних принципів можна
виділити основні та додаткові спеціальні принципи, зокрема у сфері захисту
цивільного населення - врахування особливостей захисту жінок, дітей, біженців і
внутрішньо переміщених осіб; під час ведення воєнних дій – особливостей
заборони жорстокого поводження, взяття заручників, застосування репресалій,
застосування покарання без попереднього судового вироку, винесеного належним
судом з дотриманням судових гарантій, а також особливостей принципів щодо
ведення воєнних дій на сущі, принципів ведення збройної боротьби у повітрі та
принципів ведення бойових дій на морі. При цьому, на наш погляд, додаткові
спеціальні принципи можуть бути застосовані в різних категоріях правовідносин.
Так, наприклад, принципи недискримінації та диференційованого поводження
надають “загальний” і “особливий” захист як жінкам, які є цивільними особами,
так і жінкам, які є військовополоненими.
Слід відмітити наявність у праві збройних конфліктів і праві прав людини, які
є складовою міжнародного гуманітарного права, загальних принципів, зокрема
таких принципів, як принцип недоторканності, принцип рівності та недопущення
дискримінації, принцип справедливого правосуддя, принцип права власності,
принцип безпеки. Зокрема, це можна простежити по дії таких принципів, як
принцип рівності та недискримінації в контексті Керівних принципів ООН з
питання переміщення осіб всередині країни 1998 року та Принципів ООН щодо
реституції житла та майна в контексті повернення біженців та переміщених осіб
(“Принципів Пін’єру”). Слід зазначити,

що окремі спеціальні принципи

міжнародного гуманітарного права, зокрема, захисту цивільного населення
вцілому та окремих його категорій (дітей, жінок, уражених збройним конфліктом),
вирішення екологічних проблем тощо, були досліджені МКЧХ та розглянуті на
міжнародних конференціях Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.
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Ж. Пікте визначав такі, загальні для права збройних конфліктів і права прав
людини, принципи: принципи недоторканності (право на життя, право на фізичну і
моральну недоторканність), недопущення дискримінації і безпека (заборона
колективних покарань, дотримання судових гарантій, індивідуальна кримінальна
відповідальність). [432, C. 33-46]
Такий стан обумовлений тим, що більша частина захисних норм, визначених,
зокрема в ст. 3, загальної для усіх Женевських конвенцій про захист жертв війни
1949 р., в ст. 75 Додаткового протоколу I 1977 року і в ст.ст. Додаткового
протоколу II 1977 року, також передбачені в міжнародно-правових актах з прав
людини (Загальній декларації з прав людини 1948 р., ст.ст. 2-3,5-7 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод 1951 року, ст.ст. 6-7, 9-10, 14-15
Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, ст.ст. 4-5, 7-9
Американської конвенції з прав людини [433]). Проте, не завжди існує дублювання
окремих гарантій права збройних конфліктів і права прав людини. Зокрема, окремі
гарантії, визнані ст. 75 Додаткового протоколу I 1977 року і ст.ст. 5-6 Додаткового
протоколу II 1977 року, можуть бути застосовані лише до осіб, позбавленим волі
або які є об’єктом кримінального переслідування з причин, пов’язаних із збройним
конфліктом. Особи, які притягнуні до кримінальної відповідальності з інших
причин, не пов’язаних із збройним конфліктом, на гарантії зазначених норм
Протоколів не мають право і підподають лише під дію норм права прав людини.
Важливим є те, що норми права збройних конфліктів і права прав людини у
сфері захисту прав та інтересів конкретної людини доповнюють один одного.
Наприклад, в умовах збройного конфлікту міжнародного характеру в доповнення
до загального захисту, яким користуються громадяни, згідно вимог ст.27(2)
Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 р.,
ст.ст.75-76 Додаткового протоколу I 1977 року жінки користуються крім цього
спеціальним захистом, що було зроблено для того, щоб засудити практику
злочинів проти жінок, особливо в районах дислокації військових і напіввійськових
формувань. При цьому, жінки користуються захистом незалежно від національної
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належності, раси, віросповідання, віку, сімейного і соціального стану. [434, C. 221]
Слід зазначити, що в основу ст. 76 Додаткового протоколу I 1977 року, що має
назву “Захист жінок”, було покладено Резолюцію Еконмічної і соціальної ради
ООН “Про захист жінок і дітей в надзвичайних ситуаціях, під час війни, боротьбі
за мир, національне визволення і незалежність” 1970 року, в якій Генеральному
секретарю ООН було запропоновано звернути особливу увагу на цю проблему.
[435] Зазначене положення є кроком вперед у галузі міжнародного гуманітарного
права у порівнянні зі ст. 27 (2) Женевської конвенції про захист цивільного
населення під час війни 1949 р., а також доповнює Міжнародний пакт про
громадянські і політичні права 1976 р., який не має окремих положень щодо
захисту жінок. [436] Деякі питання особливого захисту матерів визначено в
Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права, де йдеться про
захист сімей (ст.10, пункт 2 цього Пакту). [437]
Разом з цим,

завдяки нормам Міжнародного пакту про громадянські і

політичні права, що набув чинності 23 березня 1976 р., усунено недоліки
Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 р. щодо застосування смертної
кари до жінок. В ст. 6(5) Пакту зазначається, що відносно вагітних жінок смертний
вирок не виконується. [438] Як відомо, наявність такої міри покарання, як смертна
кара, у самій категоричній формі засуджується Радою Європи та Європейським
Союзом. Від нелюдської практики стосовно виконання смертного вироку до
народження дитини відмовились практично усі держави, як в юридичному
відношенні, так і на практиці. [439] Відповідно до ст.76(2) Додаткового протоколу I
1977 року існує фактична заборона щодо виконання спертних вироків як до
вагітних жінок, так і матерів малолітних дітей.
В умовах збройних конфліктів неміжнародного характеру існуючий пробел
Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 р. запонюють норми
Додаткового протоколу II 1977 року, в якому зазначається, що смертний вирок не
виконується відносно матерів, які мають малолітних дітей (ст. 6, пункт 4 цього
Протоколу).
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Підбиваючи

підсумки

аналізу

спеціальних

принципів

міжнародного

гуманітарного права, слід зазначити, що:
по-перше, дані принципи хоча і містяться в різних джерелах, однак в цілому
мають багато спільного, оскільки ґрунтуються на основоположних загальних
принципах

міжнародного

гуманітарного

права

та

загальних

принципах

міжнародного права;
по-друге, спеціальні принципи повною мірою відображають специфіку
міжнародного гуманітарного права як правопорядку sui generis. В спеціальних
принципах

знайшли

відображення

такі

невід'ємні

риси

міжнародного

гуманітарного права, як універсальність і людяність. Хоча ці принципи, будучи
нормами міжнародного права, в цілому спрямовані на регулювання міждержавних
відносин, водночас згадані принципи застосовуються до міжнародних організацій,
а також до індивідів.
3.4. Принципи і способи тлумачення норм міжнародного гуманітарного
права
Правильне тлумачення

норм міжнародного гуманітарного права, на нашу

думку, є найважливішою передумовою його правильного розуміння, правильної
імплементації та правильного виконання.
З урахуванням важливості тлумачення норм міжнародного права взагалі та
міжнародного гуманітарного права зокрема в доктрині міжнародного права
існують різні теорії щодо принципів і способів тлумачення норм міжнародного
права, що є застосовними і в міжнародному гуманітарному праві як важливої
галузі міжнародного права.
Слід зазначити, що в доктрині міжнародного права склалося декілька
напрямків щодо природи і цілей тлумачення міжнародних договорів. Зокрема, одні
дослідники, яких умовно можна назвати “суб'єктивістами”, вважають, що метою
тлумачення є з'ясування наміру сторін при укладенні договору; інші “об’єктивісти”, навпаки, вважають, що метою тлумачення є з’ясування реальних,
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об’єктивних обставин, пов’язаних з укладенням та реалізацією договору, третя
група - “текстуалісти”, бачать головну мету тлумачення договорів у з'ясуванні
змісту тексту договору; четверта група дослідників - “функціоналісти”, вбачають
мету тлумачення в з'ясуванні об'єкту і цілей договору. Наукові спори між цими
трьома

напрямками

відображаються

і

на

міжнародних

документах,

що

закріплюють основні принципи тлумачення міжнародних договорів, зокрема
Віденській конвенції про право міжнародних договорів 1969 року.
З погляду міжнародного гуманітарного права, на наш погляд, і на теперешній
час є важливим доктринальне питання стосовно того, чи вважається війна
правовою ситуацією в силу офіційного оголошення війни однією державою іншій,
як це визначено у ст. 1 Гаазької конвенції від 18 жовтня 1907 р., що стосується
початку воєнних дій, або в силу нотифікації стану війни, яка зроблена третій
державі згідно ст. 2 зазначеної Конвенції, або в силу будь-якої ознаки, що
дозволить визначити наявність animus bellandi в намірах одної чи декількох
воюючих сторін, або, в силу ситуації реальних воєнних дій, що вказує на
об’єктивно існуючий стан війни, оскільки це є важливим як для дипломатичних і
договірних відносин між сторонами конфлікту, а також для контрактних відносин
між приватними особами сторін конфлікту (наявність форс-мажорних обставин,
контрактні відносини, страхування тощо). [440, C. 362-368]
Не вдаваючитсь в деталі наукових суперечок між “об’єктивісти”, з одногго
боку, та “суб'єктивістами” з іншого боку, вважаємо, що оголошення війни
заборонено ст. 2(4) Статуту ООН, тому з урахуванням заборони погрози
застосування сили або її застосування зазначені положення III Гаазької конвенції
сьогодні практично не можуть бути застосовані. Тому, з урахуванням вимог ст.
2(4) Статуту ООН, а також ст. 2, загальної для усіх Женевських конвенцій 1949 р.,
притягнення до відповідальності агресора з точки зору міжнародного права є
законним, зокрема накладення на нього політичних і економічних санкцій,
незалежно від того, чи визнає він наявність стану війни. У звязку з цим, вважаємо,
що слід звернути увагу на тому, що міжнародне гуманітарне право застосовуєтьсяі
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і в тому випадку, якщо stricto sensu конфлікт не є „збройним” (наприклад, у разі
окупації території іншої держави без супротиву з боку цієї держави). Що
стосується оголошення війни, то, зокрема,

для держави-жертви агресії від

оголошення війни державі-агресору ніякої користі не має, оскільки агресор і так
знає на кого він здійснив напад.
Проте, слід також мати на увазі, що Нюрнберзький трибунал у своєму рішенні
свого часу зазначив, що націстська Німеччина порушила вищезазначену
Конвенцію III 1907 р., оскільки здійснила напад на Польщю, Данію, Новекію,
Бельгію, Нідерланди, Люксембург, Югославію, Грецію і СРСР “без попереднього
оголошення про початок війни”.[441, C. 214-228]
Слід також

звернути

увагу на

відсутність єдності щодо

тлумачення

застереження Мартенса. Здебільшого його трактують і в широкому, й у вузькому
розумінні через існування різних доктрин у теорії міжнародного права та
неоднакову практику застосування останнього. Тлумачення застереження Мартенса у вузькому розумінні передбачає, що звичаєве міжнародне право
продовжують застосовувати після прийняття будь-якої договірної норми. В
аналогічних випадках впливу міжнародно-правового регулювання підлягає значно
ширше коло міжнародних відносин. Тлумачення застереження Мартенса в
ширшому розумінні передбачає, що оскільки міжнародні договори з гуманітарного
права не завжди вичерпні, то не є ipso facto дозволено те, на що в договорі немає
явної заборони [442, C. 28; 443, C. 46-47].
Важливим у сфері міжнародного права є тлумачення його норм як органами
ООН, зокрема Радою Безпеки ООН та Генеральною Асамблеєю ООН, так і судове
тлумачення, зокрема Міжнародним Судом ООН, Європейським судом з прав
людини, Міжнародним кримінальним судом та міжнародними судовими органами
ad hoc.
Зокрема, з приводу визначення поняття геноциду в Конвенції щодо
попередження злочину геноциду та покарання за нього 1948 р. Міжнародний Суд
ООН, здійснюючи тлумачення норм цієї Конвенції, зазначив, що: “Принципи, що
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перебувають в основі Конвенції”, є принципами, визнаними цивілізованими
націями як пов’язуючи держави навіть поза будь-якого договору.” [444, C. 616]
Питання законності застосування ядерної зброї розглядалось Міжнародним Судом
у відповідному Консультативному висновку за запитом Генеральної Асамблеї
ООН. Консультативний висновок щодо правових наслідків будівництва Ізраїлем
стіни на окупованих палестинських територіях Міжнародний Суд ООН підготував
із застосуванням тлумачення принципу співмірності. У судовому рішенні у справі
“Справа про ордер на арешт” між Демократичною Республікою Конго і Бельгією
вирішувались

проблеми

меж

універсальної

юрисдикції

щодо

судового

переслідування воєнних злочинців. Міжнародний трибунал по колишній Югославії
у справі “Овинувачувач проти Душко Тадича” здіцйснив тлумачення принципу
“суд утворений відповідно до закону”, що знайшов відображення в Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., та з урахуванням положень
ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 р. зазначив,
щзо вожливим є те, щоб суд “був утворений компетентним органом згідно
відповідної юридичної процедури і щоб він дотримувався вимог справедливого
правосуддя”. [445]
Яскравим прикладом судового тлумачення, що має важливе значення у
правозастосовній діяльності, стало також тлумачення на Нюрнберзькому і
Токійському процесах важливих понять міжнародного права і процесу, коли захист
підсудних висунув ряд доводів на користь того, щоб їх підзахисні були звільнені
від кримінальної відповідальності. Усі вони були відхилені як такі, що протирічить
міжнародному праву. Заперечення ґрунтувались на наступному: а) nullum crimen
sine lege, що був відхилений в силу більш широкого тлумачення права, в тому
розумінні, що закони – це не лише норми, що зафіксовані на папері, це ще і
звичаєві закони; б) на визнанні того, що закони, що визначають санкції, не мають
зворотної сили. Це заперечення також було відхилено на підставі того, що подібні
злочини вже були визнані таковими в момент їх вчинення; в) на існуванні
виключающих вину обставин, коли дії були вчинені за наказом начальника, тобто
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йшлося про належне виконання наказу. Це заперечення було відхилено на підставі
ст.8 Статуту Трибуналу, що передбачала, що виконання наказу керівника
(начальника) не звільняє особу від відповідальності, а може лише його
пом’якшити; г) на примусову обставину. Це було відхилено на тій підставі, що
зазначений аргумент ніколи не приймалось міжнародним правом і засуджується
цивілізованим світом.
Зазначені правові позиції знайшли відображення в Нюрнберзьких принципах,
схвалених Генеральною Асамблеєю ООН. Зокрема, Принцип II наголошує, що той
факт, що внутрішне право не передбачає покарання за діяння, що є злочином з
точки зору міжнародного права, не звільняє осіб, вчинивши це діяння, від
відповідальності за міжнародним правом. Не звільняється від відповідальності за
міжнародним правом і особа, яка діяла у якості глави держави чи відповідального
урядового посадовця (Принцип III).
Як правило, судове тлумачення здійснюється під час розгляду конкретної
судової справи. Зокрема, Міжнародний кримінальний трибунал у справі Тадича
здійснив тлумачення поняття “збройний когнфлікт” та поняття “особи, яка
знаходиться під захистом” норм міжнародного гуманітарного права. У рішенні у
справі “Олександр Волков проти України” Європейський суд з прав людини
звернув увагу на наявність в національній правовій системі системних/структурних
проблем. Аналізуючи ці рішення, слід звернути увагу на застосування в процесі
тлумачення методів герменевтики з урахуванням взаємодії норм конвенційного і
звичаєвого міжнародного права.
Саме ефективне тлумачення своїх юрисдикційних повноважень дозволило
Міжнародному трибуналу ООН з морського права вирішити справу на користь
України у міждержавній справі “Україна проти Російської Федерації” від 25 травня
2019 р. Трибунал ООН зобов’язав Російську Федерацію негайно повернути Україні
захоплені українські кораблі і їх екіпажі (24-х моряків) та протягом місяця
відзвітути про виконання судового рішення. [446]
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Вважаємо, що Європейський суд з прав людини у міждержавній справі
“Україна проти Російської Федерації (по Криму)”, провадження за якою було
відкрито Судом за заявою України від 13 березня 2014 року, має усі юрисдикційні
повноваження щодо розгляду цієї справи по суті, що може бути вирішено Судом
шляхом тлумачення відповідних норм Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод 1950 р..

Увагу Суду буде зосереджена на питаннях

порушення прав людини в Криму в період з 27 лютого 2014 року по 26 серпня 2015
року. На наш погляд, існує достатньо об’єктивних доказів визнання здійснення
Російською Федерацією ефективного контролю над Кримом з вказаного періоду,
тобто з 27 лютого 2014 року. [447]
Від принципів тлумачення норм міжнародного гуманітарного права слід
відрізняти способи або прийоми тлумачення його норм, які, на відміну від
принципів, не мають обов'язкової сили. Слід звернути увгу на такі способи
тлумачення норм міжнародного гуманітарного права, як: історичне тлумачення;
систематичне тлумачення; граматичне тлумачення; літеральне тлумачення; логічне
тлумачення; телеологічне тлумачення; звичайне чи узуальне тлумачення. Зазначені
способи

тлумачення

являють

собою

необхідний

юридично-технічний

інструментарій, за допомогою якого здійснюється роз'яснення змісту конвенційної
чи звичаєвої норми з метою їх правильного дотримання, імплементації та
виконання.
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Розділ 4
ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НОРМ МІЖНАРОДНОГО
ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА
4.1. Поняття та елементи правового механізму імплементації норм
міжнародного гуманітарного права
В доктрині міжнародного права міжнародно-правове регулювання у його
широкому розумінні охоплює такі основні фази, як: а) правотворча фаза, в якій
здійснюється процес створення міжнародно-правових норм; б) правозастосовна
фаза, в якій здійснюється процес імплементації норм. Принцип pacta sunt servanda
встановлює зобов’язання держав добросовісно і в повному обсязі виконувати
зобов’язання у сфері міжнародного гуманітарного права.
Оскільки суть міжнародно-правового регулювання полягає в отриманні
певного кінцевого результату, до чого прагнуть учасники міжнародної спільноти,
то відповідно й реалізація міжнародно-правових норм є не менш складним і
відповідальним завданням, ніж їх прийняття [448, C. 16]. А тому для досягнення
цілей,

визначених

нормами

міжнародного

гуманітарного

права,

потрібно

застосувати комплекс заходів як на міжнародному, так і на національному рівні.
Сукупність організаційних і правових заходів, спрямованих на виконання норм
міжнародного

гуманітарного

права

становить

механізм

імплементації

на

внутрішньоправовому рівні.
Таким чином, можна зробити висновок, що діяльність, спрямована на
досягнення мети міжнародно-правового регулювання у сфері захисту жертв
збройних конфліктів, обмеження чи заборони застосування певних засобів і
методів ведення збройної боротьби можлива лише в межах відповідного
механізму, який являє собою специфічне правове середовище і за допомогою якого
відбувається процес реалізації норм зазначеної галузі права.
Механізм імплементації норм міжнародного гуманітарного права — певна
сукупність правових засобів, що існують у відповідних правових та організаційних
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формах, використовуваних як суб’єктами міжнародного права на міжнародному
рівні, так і державами в межах їх внутрішньодержавної юрисдикції для
забезпечення досягнення цілей міжнародно-правового регулювання щодо жертв
збройних конфліктів і заборони чи обмеження застосування відповідних засобів і
методів збройної боротьби. Він характеризується наявністю міжнародного і
національного рівнів функціонування, що зазначається рядом дослідників. [449]
При цьому існує, з одного боку, єдність міжнародного і внутрішньодержавного
структурних елементів цього механізму, а з іншого — їх відносна самостійність.
З огляду на загальні положення

теорії міжнародного права норми

міжнародного гуманітарного права залежно від характеру дій його суб’єктів
реалізуються в таких формах, що охоплюються поняттям імплементації, як:
дотримання, виконання, використання та застосування.
Здійснюючи аналіз правового механізму імплементації слід звернути увагу на
певні його недоліки, які, на нашу думку, обумовлені рядом факторів, зокрема
існуванням децентралізованої системи імплементації, оскільки традиційним її
суб’єктом є держави-учасники, які в межах внутрішньодержавної юрисдикції
зобов’язані “за будь-яких обставин” забезпечити досягнення цілей міжнародноправового регулювання щодо захисту жертв збройних конфліктів і заборони чи
обмеження застосування відповідних засобів і методів ведення збройної боротьби,
“дотримуватись”

та “забезпечити дотримання” іншими суб’єктами норм

міжнародного гуманітарного права, що є проблематичним, зокрема, для держави,
яка стала жертвою агресії.
Тому, в сучасних умовах існуючих загроз міжнародному правопорядку та
безпеці

зазначений

децентралізований

метод

імплементації

міжнародного

гуманітарного права, на наше переконання, доповнюється, а іноді і частково
заміщується, більш централізованим та ефективним механізмом, що передбачений
Статутом ООН. Йдеться як про заходи політичного і економічного характеру по
відношенню до держави-порушника міжнародного права, так і застосування до
такого порушника заходів, передбачених главою VII Статуту ООН, зокрема і
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застосування збройної сили, що виступає у якості певного елементу механізму
імплементації міжнародного гуманітарного права.
Слід звернути увагу на певні особливості імплементації міжнародного
гуманітарного права в державах з моністичною та дуалістичною правовою
системою, а також на проблемних питаннях імплементації норм міжнародного
гуманітарного права на національному рівні, зокрема у питаннях законодавчого
забезпечення захисту прав та інтересів цивільного населення та їх практичній
реалізації, насамперед у сфері забезпечення виборчих та інших політичних прав,
соціального захисту і пенсійного забезпечення, трудових і культурних прав,
забезпечення права на справедливе правосуддя та ефективне виконання судових
рішень,

медичного

та

продовольчого

забезпечення,

ефективної

реалізації

кримінальної відповідальності винних осіб у разі вчинення ними серйозних
порушень міжнародного гуманітарного права.
Важливо

зазначити,

що

в

окремих

випадках,

зокрема

у

випадку

неміжнародного збройного конфлікту, коли застосовуються лише ст. 3, загальна
для усіх Женевських конвенцій 1949 року, ст. 19 Гаазької конвенції 1954 року,
Додатковий протокол II 1977 року і Протокол II Конвенції 1980 року, сторони
такого конфлікту з метою більш ефективного захисту жертв конфлікту та
застосування засобів і методів збройної боротьби можуть укладати спеціальні
угоди щодо введення в дію інших норм міжнародного гуманітарного права.
Слід наголосити на тому, що міжнародне гуманітарне право є результатом
кодифікації, уніфікації та гармонізації перш за все звичаєвих норм, прикладом чого
є Гаазьке положення 1907 року та Женевські конвенції 1949 року.При цьому,
міжнародне гуманітарне право є найбільш кодифікованою галуззю міжнародного
права, що здійснюється, як правило, у формі багатосторонніх міжнародних
конвенцій, що мають особливу сферу застосування. Зокрема, норми Гаазького
права, як зазначає Д. Шиндлер, дотичні до засобів і методів ведення військових
дій, безпосередньо не застосовуються до внутрішніх збройних конфліктів [450, C.
347]. Але при цьому, слід враховувати, що певні міжнародні конвенції, що
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регулюють засоби і методи ведення збройних конфліктів, належать до
міжнародного звичаєвого права, що і обумовлює їх застосування в умовах
збройних конфліктів не міжнародного характеру.
З метою покращення імплементації міжнародного гуманітарного права,
особливо на внутрішньодержавному рівні, на наш погляд, є доречним внести
доповнення до Додаткового протоколу I та Додаткового протоколу II 1977 року
щодо зобов’язань держав-учасниць міжнародних договорів з міжнародного
гуманітарного

права

надавати

щорічно

доповідь

щодо

імплементації норм міжнародного гуманітарного права.

існуючого
Зокрема,

стану
подібне

зобов’язання для держав-учасниць передбачено в Протоколі II Конвенції 1980 р.
4.2. Міжнародні інституційні правові засоби імплементації міжнародного
гуманітарного права
Міжнародні
міжнародний

інституційні

елемент

правові

правового

засоби

механізму

імплементації

імплементації

складають

міжнародного

гуманітарного права.
Правові і інституціональні форми, в яких існують правові засоби забезпечення
імплементації міжнародного гуманітарного права на міжнародному рівні, можна
класифікувати на такі основні групи:
а)

міжнародні

процедурні

правові

засоби

імплементації

(міжнародні

процедури);
б) міжнародні інституціональні правові засоби імплементації.
Серед міжнародних інституціональних правових засобів імплементації
виділяється:
діяльність держави-покровительки;
діяльність

субституту

держави-покровительки,

зокрема

Міжнародного

Комітету Червоного Хреста;
діяльність Комісії про встановлення фактів;

297

діяльність інституційних механізмів, передбачених Виконавчим регламентом
до Конвенції ЮНЕСКО 1954 року та гл. 6 Протоколу II до цієї Конвенції;
діяльність ООН;
міжнародні судові органи.
Зазначені міжнародні інституціональні правові засоби реалізуються разом або
окремо від застосування державою індивідуально або спільно з іншими
державами-учасницями реалізації норм міжнародного гуманітарного права,
зокрема: а) застосування заходів державами спільно або індивідуально, у співпраці
з ООН відповідно до Статуту ООН; б) спільні дії через Комітет захисту культурних
цінностей на випадок збройного конфлікту або індивідуально, у співпраці з
ЮНЕСКО та ООН.
Слід звернути увагу на двосторонні розслідування, що передбачені
Женевськими конвенціями про захист жертв війни 1949 року (загальні статті 52,
53, 132, 149), що були введені ще Гаазькими конвенціями 1899 і 1907 років щодо
мирного розв’язання спорів, що виникають між державами. Двосторонні
розслідування застосовуються на прохання однієї із сторін конфлікту у випадку
будь-якого серйозного порушення міжнародного гуманітарного права. Процедура
розслідування може бути розпочата в односторонньому порядку однієї із сторін
конфлікту, а інша сторона у цьому випадку зобов’язана сприяти відповідному
розслідуванню серйозних порушень.
Особливе місце

серед міжнародних інституціональних правових засобів

імплементації займає діяльність Держави-покровительки (загальні статті 8, 8, 8, 9
Женевських конвенцій 1949 року, стаття 3 Виконавчого регламенту Конвенції
ЮНЕСКО 1954 р.), якою може бути нейтральна держава, та яка від воюючої
держави (держави походження) отримує доручення захищати інтереси останньої, а
також її громадян перед третьою державою, як правило супротивною державою,
яка має назву “утримуюча держава” (у випадку військовополонених) або “держава
перебування” (у випадку цивільних інтернованих осіб). Держава-покровителька
призначається лише в умовах існування міжнародного збройного конфлікту.
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З

метою

підвищення

ефективності

правового

інституту

Держави-

покровительки у ст. 5 Додаткового протоколу I 1977 р. визначено обов’язковий
характер призначення і прийняття іншою стороною конфлікту послуг такої
Держави. Слід звернути увагу на існуючи тенденції усунення розбіжностей між
гуманітарними і іншими функціями Держави-покровительки.
На практиці виникають проблеми щодо визначення Держави-покровительки,
оскільки існує необхідність отримання згоди як мінімум трьох зацікавлених
держав на такий статус, дві з котрих є учасниками цього конфлікту. При цьому,
оскільки в умовах глобалізації та інтеграції існує незначна кількість нейтральних
держав,

виникають

проблеми

щодо

призначення

з їх складу Держави-

покровительки, яка може в інтересах сторін конфлікту діяти об’єктивно і
неупереджено. Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права у тому
випадку, якщо не має згоди держав-сторін конфлікту на призначення Державипокровительки, держава, що утримує військовополонених, або держава-окупант,
може звертатись до третьої країни з пропозицією/проханням взяти на себе функції
Держави-покровителькита,

тобто

в

цьому

випадку

питання

Держави-

покровительки вирішується у двосторонньому порядку.
Якщо і в двосторонньому порядку не буде вирішене питання щодо
призначення Держави-покровительки, в міжнародному гуманітарному праві
(загальні статті 10, 10, 10, 11 Женевських конвенцій 1949 р.) передбачена
можливість призначення субституту Держави-покровительки – гуманітарної
організації, яка зможе надати “повну гарантію безпристрасності і дієвості”. У
Додатковому протоколі I 1977 р. детально визначена процедура призначення
субституту Держави-покровительки. [451]
Разом з цим, відповідно з необхідним для імплементації міжнародного
гуманітарного права підходом, орієнтованим на співробітництво, фактично ні одна
Держава-покровителька не зможе діяти (а нейтральна держава і не захоче діяти)
ефективно без згоди обох сторін конфлікту.
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Слід зазначити, що хоча в Додатковому протоколі I 1977 р. і зазначається, що
призначення і прийняття Держави-покровительки не зачіпає правового статусу
сторін або будь-якої території і що підтримання дипломатичних відносин не є
перешкодою для призначення Держави-покровительки [452], лише в п’яти
конфліктах із усіх багаточисельних конфліктів, що відбувались у світі після Другої
світової війни, були призначені Держави-покровительки. І навіть у цих випадках їх
роль була обмежена.
Слід звернути увгу на тому, що часто функції Держави-покровительки, що
реалізуються в умовах міжнародних збройних конфліктів, щодо “сприяння
застосуванню” та “контролю за застосуванням” норм конвенцій з гуманітарного
права, виконує Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Проте МКЧХ не завжди
зацікавлений діяти у якості субституту Держави-покровительки, оскільки Комітет
правомірно може виконувати функції останьої, не створючи враження, будто він
представляє окрему державу, а не всіх жертв.
Слід звернути увагу на тому, що відносно такої функції, як отримувати
повідомлення про судові розгляди справ відносно осіб, які перебувають під
захистом, і надавати їм допомогу, міжнародне гуманітарне право покладає лише на
Державу-покровительку, але ні на МКЧХ. Але Комітету вдається de facto
отримувати визнання як фактичного субституту за відсутності Державипокровительки.
Міжнародний

Комітет

Червоного

Хреста

має

особливий

статус

і

повноваження у сфері контролю за дотриманням міжнародного гуманітарного
права, оскільки виконує завдання, “покладені на нього Женевськими конвенціями”
(ст. ст. 9, 9, 9,10 Женевських конвенцій 1949 року [453], ст. 81 Додаткового
протоколу I 1977 року). МКЧХ, будучі суб’єктом приватного права, має
міжнародну правосуб’єктність, що визнано в Женевських конвенціях про захист
жертв війни 1949 р. та Організацією Об’єднаних Націй. Гуманітарна діяльність
МКЧХ включає повноваження щодо встановлення фактів. При цьому, така
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діяльність на території воюючих сторін не потребує їх згоди на це (п.1 ст. 81
Додаткового протоколу I 1977 року) [454].
Здійснюючі свою діяльність у якості субституту Держави-покровительки або
в рамках власного загального права гуманітарної ініціативи (відвідування осіб, які
знаходяться під захистом, спілкування з ними без свідків, надання цим особам
допомоги), Міжнародний Комітет Червоного Хреста може призначати відповідних
судових представників для участі у судових процесах, що здійснюються проти
осіб,

які

перебувають

під

захистом

міжнародного

гуманітарного

права

(військовополонених, цивільних осіб, біженців, внутрішньо переміщених осіб
тощо). Хоча роль МКЧХ у якості субституту Держави-покровительки чітко
встановлена, Комітет, виконуючи окремі функції субституту de facto, ніколи не діє
у такій якості de jure, оскільки, як вважається, його публічна правова позиція проти
порушень міжнародного гуманітарного права може, насамперед в очах порушника,
вплинути на його статус нейтрального посередника в конфлікті.
Міжнародний Комітет Червоного Хреста відіграє важливу роль у процесі
імплементації норм міжнародного гуманітарного права. Як відомо, міжнародне
гуманітарне право містить низку норм, які не є самовиконуваними, тобто їх реалізація вимагає перенесення цих норм у національне законодавство. Впровадження
заходів щодо імплементації міжнародного гуманітарного права необхідне в таких
сферах, як захист емблеми Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, боротьба з
військовими злочинами, захист культурних цінностей, використання конкретних
видів зброї. Ця проблема настільки актуальна, що в 1996 році у МКЧХ заснувано
Консультативну службу цього Комітету, покликану надавати допомогу державам у
частині імплементації міжнародного гуманітарного права. Основні форми діяльності Консультативної служби такі: організація зустрічей експертів, надання
юридичної і технічної допомоги у впровадженні норм міжнародного гуманітарного
права в національне законодавство, сприяння створенню національних комітетів з
імплементації міжнародного гуманітарного права і надання допомоги в їх
діяльності.
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Міжнародний Комітет Червоного Хреста досить часто використовує можливості
так званої гуманітарної дипломатії, щоб звернути увагу держав на ті чи інші
проблеми. Цей інструмент Міжнародний Комітет Червоного Хреста часто
застосовує для пришвидшення ратифікації державою тих чи інших договорів у
галузі міжнародного гуманітарного права, а також імплементації певних норм цих
договорів у національне законодавство. Саме за ініціативою Міжнародного
Комітету Червоного Хреста в деяких державах, зокрема й в Україні, створюються
Комітети (Комісії) з імплементації міжнародного гуманітарного права. До їх
складу, як правило, входять представники Міжнародного Комітету Червоного
Крім цього, Міжнародний Комітет Червоного Хреста розробляє модельні
(типові) закони і ратифікаційні пакети, що мають полегшувати імплементацію
норм міжнародного гуманітарного права в національні законодавства [455; 456].
Комісія з встановлення фактів діє в умовах міжнародних збройних
конфліктів відповідно до ст. 90 Додаткового протоколу I 1977 року, де визначено і
порядок діяльності Комісії. Зазначена Комісія має компетенцію розслідувати
серйозні порушення міжнародного гуманітарного права за зверненням сторони
конфлікту за наявності “факультативної умови” (optional clause), яка заключається
в факультативній здачі на зберігання односторонньої заяви щодо визнання
юрисдикції Комісії.
Слід зазначити, що компетенція та повноваження Комісії з встановлення
фактів щодо “надання фактичних і правових висновків” на прохання однієї із
сторін конфлікту може бути реалізована лише в рамках двосторонніх відносин та
на основі принципу змагальності. Для діяльності цієї Комісії необхідна згода обох
сторін конфлікту або спільна заява сторін конфлікту.
Важливо зазначити, що результати розслідування можуть бути оприлюднені
Комісією лише за спільною згодою сторін конфлікту. Мабуть це є причиною того,
що Комісія з встановлення фактів поки що не отримувала прохання про
розслідування, не дивлячись на те, що вже близько 70 держав зробили загальні
заяви щодо визнання її компетенції, які можна порівняти з диспозитивною нормою
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про обов’язкову юрисдикцію, що визначена в Статуті Міжнародного Суду ООН.
[457]
Слід звернути увагу на тому, що Комісія з встановлення фактів зробила заяву
щодо можливості її роботи і в умовах неміжнародного збройного конфлікту за
умови, що сторони такого конфлікту зроблять спільну заяву про це. [458]
Важливе значення у сфері міжнародного гуманітарного права щодо захисту
культурних цінностей має діяльність інституціональних механізмів, передбачених
статею 3 Виконавчого регламенту до Конвенції ЮНЕСКО 1954 року та главою 6
Протоколу II 1999 року до цієї Конвенції. Зазначені інституціональні механізми
мають як загальні риси, так і відмінності.
Зокрема, міжнародний контроль, передбачений Виконавчим регламентом до
Конвенції ЮНЕСКО 1954 року (ст. 2 Регламенту) [325, C. 9] [459], має
комплексний характер та триступеневу систему, що включає представника з
культурних

цінностей

держави-учасниці

збройного

конфлікту,

Державу-

покровительку та Генерального комісара з культурних цінностей.
Інституціональний механізм, визначений у главі 6 Протоколу II 1999 року
(статті 23-30), включає в себе: нараду сторін, до складу якої входять усі державиучасники Протоколу II; Комітет із захисту культурних цінностей на випадок
збройного конфлікту; Фонд захисту культурних цінностей на випадок збройного
конфлікту.
Слід звернути увагу на тому, що зазначений Фонд формується як за рахунок
добровільних внесків держав-учасниць Протоколу II, так і, зокрема, добровільних
внесків інших держав, ЮНЕСКО та інших організацій системи Організації
О’бєднаних Націй. Цільові видатки цього Фонду можуть бути направлені для
надання фінансової та іншої допомоги відповідній країні для вирішення проблем
щодо захисту культурних цінностей у мирний час та під час збройного конфлікту
за рішенням вищезазначеного Комітету, якій діє на основі визначених у Протоколі
II правил процедури [460]. (ст. 26). Такі рішення приймаються кваліфікованою
більшістю членів Комітету за умови, що в голосуванні не приймають участь члени
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Комітету “з будь-яких рішень щодо культурних цінностей, що затронуті збройним
конфліктом, сторонами якого вони є” (пункт 3 статті 26 Протоколу).
Найважливіша роль серед міжнародних інституціональних правових засобів
імплементації міжнародного гуманітарного права належить Організації Об’єднаних
Націй та таких її органів, як Рада Безпеки ООН, Генеральна Асамблея ООН,
Еконмічна і Соціальна Рада ООН, Рада з опіки ООН, Міжнародний Суд ООН. ООН
виступає у якості кодифікуючого і виконуючого міжнародного органу, а також
суб’єкту права. Порушення міжнародного гуманітарного права в умовах збройних
конфліктів відповідно до рішень Організації Об’єднаних Націй є загрозою миру і
міжнародній безпеці.
В умовах сьогодення роль ООН та її органів у вирішенні проблем
імплементації міжнародного гуманітарного права є вирішальною. Відповідно до
Статуту ООН першочерговим завданням ООН є попередження збройних
конфліктів та порушень прав людини і громадянина. Для виконання цього
завдання в ООН існують усі необхідні механізми, зокрема Статут ООН дозволяє
Раді Безпеки ООН санкціонувати застосування сили [461] в таких випадках,
безумовно, застосовується міжнародне гуманітарне право, насамперед право
збройних конфліктів, яке Генеральна Асамблея ООН називає “правом людини в
умовах збройних конфліктів”. [462] Проте, у випадку застосування міжнародних
мироьтворчих

сил

у

якості

механізму

імплементації

міжнаролдного

гкуманітарного права, на наш погляд, з точки зору доктрини міжнародного права
завжди існує ситуація об’єднання jus ad bellum та jus in bello. Вважаємо, що таке
об’єднання не є небезпечним з огляду на завдання у сфері забезпечення миру та
міжнародної безпеки, що покладені на ООН. Воно є зрозумілим та необхідним для
ефективного виконання цих завдань відповідно до Статуту Організації Об’єднаних
Націй.
Застосування політичних і економічних санкцій [463] до держави-порушника з
боку ООН та інших міжнародних організацій, зокрема Ради Європи та ЄС, а також
міжнародні миротворчі операції ООН по підтримці та встановленню миру, зокрема
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і гуманітарні інтервенції, займають важливе місце в міжнародно-правовому
механізмі імплементації норм міжнародного гуманітарного права. [464]
В рамках механізму надання гуманітарної допомоги у сфері міжнародного
гуманітарного права активно діють такі організації ООН, як Управління
Верховоного комісара ООН з прав біженців, ЮНІСЕФ і Всесвітня організація
охорони здоров’я, які намагаються, як правило, дистанціюватись від політичної
складової у діяльності Організації Об’єднаних Націй.
Важливою є роль і значення діяльності міжнародних судових органів,
міжнародних неурядових організацій, національних товариств Червоного Хреста і
Червоного

Півмісяця

гуманітарного

права.

у

вирішенні

Слід

звернути

проблем
увагу

імплементації
на

важливості

міжнародного
використання

міжнародних судових органів для захисту прав особи та національних інтересів як
в рамках права збройних конфліктів, так і права прав людини, зокрема в
Міжнародному Суді ООН, Європейському суді з прав людини, Міжнародному
трибуналі

ООН

з морського

права,

Міжнародному кримінальному суді,

міжнародних кримінальних судах ad hoc тощо.
4.3. Внутрішньодержавний механізм імплементації міжнародного
гуманітарного права
В механізмі імплементації міжнародного гуманітарного права особливе місце
належить державі-учаснику міжнародних договорів з гуманітарного права

як

основному суб’єкту міжнародного права, який як створює норми міжнародного
гуманітарного права, так і здійснює їх імплементацію та виконання. Така
діяльність здійснюється як у сфері права збройних конфліктів, так і сфері права
прав людини як складових міжнародного гуманітарного права. [465, C. 364-375]
Термін "імплементація" (лат. implere – наповнювати, досягати, виконувати)
означає організаційно-правову діяльність держав з метою реалізації своїх
міжнародно-правових зобов’язань. [466, c. 744] Зазначений термін можна зустріти
в численних резолюціях ООН та її органів, рішеннях інших міжнародних
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організацій, які були прийняті у зв’язку з обговоренням питань про хід реалізації
міжнародних договорів у гуманітарній сфері. Рівність держав, їхня незалежність у
здійсненні внутрішньої і зовнішньої політики обумовили ту обставину, що вони,
будучи творцями міжнародно-правових норм, виступають у той же час основними
суб’єктами їхньої імплементації.
В юридичній літературі існують різні визначення поняття імплементації
норм міжнародного гуманітарного права.
Одні автори

автори

розуміють

під

імплементацією

цілеспрямовану

організаційно-правову діяльність держав, яка провадиться індивідуально чи
колективно в рамках міжнародних організацій з метою своєчасної, всебічної і
повної реалізації прийнятих ними відповідно до міжнародного права зобов’язань
[467, c. 62] чи втілення норм міжнародного права в практичній діяльності держав
та інших суб’єктів. [469, c. 116]
Інщі автори автори під імплементацією розуміють впровадження у
національний правоустрій міжнародно-правових норм [469, C. 488-490] або
запровадження

міжнародно-правових

норм,

визнаних

більшістю

суб'єктів

світового товариства чи певного регіону, до національного законодавства, якщо
вони ратифіковані і визнані у встановленому порядку певною державою. [470, C.
462-463]
Треті автори звертають увагу на тому, що це поняття більш широке, ніж
національно-правова імплементація норм міжнародного права. Прийняття норм
національного права, необхідних для виконання норм міжнародного права, ще не
означає фактичного виконання міжнародно-правових зобов’язань. Міжнародна
практика показує, що іноді держава створює необхідні для імплементації
міжнародного договору норми національного права, проте не тільки не виконує
своїх зобов’язань за договором, а й порушує норми свого національного права,
прийняті для імплементації такого договору. [471, C. 131]
Існують і інші визначення поняття імплементації норм міжнародних
договорів на внутрішньодержавному рівні. На наш погляд, усі зазначегні
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визначення такого обємного поняття як імплементація заслуговують на увагу,
оскільки відображають його окремі риси.
На наш погляд, з точки зору міжнародно-правового визначення поняття
імплементації норм міжнародного гуманітарного права, найбільш повно поняття
імплементації здійснено А.І. Дмитрієвим, який зазначає, що імплементація – це
"здійснення міжнародно-правових норм, спрямоване, насамперед, на виконання
міжнародно-правових

норм,

а

також

створення

на

міжнародному

і

внутрішньодержавному рівнях умов для цього".[472, C. 122]
Цілком є справедливим, що імплементація норм міжнародного права на
національному рівні полягає не лише в правотворчій діяльності держави-учасниці
того чи іншого міжнародного договору. Вона припускає проведення широкого
комплексу заходів організаційного характеру, спрямованих на безпосередню
реалізацію міжнародно-правових норм. Роль держав в імплементації норм
міжнародного гуманітарного права заключається як в їх ратифікації, так і
розповсюдженні та виконанні.
Внутрішньодержавний механізм імплементації міжнародного гуманітарного
права залежить від характеру взаємодії міжнародної і внутрішньодержавної
правових

систем

та

передбачає

необхідність

реалізації

правотворчих

та

правозастосовних заходів. В державах з моністичною правовою системою, до якої
відносяться більшість держав (за виключенням держав, що дотримуються
англійської конституційної традиції) більшість норм міжнародних конвенцій після
їх ратифікації можуть бути застосовані безпосередньо. При цьому, в окремих
державах моністичної правової традиції, зокрема в Україні, не лише норми
конвенційні, зокрема норми Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод [473], але і судова практика, зокрема практика Європейського суду з прав
людини, є джерелом права. [474] Проте і в таких державах існує необхідність
чіткого визначення норм міжнародного гуманітарного права в національних
законах, зокрема у сфері кримінальної відповідальності за порушення норм
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міжнародного гуманітарного права та охорони і використання емблеми Червоного
Хреста.
Слід звернути увагу на особливості процесу впливу норм міжнародного
гуманітарного права на внутрішньодержавну правову систему, в основі якої
знаходяться такі елементи, як: правосвідомість, правові норми, форми їх
вираження (джерела права) і імплементації (дотримання, використання, виконання,
застосування), правові процедури правотворення і правореалізації.
Формально положення Женевських конвенцій та інших міжнародно-правових
актів з міжнародного гуманітарного права, як і більшість міжнародних договорів,
адресовані до держав-учасниць. Нині чи не всі члени міжнародної спільноти є
учасниками Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 р. Майже так само
виглядає ситуація з Додатковими протоколами до них 1977 р.. Однак не всі
держави однаковою мірою зв’язані з цим правом через різні зміни обсягу і
значення ратифікацій та приєднання до гуманітарних договорів. Ця обставина
зумовлена тим, що обсяг дії норм міжнародного гуманітарного права обмежений
відповідальними застереженнями та заявами, зробленими державами-учасниками
під час підписання або ратифікації міжнародного договору, що містить норми, які
застосовуються як під час збройних конфліктів, так і в мирний час.
Зазначимо, що в міжнародному гуманітарному праві, як і в більшості галузей
міжнародного права, зобов’язання держав є переважно односторонніми, а не
взаємними, що є важливим при імплементації та виконанні норм міжнародного
гуманітарного права.
Порівняно з іншими галузями міжнародного права норми міжнародного
гуманітарного права чітко закріплюють обов’язки всіх, хто бере участь у
збройному конфлікті.

Послуговуючись

винятково принципами

гуманності,

закладеними у Санкт-Петербурзькій декларації 1868 р., за якою “потреби війни
мають зупинитись перед вимогами людяності”, міжнародне гуманітарне право
перебуває поза політикою, і воюючі сторони мають його дотримуватись незалежно
від політичних міркувань.
308

Суть міжнародного гуманітарного права, як “класичної галузі міжнародного
права”, зводиться до таких основних тверджень: по-перше, в ньому величезного
значення надається державі та повазі державного суверенітету; по-друге, в гуманітарній діяльності, основою якої є це право і при здійснені якої сповідується
принцип нейтральності, особлива роль відводиться конфіденційності методу
переконання.
Більшість норм міжнародного гуманітарного права мають імперативний
характер. На них не поширюється “принцип взаємності”, тобто воююча сторона не
може відмовитись від їх дотримання навіть тоді, коли друга сторона їх порушує. Ці
норми не підлягають денонсації під час збройних конфліктів.
У кожній національній правовій системі імплементація норм міжнародного
права у внутрішньому законодавстві має певні особливості, зумовлені, як правило,
видом національної правової системи, а також

співвідношенням цих двох

правопорядків: міжнародного та внутрідержавного.
Основними

елементами

механізму

імплементації

норм

міжнародного

гуманітарного права на внутрішньодержавному рівні виступають такі елементи, як:
правові засоби забезпечення імплементації міжнародних зобов’язань у сфері
міжнародного

гуманітарного

внутрішньодержавна

права

інституціональна

на

внутрішньодержавному

система

імплементації

рівні;

міжнародних

зобов’язань у сфері міжнародного гуманітарного права.
Держави, що підписали міжнародні договори з гуманітарного права, зокрема
Женевські конвенції про захист жертв війни 1949 р. та Додаткові протоколи до них
1977 р., повинні їх ратифікувати “якомога швидще.” [475]
Якщо процес ратифікації зазначених Женевських конвенцій був відносно
оперативним, то цього не можна сказати про Протоколи до них. Прикладом
тривалої “не ратифікації” є приклад з Римським статутом Міжнародного
кримінального суду, час між підписанням та ратифікацією якого, як свідчить
практика, може тривати роками.
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В теорії міжнародного права виділяють чотири форми імплементації норм
міжнародного права: додержання, виконання, використання та застосування.
Цілком

слушно

дослідники

вбачають

в

цьому як

діяльність

учасників

міждержавних відносин по перетворенню цих норм в життя [476, C. 45], так і
характер реалізації норм. [477, C. 57]
Додержання норм права полягає в утриманні суб'єкта права від вчинення
заборонених дій. У такій формі в міжнародному праві реалізуються, як правило,
норми-заборони. Суб'єкти міжнародного права утримуються від вчинення дій, які
заборонені нормами міжнародного права. [478, C. 45]
Так реалізуються, наприклад, норми Договору про нерозповсюдження
ядерної зброї 1968 р. У ст. 1 цього Договору зазначено, що кожна з державучасниць Договору, яка володіє ядерною зброєю, зобов’язується не передавати
нікому ядерну зброю або інші ядерні вибухові пристрої, а також контроль над
такою зброєю або вибуховими пристроями ні прямо, ні побічно, так само як і
жодним способом не допомагати, не заохочувати і не спонукати будь-яку державу,
яка не володіє ядерною зброєю, до виробництва або до придбання яким-небудь
іншим чином ядерної зброї або інших ядерних вибухових пристроїв, а також
контролю над такою зброєю або вибуховими пристроями.
Особливість виконання норм права полягає в тому, що суб’єкти, незалежно
від власного бажання, повинні вчиняти активні дії, передбачені міжнародними
нормами. Якщо дотримання було пасивною формою реалізації права, то виконання
потребує від суб’єкта вчиняти активні дії на виконання покладеного на нього
юридичного обов’язку. Таким чином сформована ст. 36 Протоколу І, в якій
зазначено: "При вивченні, розробці, придбанні чи прийнятті на озброєння нових
видів зброї, засобів або методів ведення війни Висока Договірна Сторона повинна
визначити, чи підпадає їх застосування, за деяких або за всіх обставин, під
заборони, що містяться в цьому Протоколі або в яких-небудь інших нормах
міжнародного права, застосовуваних до Високої Договірної Сторони".
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При такій формі імплементації, як використання, відбувається реалізація так
званих уповноважуючих норм. На відміну від перших двох форм імплементації, в
цьому випадку немає жорсткого припису конкретної поведінки (дії або
бездіяльності). [479]

Вони містяться, наприклад, в ст. 6 Другої конвенції,

відповідно до якої, крім угод, спеціально передбачених ст.ст. 10, 18, 31, 38 і 43,
Сторони зможуть укладати інші спеціальні угоди щодо будь-якого питання, яке б
вони вважали за доцільне врегулювати окремо.
Особливою формою імплементації міжнародного права є його застосування.
При застосуванні суб'єкти міжнародного права, з одного боку, організують
виконання приписів міжнародно-правових норм за допомогою прийняття їхніми
органами індивідуальних актів, а з іншого боку – забезпечують охорону та захист
міжнародного права від порушення. Прикладом застосування норм міжнародного
гуманітарного права може служити діяльність Уряду України у сфері захисту
емблеми Червоного Хреста [480] та діяльність національних судів у сфері
притягнення

до

відповідальності

осіб,

які

вчинили

серйозні

порушення

міжнародного гуманітарного права.
Крім форм, імплементація норм міжнародного гуманітарного права існують
способи і засоби здійснення. Процес імплементації може здійснюватися:
відсилкою,

тобто

згадуванням

у

внутрішньодержавному

акті

про

якусь

міжнародно-правову норму як про правило, яке враховується при встановленні
змісту внутрішньої норми; рецепцією, тобто запозиченням внутрішньодержавним
правом норми міжнародного права без зміни її змісту, та трансформацією, тобто
сукупністю форм і методів перетворення норм міжнародного права в норми
внутрішньодержавного

права

шляхом

видання

спеціального

державного

нормативного акта, який містив би в собі перероблені норми міжнародного права.
Відсилка

вважається

найбільш

простою

формою

реалізації

норм

міжнародного права на національному рівні, оскільки вона не передбачає будь-якої
переробки норм, на які йде посилання, а просто відсилає до них, як до норми, що
врегульовує ті чи інші відносини у внутрішньодержавному праві.
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При рецепції законодавець запозичує в міжнародному праві модель
поведінки і надає їй юридичну обов’язковість для суб’єктів внутрішньодержавного
права у своїх внутрішніх відносинах.
При відсилці, як і при рецепції, узгодженість норм міжнародної і
внутрішньодержавної систем права досягає найбільшої повноти. Тому, в
залежності від різних факторів може бути доцільним будь-який із зазначених
способів реалізації норм міжнародного права у національне законодавство.
Відносно поняття і значення трансформації в юридичній літературі не існує
єдності. Одні дослідники поняття трансформації визначають в широкому розумінні
і визначають її як об’єктивне явище, що виражається в різних способах виконання
міжнародних зобов’язань держави за допомогою видання нею національноправових актів. Причому рецепцію і відсилку розглядають як різновиди
трансформації та підрозділяють на два види: генеральну і спеціальну. Генеральна
трансформація полягає у встановленні державою у своєму внутрішньому праві
загальної

норми,

яка

надає

міжнародно-правовим

нормам

силу

внутрішньодержавної дії. Спеціальна трансформація полягає в наданні державою
конкретним нормам міжнародного права сили внутрішньодержавної дії шляхом
відтворення їх у законі текстуально або у вигляді положень, адаптованих до
національного права, чи шляхом законодавчого вираження згоди на їхнє
застосування іншим способом. [481, c. 360] У широкому значенні розуміють
трансформацію і інші автори, але визначають це поняття як шлях застосування
норм міжнародного права, які зобов’язують державу в сфері її внутрішньої
юрисдикції. При цьому розрізняють дві форми трансформації – фактичну і
юридичну, і виділяють п’ять видів юридичної трансформації: автоматична
інкорпорація, відсилка, індивідуальна інкорпорація, адаптація і легітимація. [482, c.
295]
У юридичній літературі вже висловлювалися докази, які обґрунтовують
вразливість як широкого розуміння трансформації, так і оцінки трансформації як
способу імплементації міжнародного права. Не вступаючи в дискусію щодо цього
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питання, варто визнати умовність і неточність вказаного поняття для опису
юридичної

природи

відносин,

що

виникають

у

процесі

імплементації

міжнародного права на внутрішньодержавному рівні, насамперед тому, що
наведені точки зору не враховують усього розмаїття правореалізаційного процесу.
Наведені погляди не враховують, з одного боку, таку важливу обставину, як те, що
імплементація не завершується правовими засобами держави, а припускає
проведення цілого ряду дій правозастосовчого характеру на всіх рівнях
внутрішньодержавної ієрархії. З іншого боку, широке розуміння трансформації не
пояснює відсутність елементів перетворення, які властиві трансформації як
об’єктивному явищу. [483]
Цікавою уявляється точка зору про можливість використання поняття
"рецепція" для опису процесу підключення національного права з метою
вирішення задачі по втіленню на внутрішньодержавному рівні міжнародноправових приписів і розуміння термінів "інкорпорація", "трансформація" і
"відсилка"

як

способів

сприйняття

національним

законодавством

норм

міжнародного права. Він вважає, що сама норма міжнародного права, як форма
існування приписів міжнародного права, як регулятор міждержавних відносин,
залишається непохитною і обов’язковою для суб’єктів, що її створили. Нові норми,
які формуються в результаті правової імплементації міжнародних договорів, є
типовими нормами внутрішнього права, і по своїй сутності не відрізняються від
норм національної системи права. Вони функціонують як елементи цієї системи,
підкоряються її принципам і процесуальним формам. Зміст і форма національноправової норми, яка була створена в результаті рецепції, можуть не збігатися зі
змістом

і

формою

приписів

міжнародного

права.

Однак,

сприймаючи

національним правом правила міжнародно-правових норм, держава не може
змінювати сутності норм міжнародного права, тому що це означало б порушення
міжнародного

права

з

наслідками,

що

звідси

випливають,

у

вигляді

відповідальності чи санкцій. [484, C. 70-91]
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Імплементація норм міжнародного гуманітарного права на національному
рівні – це безпосередній процес, який об’єктивно вимагає тісної співпраці різних
міністерств, відомств і неурядових організацій. З цією метою в деяких державах
створені національні комітети й робочі групи з імплементації міжнародного
гуманітарного права, які складаються з представників органів державної
виконавчої влади, неурядових організацій, національних товариств Червоного
Хреста і Червоного Півмісяця. Роль і склад цих комітетів у різних державах різні.
Часто вони займаються як правом збройних конфліктів, так і правом прав людини.
[485, C. 298-299]. Зокрема, в Україні з метою реалізації міжнародно-правових
зобов'язань України, що випливають з Женевських конвенцій про захист жертв
війни 1949 р., Додаткових протоколів до них та інших міжнародних договорів з
питань МГП, постановою Кабінету Міністрів України

утворено Міжвідомчу

комісію з імплементації в Україні міжнародного гуманітарного права. Основними
завданнями Комісії відповідно до пункту 3 Положення, затвердженого зазначеною
Постановою, є: вивчення і аналіз законодавства України та підготовка пропозицій
щодо приведення його у відповідність з положеннями міжнародних договорів з
питань гуманітарного права, учасником яких є Україна; координація діяльності
міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, заінтересованих громадських організацій з питань
імплементації в Україні МГП; інформаційно-методичне забезпечення діяльності
органів

державної

влади,

органів

місцевого

самоврядування,

а

також

заінтересованих установ і організацій, пов'язаної з імплементацією МГП, сприяння
пропаганді та роз'ясненню його норм. [486]
Щодо правових засобів механізму імплементації норм МГП в національне
законодавство, у тому числі й кримінальне, слід зазначити, що перш ніж
міжнародне зобов’язання буде виконане і шляхом правотворчості відображене у
внутрішньому

праві,

потрібно

ретельно

проаналізувати

вид

вказаного

зобов’язання, чи не суперечить воно нашій системі права, і який засіб
імплементації може бути обраний (відсилка, рецепція, трансформація).
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Аналіз положень Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 р. та
Протоколу І відносно їх виконання та санкцій за їх порушення показує, що деякі
засоби можуть бути застосовані лише деякими державами, в той час, коли інші є
доступними

для

всіх

держав-учасниць

цих

угод.

Наприклад,

процедура

врегулювання розбіжностей (ст. 11 Першої, Другої та Третьої конвенції, ст. 12
Четвертої конвенції) може бути застосована за ініціативи однієї із сторін у
конфлікті чи за ініціативи Держави-покровительки. Що стосується процедури
розслідування, то вона може бути почата тільки за ініціативи однієї із сторін у
конфлікті (ст. 52 Першої конвенції, ст. 53 Другої конвенції, ст. 132 Третьої
конвенції та ст. 149 Четвертої конвенції).
Саме засоби імплементації, які є у розпорядженні всіх держав-учасниць
Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 р. та Додаткового протоколу І
до них 1977 р., найбільш чітко демонструють той факт, що їх положення
стосуються всіх сторін. Серед таких засобів, зокрема, є і такі, що лежать в основі
системи санкцій, – індивідуальне кримінальне переслідування злочинців, що
порушили норми міжнародного гуманітарного права (тобто відповідні положення
чотирьох Конвенцій, викладені відповідно в ст. ст. 49, 50, 129 та 146)
передбачають право та обов‘язок кожної сторони передавати своєму суду
обвинувачених у серйозних порушеннях, незалежно від громадянства.
Аналіз

правових

питань

виконання

Україною

зобов’язань

щодо

імплементації норм міжнародного гуманітарного права дозволяє стверджувати, що
правова система України побудована на моністичній концепції. З урахуванням
вимог Конституції України норми міжнародного гуманітарного права є частиною
національного законодавства.
Оскільки на території держави міжнародне право виступає регулятором
процесу застосування загальновизнаних норм і принципів міжнародного права,
вважаємо за необхідне внесення змін до Конституції України щодо визнання
загальновизнаних принципів і норм міжнародного права частиною національного
законодавтва.
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Слід зазначити, що відповідно до міжнародного права окупація території
держави не влече за собою право анексувати цю територію, оскільки jus contra
bellum забороняє будь-яке захоплення території, засноване на застосуванні сили.
У справі щодо державного боргу Оттоманської імперії (1925) суд зробив важливу
заяву, що “не дивлячись на наслідки окупації території держави ворогом до
поновлення миру, зрозуміло, що сама по собі окупація не тягне за собою перехід
суверенітету.” [487]
Рада Безпеки ООН неодноразово нагадувала про цю норму: у зв’язку із
територіями, окуповані Ізраїлем, взагалі [488] і , зокрема – з приводу прийнятих
Ізроаїлем заходів щодо анексії східного Ієрусалиму в 1969 р. [489] і Голандських
висот у 1981 р. [490], а також ірано-іракського конфлікту [491] та війни у Куветі.
[492]
З урахуванням зазначеного та враховуючи те, що на окупованій території
продовжує діяти законодавство окупованої держави, важливим є те, щоб і у сфері
оподаткування діяли нормативно-правові акти окупованої держави, зокрема і
міжнародні договори.
З

1 січня 2017 року Україна приєдналась до міжнародної програми

розширеного

співробітництва

Організації економічного

співробітництва

та

розвитку (ОЕСР), участь в якій на сьогодні приймають понад 120 країн світу, щодо
протидії розмиванню податкової бази й виведенню прибутку з-під оподаткування Плану дій BEPS, який включає 15 кроків, що покривають різні сфери протидії
агресивному податковому плануванню. Зазначений План дій BEPS є обов’язковим
у повному обсязі для самих розвинутих країн світу – країн “Великої двадцятки”.
Інші країни приєднуються до цього Плану поступово, але з обовязковою
імплементацією мінімального стандарту – кроків №№ 5, 6, 13, 14 Плану.
Особливим для України є те, що впровадження кроків Плану дій BEPS є
передумовою для лібералізації валютного регулювання, що відповідає вимогам
Основного закону держави та зобов’язанням країни в рамках Угоди про асоціацію
із Європейським Союзом.
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У цих умовах основним завданням у сфері

міжнародного оподаткування є:

а) мінімізацію ролі фіскального фактору в

прийнятті рішень щодо розвитку міжнародного бізнесу; б) діверсифікація форм
взаємодії суверенних податкових юрисдикцій; в) усунення багатократного
оподаткування та його негативних наслідків; г) передбачуваність та стабільність
режиму оподаткування; д) захист прав платників податків; е) створення чіткої
правої основи у сфері оподаткування міжнародної економічної діяльності; ж)
усунення несанкціонованого оподаткування міжнародної економічної діяльності;
з) протидія недобросоввісній практиці у сфері оподаткування; і) боротьба із
податковими порушеннями тощо. Зазначений План дій BEPS є обов’язковим у
повному обсязі для самих розвинутих країн світу – країн “Великої двадцятки”.
Інші країни приєднуються до цього Плану поступово, але з обовязковою
імплементацією мінімального стандарту – кроків №№ 5, 6, 13, 14 Плану.
З метою запровадження міжнародних стандартів податкового контролю для
всіх учасників міжнародної торгівлі, імплементації вимог MLI Конвенції та норм,
передбачених Планом протидії практикам розмивання оподатковуваної бази й
виведення прибутку з-під оподаткування, реформування інституту фінансової
відповідальності та удосконалення процедури адміністрування податків та зборів
Верховною Радою України прийнято Закон України від 16 січня 2020 року № 466IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення
адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у
податковому законодавстві” [493], який передбачає запровадження правил:

а)

контролю за трансфертним ціноутворенням (Кроки 8-10, 13); б) оподаткування
контрольованих іноземних компаній (Крок 3); в) обмеження витрат за фінансовими
операціями з пов’язаними особами (Крок 4); г) запобігання зловживанням у зв’язку
із застосуванням договорів про уникнення подвійного оподаткування (Крок 6); д)
запобігання уникненню статусу постійного представництва та оподаткування
постійних

представництв

(Крок

7);

е)застосування

процедури

взаємного

узгодження (Крок 14). З метою запровадження в сучасних умовах ведення бізнесу
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реформи фінансової відповідальності, в зазначеному Законі знайшли відображення
ключові напрями реформування визначені:
- запровадження винної відповідальності платників податків;
- вмотивовані рішення контролюючих органів про накладення штрафів;
- запровадження відповідальності контролюючих органів;
- простий механізм відшкодування шкоди платникам податку;
- реформування пені.
Також Законом внесено зміни до чинного законодавства в частині розгляду
матеріалів перевірки, який здійснюватиметься колегіально постійно діючим
органом контролюючого органу комісією з питань розгляду заперечень. Крім того,
удосконалено процедуру оскарження рішень контролюючих органів шляхом
створення постійного дорадчого органу при центральному органі виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, а саме
Апеляційної ради з питань розгляду скарг платників податків, до повноважень якої
належать розгляд скарг на рішення центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику у передбачених Податковим кодексом
України випадках.
Слід вернути увагу на тому, що норми, пов’язані з оподаткуванням
контрольованих іноземних компаній (CFC/КІК), є новими як для міжнародного,
так і внутрішньодержавного податкового права, що підкреслює важливість
правового регулювання контрольованих іноземних компаній як для доктрини, так і
практики застосування, насамперед для їх розуміння платниками податків. [494]. З
урахуванням наведеного чинне законодавство України у сфері оподаткування
повинно застосовуватись і на окупованих територіях, зокрема і з урахуванням
вимог MLI Конвенції [495] та норм, передбачених Планом протидії практикам
розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування
відповідно до принципів Організації економічного співробітництва та розвитку
(ОЕСР).
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Гостро існує необхідність імплементації у національне кримінальне
законодавство норм міжнародного гуманітарного права щодо відповідальності за
серйозні порушення його норм та запровадження в національному кримінальному
праві принципу універсальної юрисдикції.
Слід акцентувати увагу на необхідності визначення на законодавчому рівні
питань правового режиму особливого періоду в державі, зокрема щодо
законодавчого

забезпечення

утворення

та

діяльності

таборів

для

військовополонених та інтернованих цивільних осіб тощо.
Вважаємо за необхідне врегулювання на законодавчому рівні у зв’язку із
збройним конфліктом на території України питань щодо забезпечення політичних,
економічних і соціальних прав окремих категорій громадян відповідно до
міжнародних і європейських стандартів, зокрема Керівних принципів ООН з
питання переміщення осіб всередині країни 1998 року та Конвенції з прав людини
та основоположних свобод 1950 року щодо: реалізації виборчих прав внутрішньо
переміщених осіб і біженців та осіб, які перебувають на непідконтрольній
території; пенсійного та іншого соціального забезпечення громадян України, які
перебувають на непідконтрольній території; продовольчого та іншого забезпечення
громадян України, які перебувають у зоні збройного конфлікту тощо.
Необхідно здійснити повну імплементації Конвенції про статус осіб без
громадянства 1954 року, Конвенції скорочення безгромадянства 1961 року та
ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.
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Розділ 5
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА ПОРУШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА
5.1. Зобов’язання щодо дотримання міжнародного гуманітарного права –
зобов’язання erga omnes. Концепція серйозного порушення міжнародного
гуманітарного права
Міжнародне гуманітарне право займає особливе місце в загальному
міжнародно-правовому

механізмі

відповідальності

зв

аорушення

норм

міжнародного гуманітарного права. Воно має власну систему запобігання
порушенням міжнародного гуманітарного права державами, міжнародними
організаціями та індивідами. [496, C. 5-72]

Зобов’язання щодо дотримання

міжнародного гуманітарного права є зобов’язаннями erga omnes (“щодо усіх”). У
справі “Барселона Тракціон” (Barcelona Traction) Міжнародний Суд ООН визнав,
що є певні зобов’язання, держави щодо усієї спільноти держав. [497, C. 3] Маються
на увазі зобов’язання, що стосуються усіх держав. Тому усі держави через
значення відповідної правової цінності мають правовий інтерес щодо його змісту
та виконанню. Зобов’язання erga omnes виявляються, зокрема, з заборони
агресивних дій і з елементарних прав людини. Це безпосередньо стосується
серйозних порушень міжнародного гуманітарного права. Зокрема, щодо протидії
такому серйозному порушенню міжнародного гуманітарного права, як злочин
геноциду, в рамках зобов’язання erga omnes Міжнародний Суд ООН зазначив у
справі “Боснія і Герцеговина проти Югославії” [Bosnia and Herzegovina v.
Yugoslavia[Serbia and Montenegro]]. [498, C. 595]
Так само, основоположні правила щодо захисту дипломатичних місій і
дипломатичного персоналу містять зобов’язання, дотримання яких є правовим
інтересом усієї спільноти держав, що було визначено Міжнародним Судом ООН у
справі “Заручники Тегерану”.[499, C. 3]
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Зобов’язання erga omnes виникають і з права самовизначення народів, про
що йдеться у справі Міжнародного Суду ООН “Східний Тимор”. [500, C. 90]
При порушенні зобов’язань erga omnes кожна держава може вказати на
відповідальність держави – порушника і при цьому вимагати від відповідальної
держави припинення правопорушення і відшкодування збитків. Саме про це і
йдеться в ст. 1, загальній для усіж Женевських конвенцій про захист жертв війни
1949 р., а саме – “дотримуватись” та “забезпечувати дотримання” норм
міжнародного гуманітарного права іншими державами-учасниками.
Дискусійним є, чи на порушення зобов’язань erga omnes кожна держава
може реагувати репресаліями, статус яких в міжнародному гуманітарному праві
має певні особливості.
Вважаємо, що якщо концепція erga omnes реалізована послідовно, кожний
член спільноти держав є уповноваженим до таких заходів. Згідно з ними, кожна
держава може реагувати на порушення основоположних прав людини, зокрема
дозволяється конфіскувати майнові цінності держави-порушника. Прикладом
цього є санкції Європейської Спільноти проти Ірану за напад на американське
посольство 1980 р., економічні санкції Європейської Спільноти проти Аргентини
після окупації Фолклендських островів 1982 р., проти Югославії в конфлікті в
Косово, проти Російської Федерації в конфлікті в Україні тощо.
Проте, слід відрізняти зобов’язання erga omnes у власному розумінні від тих,
що захищають інтерес окремих чи групи держав на регіональному рівні
(наприклад, у сфері зайнятості населення, міграційної політики чи довкілля).
Слід

звернути

увагу

на

тому,

що

більшість

норм

міжнародного

гуманітарного права мають універсальний характер та є нормами

jus cogens.

Насамперед, йдеться про норми міжнародного гуманітарного права, що регулюють
питання відповідальності за їх порушення. Тому в доктрині міжнародного права
практично однозначно підтримується універсальна юрисдикція відносно санкцій у
разі їх порушення. [501, C. 187-207]
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В основі універсальної юрисдикції відповідальності, що визначена в
міжнародному гуманітарному праві, насамперед в Женевських конвенціях про
захист жертв війни 1949 р. та Додатковому протоколі I до них 1977 р., перебуває
міжнародне, а ні внутрішньодержавне право. Це стосується, як ситуацій
міжнародних збройних конфліктів, так неміжнародних. З цього приводу
Міжнародний Суд ООН у справі “Про дії військових і напіввійськових формувань
на території Нікарагуа та навколо її кардонів” від 27 липня 1986 р. (Нікарагуа
проти Сполучених Штатів Америки) зазначив, що зобов’язання, визначені у ст. 1
Женевських конвенцій 1949 р., розповсюджуються і на повендинку у ситуації
неміжнародного збройного конфлікту. [502]
Запровадження універсальної юрисдикції відносно порушень міжнародного
гуманітарного права виклдикано як юридичними, так і політичними факторами.
Принцип aut dedere aut judicare (або видати або судити) вимогає реалізації
відповідальності незалежно від стану внутрішньодержавного конституційного,
адміністративного чи кримінального законодавства та політичних уподобань
представників судової влади. Громадянське суспільство в державах повинно бути
здатним вимогати притягнення до відповідальності будь-яку особу, незалежно від
її посадового становища, політичних поглядів та матеріально-фінансового стану.
Оскільки міжнародне гуманітарне право діє як під час збройних конфліктів,
так в мирний час, принцип універсальної юрисдикції повинен розповсюджуватись
на випадки “серйозних порушень” Женевських конвенцій про захист жертв війни
1949 р. та порушення основоположних прав людини і громадянина, визначених у
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. та інших
міжнародно-правових актах з прав людини.
Слід зазначити, що проблеми, пов’язані з небажанням та нездатністю
окремих держав вирішувати питання притягнення до відповідальності за
порушення норм міжнародного гуманітарного права, часто є предметом наукового
аналізу. Зокрема, ці проблеми знайшли відображення в дослідженнях Ж. Верхагена
[503], Дебарі [504] та інших авторів. Проблеми, пов’язані з розглядом “справи
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Сімода”, масового вбивства мешканців селища Сонгмі, створення комісії Каханене
у “справі Сабре і Шатіле”, притягнення до відповідальності винних у злочинах
проти військовополонених і цивільних осіб в так званих “лікарнях” [505] Косова і
Албанії – це приклади супротиву та створення різних перешкод під час вирішення
питань

притягнення

до

відповідальності

за

порушення

міжнародного

гуманітарного права.
Оскільки Женевські конвенції про захист жертв війни 1949 р. та Додатковий
протокол I до них 1977 р. (ст. 87) зобов’язують держав-учасників повідомляти
міжнародне співтовариство про відповідні порушення міжнародного гуманітарного
права та вживати ефективних заходів щодо протидії таким порушенням, на
практиці

в

окремих

використовують

державах

старі схеми

в

рамках

виведення

стародавньої

із під контролю

judicial

restraint

судової влади

правовідносини у сфері “заповідних” галузей закордонних справ, безпеки та
оборони, як правило “з метою забезпечення державних інтересів.”З цією метою
можуть створюватися певні “юридичні підстави” [506] обґрунтування цього,
зокрема і прийняття законів та інших нормативно-правових актів на національному
рівні. У якості прикладу можна привести відому “справу Грінпіс” від 27 серпня
1985 р., в рамках якої колишній прем’єр-міністр Франції зробив заяву щодо
“притягнення до судової відповідальності” винних осіб, але згодом представники
уряду Франції зробили заяву щодо неможливості притягнення до відповідальності
винних осіб, оскільки “парламент країни відмовився створити парламентську
комісії з розслідування.” [507]
Аналізуючи подібні прецеденти, а також відмови розслідувати порушення з
посиланням на “державні інтереси” та “таємницю” відповідної сфери професор Х.Х. Есхек зазначає: “Необхідно здійснювати вибір між протилежними цінностями: з
одного боку, начибто інтереси держави, що полягають в тому, щоб зберегти
таємницю певних фактів, оприлюднення яких може завдати шкоду її зовнішній
безпеці, системі національної оборони і зовнішній політиці, і, з іншого боку –
інтересами захисту загального правового порядку, загроза якому створюється
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такими фактами. Але не завжди можна просто підпорядкувати правовий порядок, в
тому числі вищі публічно-правові норми, політичним інтересам держави.” Він
наголошує на тому, що захист правових цінностей у сфері міжнародного
гуманітарного права повинна здійснюватись з урахуванням принципів і на умовах,
що слугують підставою стану необхідності. [508]
Слід зазначити, що норми імперативного права, зокрема і у сфері
міжнародного гуманітарного права, є плодом попередньо визначеного та
досконалого компромісу між вимогами політичної і воєнної необхідності, з одного
боку, та гуманності, з іншого боку, та мають безумовний, обов’язковий характер,
що закріплено, зокрема в ст. 4 Міжнародного пакту про громадянські і політичні
права [509], ст. 15(2) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
[510], ст. 60(5) Віденської конвенції про право міжнародних договорів [511]. Вони
не мають ніяких виключень, тому повинні виконуватись.
Вирішення зазначених проблем відповідальності у сфері міжнародного
гуманітарного права потребує подальших наукових пошуків з цієї проблематики
та, зокрема і з погляду національних інтересів України у зв’язку із збройним
конфліктом на її території, є перспективним напрямком досліджень як у сфері
міжнародного гуманітарного права, так і особливо у сфері міжнародного
кримінального права. [512, C. 170-177]
5.2. Міжнародно-правова відповідальність держав та міжнародних
організацій за порушення міжнародного гуманітарного права
Відповідно до традиційної структури міжнародного права вважається, що
порушення норм міжнародного права можуть вчинити держави, тому заходи щодо
їх поперередження та призупинення ноправлені, насамперед, проти держав [513, c.
478]. Дослідники зазначають, що на відміну від національного кримінального
права, у міжнародному праві суб’єктами міжнародних злочинів визнаються
держави, а також фізичні особи. [514, C. 184-185] Норм міжнародного
гуманітарного права як галузі міжнародного права повинні дотримуватись як
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первинні суб’єкти міжнародного права – держави, так і вторинні – міжнародні
організації. Зазначені суб’єкти міжнародного права у разі порушень міжнародного
гуманітарного права, за певних

умов,

мають

нести

міжнародно-правову

відповідальність як за нормами міжнародного гуманітарного права, нормами
загального міжнародного права та відповідно до Статуту ООН.
Слід звернути увагу на тому, що українським вченим В.Ф. Антипенком
розроблена національна концепція міжнародно-правової відповідальності [515, c.
328] держави у випадку вчинення міжнародного злочину, що заслуговує на певну
увагу і є, на наше переконання, важливою основою подальших наукових
досліджень з цієї проблематики. Сучасне розуміння кримінально-правової
відповідальності передбачає, що до суб’єктів кримінально-правових відносин
зараховують, зокрема, як осіб, які вчинили злочини, передбачені кримінальним
законом, так і державу, в особі органів влади та їх представників, які
репрезентують її інтереси під час виконання конституційних завдань, функцій,
визначених Конституцією та чинним законодавством України. [516, C. 94-95]
В міжнародному гуманітарному праві держави неоднаково, з урахуванням
різниці у ратифікації та приєднанні до гуманітарних конвенцій та наявності певних
застережень і заяв, пов’язані нормами договірного міжнародного гуманітарного
права, що є важливим у разі визначення ступеню їх відповідальності та
застосування відповідних міжнародно-правових норм.
У відповідь на порушення не лише держава – учасник збройного конфлікту,
але і інші держави відповідно до вимог ст. 1, загальної для усіх Женевських
конвенцій 1949 р., можуть вимогати припинення порушення державоюпорушником. Генеральна Асамблея ООН з приводу конфлікту у колишній
Югославії заявила, що “держави будуть нести відповідальність за порушення прав
людини, які їх представники вчиняють на власній території або території іншої
держави.” [517]
Відповідальність за порушення норм міжнародного гуманітарного права може
наступати у тому випадку, якщо відповідні звинувачення у порушеннях знайшли
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своє підтвердження. З приводу тверджень про порушення відповідно до
Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 р. (ст.ст. 52, 53, 132, 149
відповідно) [518] повинно бути розпочато розслідування на прохання однієї із
сторін конфлікту. Процедура такого розслідування повинна бути погоджена
сторонами конфлікту. Як засвідчує практика організації та проведення таких
розслідувань, погодження процедури розслідування порушень міжнародного
гуманітарного права є складним і тривалим, особливо між сторонами активного
збройного протистояння, наслідком якого є багаточисельні втрати з обох сторін та
існує недовіра один до одного. З урахуванням цієї проблеми стаття 90
Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій 1949 р., що був остаточно
погоджений та прийнятий на Дипломатичній конференції 1974-1977 рр. стало
важливим кроком вперед, оскільки відповідно до цієї статті була заснована
Комісію з встановлення фактів, яка правомочна проводити розслідування на
прохання однієї із сторін конфлікту відносно стверджень про порушення, вчинених
іншою стороною. Комісія з встановлення фактів може здійснювати діяльність у
тому випадку, якщо обидві сторони ногоджуються з компетенцією Комісії, - в
даному конкретному випадку або зробив про це загальну заяву.
Слід звернути увагу на тому, що діяльність Комісії з встановлення фактів
передбачена під час міжнародного збройного конфлікту. Проте Комісія з
встановлення фактів зробила офіційну заяву про можливість її роботи і в умовах
неміжнародного збройного конфлікту.
Проведення розслідування порушення міжнародного гуманітарного права
може здійснити і Держава-покровителька, що визначається також за згодою сторін
конфлікту зі складу нейтральних держав.
Оскільки з об’єктивних причин, про що нами було вже зазначено раніше,
контрольні механізми Держави-покровительки та Комісії з встановлення фактів,
що потребують згоди сторін конфлікту на їх застосування, не є достатньо
ефективними, найбільш дієвим механізмом притягнення держави-порушника до
відповідальності, на наш погляд, є централізований механізм в рамках ООН,
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зокрема, як застосування у разі загрози миру, порушення миру або акту агресії
відповідних санкцій, так і заходів, передбачених главою VII Статуту ООН, а також
міжнародних судових процедур.
Кожна держава-учасниця конвенцій повинна застосовувати контрзаходи до
такого порушника. У разі вирішенні питань щодо накладення, контролю чи
перегляді режиму санкцій ООН та інші міжнародні організації, а також окремі
держави зобов’язані дотримуватись принципів міжнародного гуманітарного права,
зокрема щодо необхідності “гуманітарних виключень”, за якими санкції не можуть
зачіпати питання забезпечення

цивільного населення продуктами харчування,

водою, медичними препаратами, засобами для обогріву тощо, що є “необхідним
для його виживання”.
Слід звернути увагу на тому, що умисні діяння, що викликають голод в якійнебудь національній, етнічній, расовій чи релігійній групі, що вчиняються з
наміром знищення цієї групи повністю або частково, можуть розглядатися у якості
акту геноциду. При цьому, слід зазначити, що в законодавстві окремих держав
виключається компетенція національного суду відносно правопорушень, що
інкримінуються в вину цим державам. [519]
У разі порушень міжнародного гуманітарного права застосовуються загальні
норми міжнародного права про відповідальність держав. Крім цього, принцип
відповідальності воюючих держав за дії своїх органів визначено в загальному
вигляді в ст. 3 Гаазької конвенції IV 1907 р. та повторено mutatis mutandis у цьому
формулюванні в ст. 91 Додаткового протоколу I 1977 р. до Женвських конвенцій
1949 р.. Що стосується норм права про відповідальність держав, в міжнародному
гуманітарному праві

визначено

як

загальне

зобов’язання

щодо

виплати

компенсації (ст. 3 Гаазької конвенції IV 1907 р., ст. 91 Додаткового протоколу I
1977 р.), так і передбачено також окремі особливості в загальних нормах про
відповідальність держав. Зокрема, а) передбачена сувора відповідальність держави
за діяння, вчинені особами зі складу її збройних сил; б) забороняються репресалії
проти осіб і об’єктів, що користуються захистом, та проти цивільного населення
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(ст.ст. 46, 47, 13, 33 чотирьох Женевських конвенцій 1948 р., ст.ст. 20, 51 – 56
Додаткового протоколу I 1977 р.). Взаємність при цьому виключена загальними
нормами; в) оскільки норми міжнародного гуманітарного права в основному є
нормами jus cogens, ні держави не можуть погодитись на позбавлення осіб, які
перебувають під захистом їх прав, ні ці особи не можуть відмовитися від своїх
прав (ст. 7 Женевських конвенції I-III, ст. 8 Конвенції IV). Також, оскільки в
основному норми міжнародного гуманітарного права призначені для збройних
конфліктів, що визначаються як надзвичайні ситуації, міжнародне гуманітарне
право виключає посилання на стан необхідності для виправдання порушень (ст. 25
Проекту статей Комісії міжнародного права ООН про відповідальність держав), за
виключенням

випадків,

що

безпосередньо

визначені

в

міжнародному

гуманітарному праві (наприклад, ст. 33(2) Конвенції I; ст. ст. 49(2), 49(5), 53, 55(3),
108(2) Конвенції IV).
Міжнародно-правова відповідальність міжнародної організації в рамках
міжнародного гуманітарного права може бути реалізована з урахуванням
звичаєвого характеру міжнародного гуманітарного права та належності більшості
її норм до норм jus cogens в рамках зобов’язань, що накладають на суб’єктів
міжнародного права загальні норми міжнародного права (позиція Міжнародного
Суду

ООН)

чи

загальні

принципи

права

(позиція

Суду

Європейських

Співтовариств) або міжнародне звичаєве право.
Слід, на наше переконання, підтримати з урахуванням правила “Nemo plus
juris dat guam ipse habet” (Ніхто не може дати більше прав ніж має сам – лат.)
застосування по-аналогії статті 31 Віденської конвенції 1978 року щодо
правонаступництва держав на ситуації утворення державами міжнародних
організацій, та звернути увагу на таку нову форму діяльності у сфері організації
компенсаційних виплат як “компенсаційна комісія ООН” (наприклад, така Комісія
- ККООН була створена Радою Безпеки ООН у зв’язку із незаконним вторгненням
Іраку в Кувейт), в рамках якої не лише держави, а також приватні особи та інші
недержавні організації мають можливість подавати позови до держави-агресора
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та/або держави-окупанта щодо відшкодування компенсації заподіяної шкоди
безпосередньо без посередництва власної країни.
5.3. Індивідуальна кримінальна відповідальність особи за порушення
норм міжнародного гуманітарного права
Процеси глобалізації та інтеграції міжнародного життя суттєво впливають і
на процеси боротьби із міжнародною злочинністю, зокрема і у сфері міжнародного
гуманітарного права. В цих умовах науковий інтерес представляє дослідження
поняття

індивідуальної

кримінальної

відповідальності

особи

за

серйозні

порушення міжнародного гуманітарного права.
Дослідження концепції серйозного порушення міжнародного гуманітарного
права

як

міжнародного

відповідальності

держави,

злочину

та

як

міжнародної

підстави

організації

міжнародно-правової
та/або

міжнародної

кримінальної відповідальності індивіда вказує на її розвиток в міжнародному
гуманітарному праві у зв’язку з існуючими загрозами миру та міжнародній безпеці,
необхідності вжиття відповідних заходів щодо протидії вчиненню серйозних
порушень міжнародного гуманітарного права.
Міжнародно-правова криміналізація, як зазначає Н.А. Зелінська, має прояв у
приматі

міжнародного

визнання

злочинності

діяння

перед

положеннями

національного права [520]. Це є зрозумілим для міжнародного гуманітарного
права, виходячи з положень Нюрнберзьких принципів, затверджених у 1950 р.
Комісією міжнародного права ООН, зокрема, Принципу II, в якому наголошується:
“Той факт, що внутрішне право не накладає покарання за дії, що визнаються
злочином з точки зору міжнародного права, не звільняє осіб, які вчинилм це
діяння, від відповідальності за міжнародним правом.” Вважаємо, що також
введення амністії на національному рівні стосовно міжнародних злочинів, не
впливає на відповідальність за їх вчинення на міжнародному рівні.
Серйозне порушення міжнародного гуманітарного права як міжнародний
злочин – це діяння, що є “міжнародним” за походженням кримінально-правової
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заборони.

Такі

міжнародного

міжнародні

гуманітарного

злочини
права

й

безпосередньо
існують

порушують

незалежно

від

норми

наявності

кримінально-правової заборони у внутрішньодержавному праві. [521, c. 135]
Слід зазначити, що положення міжнародного гуманітарного права, що
стосуються міжнародних злочинів і відповідальності за їх вчинення досить складні
і потребують глибокого вивчення. [522]
З урахуванням положень міжнародних договорів, правостворюючих рішень
міжнародних організацій, на наш погляд, існує необхідність виокремити декілька
модифікацій серйозного порушення міжнародного гуманітарного права як
міжнародного злочину: 1) “гаазько-женевську”, сконструйовану відповідно до
норм “права Гааги” та “права Женеви”, зокрема відповідно до вимог Женевських
конвенцій 1949 року та Додаткових протоколів I та II до них 1977 року, Конвенції
ЮНЕСКО 1954 року та двох протоколів до неї, міжнародних конвенцій щодо
заборони конкретних видів зброї; 2) “римську”, закладену в Римському статуті
Міжнародного кримінального суду; 3) “нью-йорську”, формування якої пов'язано з
діяльністю Організації Обєднаних Націй, зокрема з відповідними резолюціями
Ради Безпеки ООН щодо створення і діяльністю міжнародних трибуналів ad hoc по
колишньої Югославії та Руанді, в статутах яких знайшло визначення поняття
“серьозного порушення” міжнародного гуманітарного права.
“Гаазько-женевська” модифікація серйозного порушення міжнародного
гуманітарного права пов’язана із визначенням серйозних порушень міжнародного
гуманітарного права відповідно до норм “права Гааги” та “права Женеви”, зокрема
в Женевських конвенціях про захист жертв війни 1949 року та Додатковому
протоколі I до них 1977 року, Конвенції ЮНЕСКО 1954 року та двох протоколів до
неї, міжнародних конвенцій щодо заборони конкретних видів зброї. В зазначених
міжнародно-правових

актах

визначені

серйозні

порушення

міжнародного

гуманітарного права, зокрема в ст. 50 Женевської конвенції I, ст. 57 Женевської
конвенції II, ст. 130 Женевської конвенції III, ст. 147 Женевської конвенції IV,
ст.ст.11, 85 Додаткового протоколу I до них 1977 р., ст. 28 Гаазької конвенції
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ЮНЕСКО 1954 р. та Додатковому протоколі II до неї 1999 р., ст. IV Конвенції про
заборону військового або будь-якого іншого ворожого використання засобів
впливу на природне середовище 1976 р. тощо.
Відповідно до Статуту Нюрнберзького трибуналу воєнні злочини віднесені
до міжнародних злочинів і становлять особливу небезпеку для міжнародного
співтовариства. Кодифікація міжнародно-правових норм щодо відповідальності за
вчинення порушень проти законів та звичаїв війни, як було визначено під час
роботи Нюрнберзького трибуналу, було здійснено ще в Гаазьких Конвенціях 1899
і 1907 рр.
Слід звернути увагу на тому, що відповідно до ст. 85 Додаткового протоколу
I 1977 р. до Женевських конвенцій про захист жертв війни серйозні порушення
міжнародного гуманітарного права розглядаються у якості “воєнних злочинів,”
[523, c. 336] визначення яких як одного з видів міжнародних злочинів було
здійснено в статутах Нюрнберзького та Токійського трибуналів. Важливою
особливістю нормативно-правового визначення відповідальності за їх вчинення є
те, що відповідальність може бути реалізована у разі вчинення таких злочинів в
умовах збройних конфліктів міжнародного характеру.
“Римська” модифікація серйозного порушення міжнародного гуманітарного права
визначена у Римському статуті Міжнародного кримінального суду серед воєнних злочинів
(ст. 8), які згідно преамбули цього Статуту віднесено до найсерйозніші злочини, які
викликають стурбованість всього міжнародного співтовариства, та які не повинні
залишатися безкарними і їх дієве переслідування повинно бути забезпечене як заходами,
що вживаються на національному рівні, так і активізацією міжнародного співробітництва.
Відповідно до ст. 5 Римського статуту юрисдикція Міжнародного кримінального суду
обмежується найсерйознішими злочинами, які викликають стурбованість всього
міжнародного співтовариства, а саме: злочини проти людяності, воєнні злочини, злочин
геноциду та злочин агресії. Як бачимо, відбулися певною мірою мрії таких дослідників, як
проф. К. Салдана, проф. Г. Донедьє де Вабр, [524, C. 13-14] а також проф. Пелла, який
запропонував свого часу проект Всесвітнього кримінального кодексу. [525, C. 23]
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Оскільки на сьогоднішній день більшість збройних конфліктів носить
неміжнародний характер, важливим є те, що відповідальність за вчинення
серйозних порушень у Римському статуті Міжнародного кримінального суду
передбачена як у разі їх вчинення як під час міжнародних, так і неміжнародних
збройних конфліктів. Така відповідальність стала реальністю у 2002 році після
набрання чинності Римського Статуту.
“Нью-йорська”

модифікація

серйозного

порушення

міжнародного

гуманітарного права пов’язана з діяльністю у сфері запобігання серйозним
порушенням міжнародного гуманітарного права Організації Обєднаних Націй, з
визначенням цього міжнародного злочину у відповідних резолюціями Ради
Безпеки ООН щодо створення і діяльності міжнародних трибуналів ad hoc по
колишньої Югославії та Руанді та статутах цих міжнародних судів. У ст. 1 Статуту
Міжнародного Трибуналу по колишній Югославії 1993 р. та ст. 1 Статуту
Міжнародного трибуналу по Руанді 1994 р. визначено, що вказані Трибунали
уповноважені здійснювати судове переслідування щодо осіб, відповідальних за
серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, вчинені на території цих
держав. Види серйозних порушень міжнародного гуманітарного права знайшли
закріплення в Статуті Міжнародного трибуналу по колишній Югославії 1993 р. (ст.
ст. 2, 3) та Статуті Міжнародного трибуналу по Руанді 1994 р. (ст. 4).
Вважаємо, що незважаючи на наявні розбіжності в окремих елементах, ці
модифікації серйозного порушення міжнародного гуманітарного права мають
єдину концептуальну основу.
В умовах активізації ролі і значення міжнародних організацій, насамперед,
Організації Об’єднаних Націй у сфері міжнародного гуманітарного права існують
передумову формування нової концепції серйозного порушення міжнародного
гуманітарного права як одного з найсерйозніших злочинів, що викликають
стурбованість всього міжнародного співтовариства, та підстави кримінальної
відповідальності індивіда за його вчинення.
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Відповідно до Статуту Міжнародного трибуналу по колишній Югославії
1993 р. до серйозних порушень норм МГП відносить:
1) серйозні порушення Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949
р.: а) умисне вбивство; b) катування та нелюдське ставлення, включаючи біологічні
експерименти; с) умисне заподіяння тяжких страждань або серйозного каліцтва або
завдання шкоди здоров'ю; d) незаконне, довільне та проведене у великому
масштабі руйнування та присвоєння майна, що не викликане військовою
необхідністю; е) примушування військовополоненого або цивільної особи служити
в

збройних

силах

військовополоненого

ворожої
або

держави;

цивільної

особи

f)
на

умисне

позбавлення

безстороннє

та

прав

нормальне

судочинство; g) незаконна депортація, переміщення або арешт цивільної особи; h)
взяття цивільних осіб як заручників (ст. 2);
2) порушення законів або звичаїв війни (не є вичерпним): а) застосування
отруйних речовин або інших видів зброї, призначених для заподіяння зайвих
страждань; b) безглузде руйнування міст, селищ або сіл або руйнування, не
виправдане військовою необхідністю; с) напад на незахищені міста, села, житла
або будинки або їх обстріл із застосуванням будь-яких засобів; d) захоплення,
руйнування або навмисне ушкодження культових, благодійних, навчальних,
художніх та наукових установ, історичних пам'ятників, художніх та наукових
здобутків; e) розгарбування суспільної або приватної власності (ст. 3);
3) геноцид (ст. 4);
4)злочини проти людяності; а) убивства; b) винищування; с) поневолення; d)
депортація; е) тюремне ув'язнення; f) катування; g) зґвалтування; h) переслідування
за політичними, расовими або релігійними мотивами; i) інші нелюдські акти (ст. 5).
У свою чергу, в Статуті Міжнародного трибуналу по Руанді 1994 р., крім
вищезазначених порушень, до категорії "серйозних" відносить також порушення
ст. 3, загальних для Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 р. та
Протоколу ІІ, зокрема: а) посягання на життя, здоров'я та фізичне або психічне
благополуччя осіб, зокрема вбивство, а також жорстоке поводження, як,
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наприклад, катування, каліцтва або будь-які форми тілесного покарання; b)
колективні покарання; с) взяття заручників; d) акти тероризму; е) посягання на
людське достоїнство, зокрема образливе та принизливе поводження, зґвалтування,
примусова проституція та будь-які форми непристойного нападу; f) мародерство;
g) засудження та застосування покарання без попереднього судового рішення,
винесеного належним чином заснованим судом, при наявності судових гарантій,
визнаних необхідними цивілізованими націями; h) погрози вчинення кожного з
перерахованих вище діянь .
Отже, таким чином Рада Безпеки ООН відносить до серйозних порушень
міжнародного гуманітарного права як воєнні злочини, так і злочини проти
людяності та злочин геноциду, а також терористичні акти.
З урахуванням визначення серйозних порушень міжнародного гуманітарного
права в Статуті Міжнародного трибуналу по колишній Югославії та Статуті
Міжнародного трибуналу по Руанді можна стверджувати про нову концепцію
серйозного порушення міжнародного гуманітарного права, яка змістовно охоплює
як воєнні злочини, так і злочини проти людяності, злочин геноциду та
терористичні акти.
Важливим є те, що визначено універсальну юрисдикцію щодо зазначених
серйозних порушень міжнародного гуманітарного права та відповідальність за їх
вчинення незалежно від виду збройного конфлікту - під час міжнародного чи
внутрішнього збройного конфлікту або в мирний час. Слід зазначити, що не лише
практика міжнародних судів, але і національних йде цим шляхом. Так, Верховний
суд США поширів ст. 3, спільну для усіх Женевських конвенцій 1949р. на
ув’язнених в Гуантанамо-Бей, нібито причетних до взаємодії афганського Талібану
і терористичної мережі, й надав їм гарантоване право на провадження у належним
чином утвореному суді “з правовими гарантіями, визнаними цивілізованими
народами як непорушні.” [526]
У зв’язку з цим, слід зазначити, що кваліфікація належних до терористичних
організацій осіб як захищених цивільних осіб у розумінні Женевької конвенції про
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захист цивільного населення під час війни 1949 р. і Додаткового протоколу I 1977
р. загрожує надати їхнім таємним діям неналежні (непропорційні) привілеї
передусім проти цивільного населення. Звідси бере початок спірна кваліфікація як
“незаконні комбатанти”, що у всякому разі не обмежується лише терористичним
насильством, а загалом охоплює усіх осіб, які без визнаного міжнародним правом
статусу “комбатанта” беруть участь у боротьбі. Як зазначає Матіас Гердеген,
вимога, що держава – об’єкт агресивних дій у всякому разі має проти
терористичних організацій мати можливість ведення боротьби, які надає їй
міжнародне гуманітарне право проти збройних сил ворожої держави (чи проти
належних до організованих військових угруповань в не міжнародному конфлікті),
видається принаймі розумною. [527, C. 431]
В заключній доповіді комісії ООН, що була уповноважена розглянути і
проаналізувати інформацію, що відноситься до серйозних порушень міжнародного
гуманітарного права в колишній Югославії, щодо права, яке застосовується під час
неміжнародних конфліктів, було зазначено, що єдиними злочинами, які вчинені в
період внутрішнього збройного конфлікту, на які розповсюджується універсальна
юрисдикція, є злочини проти людяності, а також злочин геноциду. [528, c. 40]
Таким чином, в черговий раз було

підтверджено, що крім воєнних злочинів,

злочини проти людяності та злочин геноциду віднесено до серйозних порушень
міжнародного гуманітарного права.
Отже, таким чином Рада Безпеки ООН відносить до серйозних порушень
міжнародного гуманітарного права як воєнні злочини, так і злочини проти
людяності та злочин геноциду, а також терористичні акти.
Класифікація серйозних порушень міжнародного гуманітарного права в
Римському статуті Міжнародного кримінального суду 1998 року має певні
особливості, що обумовлено, на нашщ погляд, юрисдикційними повноваженнями
цього Суду. Зокрема, у ст. 5 вказаного Статуту зазначено, що юрисдикція Суду
обмежується найбільш серйозними злочинами, що викликають стурбованість
усього міжнародного співтовариства. Відповідно до цього Статуту Суд має
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юрисдикцію відносно наступних злочинів: a) злочин геноциду; b) злочинів проти
людяності; c) воєнних злочинів; d) злочину агресії. Від категорії "злочини проти
миру" розробники Статуту відмовилися, оскільки лише єдине із вказаних діянь –
агресія – було визнано міжнародним злочином і, відповідно, віднесено до
юрисдикції Суду. Із проекту Римського статуту за наполяганням США були
виключені і злочини міжнародного тероризму (у статуті спеціального трибуналу
по Лівану злочин міжнародного тероризму було визначено серед юрисдикційних
повноважень цього суду). Не знайшов підтримки в Римському статуті МКС і
принцип універсальної юрисдикції.
При аналізі серьозних порушень міжнародного гуманітарного порава як
воєнних злочинів, слід зазначити, що відповідно до Женевських конвенцій про
захист жертв війни 1949 р. визначаються наступні серйозні порушення:
–

умисне

вбивство;

катування

і

нелюдське

ставлення;

біологічні

експерименти; умисне заподіяння тяжких страждань; заподіяння серйозного
каліцтва чи нанесення шкоди здоров'ю ( ст. 50 Першої конвенції, ст. 51 Другої
конвенції, ст. 130 Третьої конвенції, ст. 147 Четвертої конвенції);
– незаконне, довільне і проведене у великому масштабі руйнування і
присвоєння майна, що не було викликане військовою необхідністю (ст. 50 Першої
конвенції, ст. 51 Другої конвенції, ст. 147 Четвертої конвенції);
– примушування військовополоненого чи особи, яка перебуває під
покровительством, служити в збройних силах ворожої держави; позбавлення
військовополоненого чи особи, яка перебуває під покровительством, права на
неупереджене та нормальне судочинство, передбачене Конвенціями (ст. 130
Третьої конвенції, ст. 147 Четвертої конвенції); незаконна депортація чи
переміщення особи, яка перебуває під покровительством; незаконний арешт особи,
яка перебуває під покровительством, захоплення заручників (ст. 147 Четвертої
конвенції).
До серйозних порушень, обумовлених у Додатковому протоколі I 1977 р.
відноситься заподіяння шкоди фізичному та психічному стану здоров'я і
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недоторканності осіб, що перебувають під владою супротивної сторони, або
інтернованих, затриманих чи яким-небудь іншим чином позбавлених свободи, не
повинно завдаватися шкоди шляхом якоїсь невиправданої дії або бездіяльності.
Зокрема, забороняється піддавати вищевказаних осіб жодній медичній процедурі,
яка не вимагається за станом здоров'я зазначеної особи та не відповідає
загальноприйнятим медичним нормам, що застосовуються за аналогічних, з
медичної точки зору, обставин до громадян сторони, що проводить таку процедуру
та які не позбавлені свободи у будь-якій формі (ст. 11). Відповідно до п.3 ст. 85
вказаного Протоколу на доповнення до серйозних порушень, визначених у ст. 11,
як серйозні порушення розглядаються дії, якщо вони вчиняються умисно на
порушення відповідних положень цього Протоколу і є причиною смерті або
серйозного тілесного ушкодження чи шкоди здоров'ю: перетворення цивільного
населення або окремих цивільних осіб на об'єкт нападу; вчинення нападу
невибіркового характеру щодо цивільного населення або цивільних об'єктів, якщо
відомо, що такий напад стане причиною надмірних втрат життя, поранень серед
цивільного населення або завдасть шкоди цивільним об'єктам; вчинення нападу на
установки або споруди, що містять небезпечні сили, коли відомо, що такий напад
стане причиною надмірних втрат життя, поранень серед цивільного населення або
завдасть шкоди цивільним об'єктам; перетворення неукріплених місцевостей та
нейтральних зон на об'єкт нападу; вчинення нападу на особу, якщо відомо, що вона
припинила брати участь у воєнних діях; віроломне використання розпізнавальної
емблеми Червоного Хреста, Червоного Півмісяця або Червоного Лева і Сонця, або
інших захисних знаків, визнаних Конвенціями і цим Протоколом.
Крім того, на доповнення до серйозних порушень, зазначених у попередніх
пунктах цієї статті та в Женевських конвенціях про захист жертв війни 1949 р,
розглядаються як серйозні порушення такі дії, якщо вони вчиняються умисно та на
порушення Конвенцій або цього Протоколу: переміщення окупуючою державою
частини її власного цивільного населення на окуповану нею територію або
депортація чи переміщення всього або частини населення окупованої території у
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межах цієї території чи за її межі на порушення ст. 49 Четвертої конвенції;
невиправдана затримка репатріації військовополонених або цивільних осіб;
застосування практики апартеїду та інших негуманних і принижуючих дій,
заснованих на расовій дискримінації, які зневажають гідність особи; перетворення
явно розпізнаваних історичних пам'яток, творів мистецтва або місць відправлення
культу, що є культурною або духовною спадщиною народів і яким спеціальною
угодою, укладеною, наприклад, у рамках компетентної організації, надається
особливий захист на об'єкт нападу, внаслідок чого вони зазнають значних
руйнувань, у випадку, якщо відсутні свідчення про порушення супротивною
стороною п. "b" ст. 53, і коли такі історичні пам'ятки, твори мистецтва та місця
відправлення культу не розміщені поблизу воєнних об'єктів; позбавлення особи,
яка користується захистом Конвенцій або захистом, згаданим у п. 2 цієї статті,
права на неупереджене та нормальне судочинство. Без шкоди для застосування
Конвенцій і цього Протоколу серйозні порушення цих документів розглядаються
як воєнні злочини (п. 4 ст. 85 Протоколу ІІ).
Крім того, у положеннях Конвенції про захист культурних цінностей у
випадку збройного конфлікту 1954 р., Конвенції про заборону розробки,
виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) зброї та
токсинної зброї та про їх знищення 1972 р., Конвенції про заборону військового
або будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне
середовище 1977 р., Конвенції про заборону чи обмеження застосування
конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що спричиняють
надмірні пошкодження чи мають невибіркову дію 1980 р., Конвенції про заборону
розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її
знищення 1993 р. також визначається ряд серйозних порушень міжнародного
гуманітарного права.
Злочини

проти

людяності

як

серьозні

порушення

міжнародного

гуманітарного права відповідно до ст.7 Римського статуту Міжнародного
кримінального суду оозначає будь-яке із діянь, які здійснюються в рамках
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широкомасштабного чи систематичного нападу на будь-яких цивільних осіб, якщо
такий напад вчинюється свідомо: а) вбивство; b) знищення; c) поневолення; d)
депортація чи насильницьке переміщення населення; e) ув’язнення чи інше
жорстоке позбавлення фізичної свободи на порушення основоположних норм
міжнародного права; f) тортури; g) зґвалтування, обернення у сексуальне рабство,
примушення до проституції, вимушена вагітність, вимушена стерилізація чи будьякі інші форми сексуального насилля схожої тяжкості; h) переслідування будь-якої
ідентифікованої групи чи спільноти за політичними, расовими, національними,
етнічними, культурними, релігійними, гендерними чи іншими мотивами, які
повсюдно визнані недопустимими згідно з міжнародним правом, за зв’язок з будьякими діяннями, зазначеними у цьому пункті, чи будь-якими злочинами, що
підпадають під юрисдикцію Суду; і) насильницьке зникнення людей; j) злочини
апартеїду; k) інші нелюдські діяння аналогічного характеру, що полягають в
умисному заподіянні великих страждань чи серйозних тяжких ушкоджень чи
серйозної шкоди психічному чи фізичному здоров’ю. Характерними ознаками
цього серьозного порушення міжнародного гуманітарного права є: спрямованість
проти цивільного населення, організованість і систематичныстьабо масштабність
дій. [529, C. 95]
Одним із тяжких злочинів проти людяності міжнародним співтовариством
визнано апартеїд. Його сутність як злочинної політики і злочинного діяння полягає
в територіальному, соціальному, політичному чи економічному поділі фізичних
осіб за ознакою раси, національності чи релігії, в узаконеному безправ'ї останніх.
З метою боротьби із вказаним злочином 30 листопада 1973 р. Генеральною
Асамблеєю ООН на XXVIII сесії було прийнято Конвенцію про припинення
злочину апартеїду та покарання за нього [530]. Ця Конвенція вступила в силу 18
липня 1976 р. (ратифікована Президією Верховної Ради СРСР 15 жовтня 1975 р.).
На підставі Закону України "Про правонаступництво України" від 12 вересня 1991
р. дія зазначеної Конвенції розповсюджується і на Україну, як правонаступницю
УРСР, що входила до складу Радянського Союзу.
339

Вказана Конвенція, по суті, розвиває і конкретизує стосовно апартеїду
основні положення, що містяться в Конвенції про попередження злочину геноциду
та покарання за нього, а також Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм
расової дискримінації, ст. 3 якої зобов’язує держави заборонити та викоренити
апартеїд і расову сегрегацію на територіях, що знаходяться під їх юрисдикцією.
Хоча Конвенція про припинення злочину апартеїду та покарання за нього
була спрямована проти апартеїду в Південній Африці, за своїм змістом вона має
більш загальний характер, оскільки головні її положення є діючими нормами
міжнародного права. Так, в ст. ІІ Конвенції зазначено, що апартеїд означає
наступні нелюдські акти, вчинені з метою встановлення і підтримки панування
однієї расової групи людей над будь-якою іншою расовою групою людей та її
систематичне пригноблення, зокрема, позбавлення члена чи членів расової групи
або груп права на життя та свободу особистості; шляхом вбивства членів расової
групи чи груп тощо. Зазначені діяння, які входять до складу злочину апартеїду,
дуже схожі з діяннями, які характеризують злочин геноциду та передбачені в
Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього 1948 р.
Суттєвою ознакою, що дозволяє відмежувати вказані злочини один від одного, є
мета. Для апартеїду головною метою є встановлення і підтримка панування однієї
расової групи людей над іншою, а для геноциду – повне або часткове знищення
будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи.
Термін

"злочини

проти

людства"

застосовано

у

Конвенції

про

незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства 1968
р. та Європейської конвенції про незастосування строку давності до злочинів
проти людства та воєнних злочинів від 25 січня 1974 р. [531] Поняття "людство"
охоплює людське населення всієї планети незалежно від того, громадянином якої
держави є людина.
Геноцид як один із видів серйозного порушення міжнародного гуманітарного
права вважається одним із самих небезпечних злочинів, які може вчинити людина.
Невдовзі після закінчення Другої світової війни міжнародне співтовариство
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виокремило такій самостійний міжнародний злочин проти людяності, як геноцид.
Хоча в Статуті та вироку Нюрнберзького трибуналу термін "геноцид" не
використовувався. Однак, як справедливо зазначають дослідники "у розумінні
Нюрнберзького трибуналу геноцид – це система злочинних дій, спрямованих на
фізичне знищення групи населення" [532, C. 454].
У зв’язку з цим, у Конвенції про запобігання злочину геноцид і покарання за
нього 1948 р. встановлено, що геноцид незалежно від того, вчиняється він у
мирний чи у воєнний час, є злочином, який порушує норми міжнародного права і
проти якого договірні сторони зобов’язані застосовувати заходи та карати за його
вчинення (ст. І). Ст. V цієї Конвенції до геноциду відносить дії, вчинені з метою
знищити повністю чи частково будь-яку національну, етнічну, расову чи релігійну
групу як таку, в тому числі вбивство членів такої групи, заподіяння їм тяжких
тілесних ушкоджень чи розумового розладу, навмисне створення життєвих умов,
розрахованих на її повне чи часткове фізичне знищення, насильницьку передачу
дітей з однієї людської групи в іншу, заходів для запобігання дітонародженню
всередині такої групи.
Геноцид може полягати не тільки в повному, а й в "частковому знищенні"
вищевказаних груп, що є оціночним поняттям. Міжнародна практика показує, що
саме суд, покладаючись на власний розсуд, може кваліфікувати той чи інший акт
(чи політику) як геноцид. Так, у 1998 р. Судовою палатою Міжнародного
трибуналу по Руанді було винесено вирок у справі Акаєші [533, C. 81], у якому
вказувалось, що якщо розглядати зґвалтування як метод знищення групи людей
шляхом заподіяння їм тяжкого фізичної чи душевної шкоди, то його можна
віднести до геноциду. Крім того, у вироку пояснювалося, що зґвалтування може
розглядатися як дії, які перешкоджають народжуваності всередині групи.
Суспільна небезпечність геноциду полягає у тому, що в результаті вчинення
цього злочину повністю або частково припиняє чи може припинити існування
відповідна національність, етнічна, расова чи релігійна група людей, яка
характеризується самобутністю традицій, способом життя та культури або іншими
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особливості своєї життєдіяльності. У зв’язку з цим не можна не згадати про
голодомор 1932–1933 р. р., який також став жахливим прикладом злочину
геноциду щодо українського народу. Як зазначають науковці, Голодомор 1932–
1933 рр. був штучно організованою акцією проти українського народу. Зокрема, за
Висновком судової науково-демографічної експертизи Інституту демографії та
соціальних досліджень ім.. М.В. Птухи Національної академії наук України від 30
листопада 2009 р. внаслідок вчиненого геноциду в Україні загинуло 3 млн. 941 тис.
осіб, з них: протягом лютого – грудня 1932 р. – 205 тис. осіб, у 1933 р. – 3 598 тис.
осіб, у першій половині 1934 р. 138 тис. осіб. [534]
При нацизмі геноцид став також одним із основних напрямків державної
політики. Зокрема, під час Другої світової війни саме за допомогою геноциду
гітлерівці винищили 12 мільйонів українців, росіян, поляків, євреїв, чехів, словаків,
а саме – цивільне населення. [535, C. 192]
З урахуванням наведеного, на наш погляд, існує необхідність вдосконалення
норм

міжнародного

гуманітарного

права,

зокрема

і

Римського

Статуту

Міжнародного кримінального суду в частині визначення серйозних порушень
міжнародного

гуманітарного

права

з

урахуванням

концепції

“серйозного

порушення”, визначеної Радою Безпеки ООН.
5.4. Міжнародно-правова система запобігання порушенням міжнародного
гуманітарного права
Міжнародне гуманітарне право має універсальну юрисдикцію та власну систему
протидії серйозним порушенням її норм, яка передбачає класифікацію таких
порушень, санкції та міжнародну судову процедуру відповідальності. Таким
чином, міжнародне гуманітарне право не тільки визначає основні права людської
особистості, але й передбачає механізми, що забезпечують дотримання цих норм,
серед яких — зобов’язання держав щодо включення до національного
кримінального

законодавства

норми

міжнародного гуманітарного права.
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із

запобігання

серйозних

порушень

У вирішенні проблем щодо запобігання воєнним злочиніам головна роль
відводиться безпосередньо державам, як учасникам того чи іншого збройного
конфлікту, так і іншим державам-учасникам відповідних міжнародних договорів.
Від держав вимагається виконання принципу “aut judicare aut dedere” (покарай або
видай). У разі вчинення воєнного злочину, згідно з Женевською конвенцією 1949
р., Договірні Сторони мають передати до національного суду воєнних злочинців
або іншій зацікавленій Високій Договірній Стороні, в тому випадку, якщо ця
Договірна Сторона має докази, що є підставою для звинувачення цих осіб.
За своїм розвитком система запобігання серйозним порушенням міжнародного
гуманітарного права пройшла кілька етапів.
Вважається, що з самого початку система запобігання серйозним порушенням
міжнародного гуманітарного права була внутрішньодержавною. Свідченням цього
є як прецеденти притягнення до відповідальності порушників, так і класичні
теоретичні концепції. Наприклад, в Інструкції польовим військам США від 24
квітня 1863 р. Френсіса Лібера зазначалося, що військовослужбовці, винні

у

вчиненні порушення права війни, повинні бути притягнуті до суду незалежно від
того, чи є вони ввійськовослужбовцями США чи є військовополоненими, тобто
громадянами іншої держави.
Лише у XIX ст., як зазначають дослідники, на основі внутрішньодержавного
законодавства посала складатися дійсно міжнародна система, що спочатку не
передбачала санкцій за вчинення правопорушень – це залишалось справою
суверенних держав. Це, як правило, призводило до того, що правопорушники
залишались непокараними. І тільки добра воля держав була підставою для
забезпечення дотримання законів та звичаїв війни. Як зазначалося у ст. 851 Правил
проходження служби в Іспанії, лише добра воля залишалось єдиним, що
забезпечувало їх дотримання.
Становлення дійсно міжнародної системи дотримання законів та звичаїв війни
почалося з кінця ХІХ століття, коли на основі національних законодавств почали
формуватися міжнародно-правові норми про відповідальність за порушення права
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війни, серед яких важливе місце займає Санкт-Петербурзька декларація 1868 р.,
Гаазькі конвенції 1899 р. і 1907 р. Проте відсутність міжнародної класифікації
порушень права війни і кримінальних санкцій за їх порушення свідчило лише про
початок складного шляху становлення міжнародної системи. Відсутність положень
щодо кримінальної відповідальності держав за порушення законів і звичаїв війни, а
також щодо кримінальної відповідальності окремих фізичних осіб відповідно до
міжнародного права, призвело практично до безкарності за порушення права
війни.
І тільки страхіття і страшні злочини двох світових воєн рішуче підштовхнули
людство до створення ефективної міжнародної системи запобігання воєнним
злочинам. Так, після закінчення Першої світової війни 11 листопада 1918 р. була
створена Союзницька комісія для встановлення відповідальності “воєнних
злочинців”. Згідно зі статтями 227—229 Версальського мирного договору були
пред’явлені звинувачення кайзеру Німеччини Вільгельму ІІ у “найтяжчому злочині
проти міжнародної моралі та непорушності договорів”, а також іншим
звинувачуваним у воєнних злочинах громадянам Німеччини. Згідно з цим
Договором було прийнято рішення про створення міжнародного суду і
національних судів для здійснення правосуддя над воєнними злочинцями. Проте
прийняті рішення фактично так і не були виконані, оскільки Нідерланди (де він там
переховувався від переслідувань), відмовилися видати Кайзера правосуддю, а інші
звинувачувані у ході, так званих, Лейпцігських процесів отримали символічне
покарання чи взагалі були виправдані.
Система запобігання воєнним злочинам ефективно почала працювати у кінці
Другої світової війни, чому слугувало прийняття 13 січня 1942 р. урядами
союзницьких країн, окупованих Німеччиною, Сент-Джеймської декларації про
покарання воєнних злочинців, обнародуване 1 листопада 1943 р. державамиучасницями антифашиської коаліції, Московської декларації з цього питання, а
також Лондонської угоди від 18 серпня 1945 р., яка передбачала створення
міжнародного трибуналу у Нюрнберзі для суду над “головними воєнними
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злочинцями”. Згідно зі ст. 6 Статуту Трибуналу його юрисдикції підлягали
“злочини проти миру”, “воєнні злочини” і “злочини проти людяності”.
Трибунали були створені як державами антигітлерівської коаліції в
окупованих ними зонах Німеччини, так і державами, окупованими Німеччиною
раніше, на своїй території.
Важливим міжнародним інструментом запобігання воєнним злочинам став
Міжнародний воєнний трибунал для Далекого Сходу, створений 19 січня 1946
р., засідання якого проходило у Токіо.
Важливе значення щодо вирішення проблем запобігання порушенням
законів і звичаїв війни має прийняття Женевських конвенцій 1949 р. та
Додаткових протоколів І і ІІ до них 1977 р. Женевські конвенції містять загальне
положення (ст. 49 Конвенції ІV) про те, що “Високі Договірні Сторони беруть на
себе зобов’язання ввести в дію законодавство, необхідне для забезпечення
ефективних кримінальних покарань осіб, що вчинили чи наказали вчинити ті чи
інші серйозні порушення цієї конвенції”.
Вироблення Комісією міжнародного права ООН на своїй другій сесії у
червні-липні 1950 р. семи “нюрнберзьких принципів”, прийняття 26 листопада
1968 р. Конвенції щодо незастосування строку давності до воєнних злочинів і
злочинів проти людяності, учасником якої є і Україна, діяльність Міжнародних
трибуналів ad hoc по колишній Югославії і Руанді, імплементація державами у
свої національні кримінальні закони відповідальності за порушення законів і
звичаїв війни і, нарешті, набрання чинності Римським статутом Міжнародного
кримінального

суду,

остаточно

оформили

діючу

систему

запобігання

міжнародним злочинам, в тому числі порушень законів та звичаїв війни.
Особливе місце у цій системі належить Міжнародному кримінальному суду,
який відповідно до ст. 1 Римського статуту

“є постійним органом,

уповноваженим здійснювати юрисдикцію стосовно осіб, відповідальних за
найсерйозніші

злочини,

що

викликають

стурбованість

міжнародної

громадськості”.
345

Важливе місце у контролі за дотриманням права збройних конфліктів,
належить Міжнародній Комісії зі встановлення фактів, заснованої згідно зі ст. 90
Додаткового протоколу І 1977 р. Згідно з п. 2 ст. 90 цього Протоколу “Комісія
компетентна:
І) розслідувати будь-які факти, які, як передбачається, являють собою серйозні
порушення, як вони визначаються Конвенціями і даним Протоколом, чи інше
серйозне порушення Конвенції чи даного Протоколу;
ІІ) сприяти шляхом надання своїх добрих послуг відновленню поважного
ставлення до Конвенцій і до даного Протоколу”.
Згідно з п. 2d ст. 90 Протоколу “В інших ситуаціях Комісія призначає
розслідування на прохання сторони, що знаходиться у конфлікті, тільки за
згодою зацікавленої сторони чи сторін”.
Згідно з п. 2а ст. 90 Додаткового протоколу І 1977 р. “Високі Договірні Сторони,
можуть під час підписання, ратифікації чи приєднання до Протоколу, чи в будьякий подальший час заявити, що вони визнають, ipso facto і без спеціальної
угоди, стосовно будь-якої іншої Високої Договірної Сторони, яка бере на себе
такі ж зобов’язання, компетенцію Комісії стосовно розгляду заяв такої іншої
сторони, як це дозволяється даною статтею”. Ця класична факультативна умова
(optional

clause)

полягає

у

факультативному

здаванні

на

зберігання

односторонньої заяви, що заздалегідь визнає юрисдикцію цієї Комісії. Як
відомо, Україна зробила заяву, передбачену ст. 90 Додаткового протоколу І, що
стала для держави обов’язковою з 25 січня 1990 р.
В односторонньому порядку держава може звернутися до Комісії з приводу
порушення права війни за наявності таких умов:
а)

це

звернення

стосується

серйозних

порушень

(воєнних

злочинів),

передбачених Женевськими Конвенціями чи Додатковим протоколом І;
б) держава, що звертається, а також держава, що, як передбачається, вчинила
порушення, визнали юрисдикцію Комісії.
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Якщо такі умови відсутні, Комісія може бути задіяна за наявності спеціальної
угоди зацікавлених сторін.
Комісія існує з 20 листопада 1990 р., коли Канада стала 20-ю державою, що
зробила заву згідно зі ст. 90. Відповідно до п. 4 ст. 90 Комісія у разі потреби
може запропонувати сторонам свою допомогу, надати докази та оскаржити їх.
Комісія також має право, не чекаючи на згоду сторони, дії якої мають стати
предметом розгляду, проводити розслідування на місці.
Доповідь щодо встановлених фактів, які згідно з п. 5 ст. 90 є підставою для їх
правової кваліфікації і, відповідно, подальшої відповідальності за серйозні
порушення міжнародного гуманітарного права, Комісія подає сторонам.
Основна роль у запобіганні воєнним злочинам покладається на сторони
збройного конфлікту, та інші держави-учасниці Женевських конвенцій, які
мають неухильно дотримуватися принципу aut judіcare aut dedere. Зазначений
принцип зацікавлені сторони не можуть ігнорувати навіть у випадку укладення
між собою відповідних угод.
Міжнародний Комітет Червоного Хреста не є органом, який стоїть над
сторонами, що домовляються, і не може брати на себе повноваження судової
влади, якою не володіє і не намагається володіти. Водночас МКЧХ доклав і
докладає великих зусиль щоб забезпечити повагу до прав жертв війни, що згідно
з п. 26 ст. 5 Статуту Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного
Півмісяця є частиною його мандату “сприяти точному дотриманню положень
міжнародного гуманітарного права, що застосовується під час збройних
конфліктів, і приймати будь-які скарги стосовно порушень цього права, що
передбачаються”.
Згідно зі ст. 81 Додаткового протоколу І “сторони, що знаходяться у
конфлікті, надають Міжнародному Комітету Червоного Хреста всі засоби у
межах їх можливостей, що дозволяють йому виконати гуманітарні функції,
покладені на нього Конвенціями і даним Протоколом з метою забезпечення
захисту і допомоги жертвам конфліктів; Міжнародний Комітет Червоного
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Хреста також може здійснювати будь-яку іншу гуманітарну діяльність на
користь таких жертв за згодою зацікавлених сторін, що знаходяться у
конфлікті”. При цьому гуманітарна діяльність МКЧХ складається не тільки з
благодійних акцій (медична допомога, допомога продовольством, речами першої
необхідності тощо), але може включати будь-які дії, поради чи заходи
практичного характеру, що стосуються захисту, який надається Конвенціями.
Таке право означає для МКЧХ можливість встановлювати факти та повідомляти
про це владу зацікавленої воюючої держави. Зазвичай такі дії носять
конфіденційний

характер.

Проте

в

окремих

випадках,

МКЧХ

може

розголошувати та вимагати покласти край подібним порушенням чи попередити
відповідні сторони щодо небезпеки та страждань, які можуть бути викликані
бездіяльністю, погрожувати якими могли б ці сторони. МКЧХ, щоб уживати
таких крайніх заходів у своїй практиці, визначає умови:
а) порушення мають бути серйозними (тобто, воєнними злочинами) і
повторюватися;
б) якщо конфіденційні звернення не приводять до припинення актів насильства;
в) якщо порушення розголошуються в інтересах окремих осіб чи категорії
населення, які постраждали від конфлікту чи яким це погрожує;
г) у разі, якщо делегати МКЧХ є безпосередніми свідками цих порушень або
відомості щодо наявності і масштабів порушень надійшли з достовірних джерел.
Особливе значення МКЧХ, як нейтрального і незалежного посередника між
воюючими сторонами — це не тільки зверненнями до цих сторін з вимогою
дотримання та застосовування норм і принципів права збройних конфліктів, але
й

безпосередня

робота

у

епіцентрі

воєнних

дій

(відвідування

військовополонених, розшук пропалих безвісті, відновлення зв’язків між
членами сімей, клопотання щодо хворих, поранених та цивільного населення
тощо).
МКЧХ неодноразово публічно закликав воюючі сторони до припинення
окремих порушень міжнародного гуманітарного права. Так, у 1973 р. після війни
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між Ізраїлем, з одного боку, Єгиптом і Сирією з другого боку, МКЧХ заявив, що
конфліктуючі сторони “іноді не виконували свої зобов’язання беззастережно
застосовувати положення Женевських конвенцій”; у 1983 р. МКЧХ довів до
відома громадськості, меморандум щодо допущених порушень Іраном та Іраком
також

Третьої Женевської конвенції; у 1992 р., МКЧХ публічно засудив

порушення права війни під час збройного конфлікту у Боснії та Герцеговині та
інші випадки.
Успішній роботі МКЧХ сприяє особлива правосуб’єктність, що є унікальною
у міжнародних відносинах:
по-перше, МКЧХ володіє універсальною міжнародною правосуб’єктністю
універсального типу чи універсального призначення, що випливає з Женевських
конвенцій 1949 р. і Додаткових протоколів І і ІІ до них 1977 р.;
по-друге, МКЧХ володіє міжнародною правосуб’єктністю, визнаною ООН, яка з
16 жовтня 1990 р. надала МКЧХ статус спостерігача на Генеральній Асамблеї
ООН (консультативний статус при Економічній і Соціальній Раді був отриманий
раніше);
по-третє,

МКЧХ

володіє

міжнародною

правосуб’єктністю,

зміст

якої

визначається укладеними між МКЧХ і державами (така угода укладена і з
Україною) чи міжнародними організаціями угодами щодо статусу і діяльності
делегацій МКЧХ;
по-четверте, МКЧХ володіє статусом суб’єкта міжнародного приватного права,
яким МКЧХ, будучи приватним об’єднанням швейцарського права, у разі
потреби може скористатися у будь-якій державі, що визнає його на підставі
свого внутрішнього законодавства.
Судово-процесуальний імунітет МКЧХ гарантує останньому незалежність,
необхідну для виконання своїх обов'язків наданих мандатом. Відповідно до
принципу нейтральності МКЧХ “… не може ставати на будь-який бік у збройних
конфліктах і вступати у спори політичного, расового, релігійного чи ідеологічного
характеру”. Давання МКЧХ і його делегатами свідчень у ході слідства чи судових
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розглядів (у тому числі у справах воєнних злочинів) може зашкодити йому
виконувати покладені обов’язки.
Тому судово-процесуальний імунітет МКЧХ відповідно до Женевських
конвенцій, передбачає звільнення делегатів та інших співробітників МКЧХ від
давання відомостей з конфіденційних питань, а також від давання свідчень. Це
стосується ситуацій як щодо міжнародних збройних конфліктів, так і збройних
конфліктів неміжнародного характеру. Такий імунітет може поширюватися і на
ситуації, що не передбачені міжнародним гуманітарним правом. Водночас, діючи
як субститут Держав-покровительок, відповідно до статей 10, 10, 10 і 11
Женевських конвенцій 1949 р. чи в межах згідно з загальним правом гуманітарної
ініціативи відповідно до статей 9, 9, 9 і 10 Женевських конвенцій 1949 р.,
Міжнародний Комітет Червоного Хреста може призначати своїх представниківспостерігачів для участі у кримінальних процесах, порушених проти осіб, яким
покровительствують.
Важливим елементом системи є діяльність міжнародних судів ad hoc, що можуть
бути створені державами або Радою Безпеки ООН. Першими міжнародними
трибуналами ad hoс, до яких вимушена була звернутися міжнародна спільнота,
були Нюрнбергзький і Токійський трибунали, які виконали свою історичну місію
щодо притягнення до відповідальності воєнних злочинців, які вчинили відповідні
злочини під час Другої світової війни.
За рішенням Ради Безпеки ООН були створені і успішно діяли трибунали ad hoс
по колишній Югославії та Руанді, а також інші міжнародні судові органи.
Важливе значення в міжнародно-правовій системі запобігання порушенням
міжнародного

гуманітарного

права

має

Міжнародний

кримінальний

суд.Положення щодо того що Суд “зокрема” має юрисдикцію тільки стосовно
великомасштабних воєнних злочинів, встановлює деякі обмеження для Суду, але
це, на наш погляд, не має виключати компетенції Суду у розгляді окремих
кримінальних злочинів.
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Слід наголосиьти на тенденції посилення ролі ООН та її органів, а також таких
регіональних організацій, як Рада Європи та Європейський Союз, у протидії
серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права.
Важливою є діяльність міжнародних та національних судових органів як
елементів

міжнародно-правової

системи

протидії

серйозним

порушенням

міжнародного гуманітарного права.
5.5. Питання виконання Україною міжнародних зобов’язань щодо
встановлення відповідальності за порушення норм міжнародного
гуманітарного права.
Кожна держава-учасниця міжнародних договорів, які регулюють захист
жертв війни й обмеження засобів і методів ведення збройної боротьби, відповідно
до принципу pacta sunt servanda зобов’язана сумлінно виконувати взяті на себе
зобов’язання по цих угодах. Вказаний принцип, який спочатку сформувався в
звичаєвому праві, пізніше був закріплений у ст. 26 Віденської конвенції про право
міжнародних договорів 1969 р.
Норми міжнародного гуманітарного права в значній мірі є імперативними
(jus cogens) і відповідно до ст. 53 Віденської конвенції "Про право міжнародних
договорів" 1969 року "приймається і визнається міжнародним співтовариством
держав у цілому як норма, відхилення від якої недопустиме і яку може бути
змінено тільки наступною нормою загального міжнародного права, що носила б
такий же характер". Це положення перш за все слід віднести до міжнародноправових норм, в яких визначаються питання відповідальносі за серойзні
порушення міжнародного гуманітарного права
Серйозні порушення міжнародного гуманітарного

права

у багатьох

міжнародних документах (таких, як Женевські конвенції про захист жертв війни
1949 р. та Додатковий протоколу І до них 1977 р., Римський статут Міжнародного
кримінального суду, резолюціях Ради Безпеки ООН) віднесені до найсерйозніших
злочинів, які викликають стурбованість всього міжнародного співтовариства та є
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злочинами проти миру та міжнародної безпеки. Тому досить важливим є
визначення поняття цих злочинів та їх місця серед інших міжнародних злочинів.
До серйозних порушень норм міжнародного гуманітарного праава Женевські
конвенції про захист жертв війни 1949 р. і Додатковий протокол І до них 1977 р.
відносять лише "найсерйозніші порушення", тобто, такі, за які національне
законодавство має встановлювати кримінальні санкції.
Так, у ст. 49 Першої конвенції, ст. 50 Другої конвенції, ст. 129 Третьої
конвенції, ст. 146 Четвертої конвенції міститься норма, загальна для цих
міжнародних договорів, яка передбачає, що кожна Висока Договірна Сторона
зобов'язується розшукувати осіб, обвинувачуваних у тому, що вони вчинили чи
наказали вчинити те чи інше зі згаданих серйозних порушень, і, яке б не було їх
громадянство, віддавати їх своєму суду. Вона зможе також, якщо вона цього
побажає, передати їх, відповідно до положень свого законодавства, для суду іншій
зацікавленій Високій Договірній Стороні в тому випадку, якщо ця Договірна
Сторона має докази, які дають підстави для обвинувачення цих осіб.
Подібні норми містяться і в інших міжнародних договорах, наприклад, у ст.
28 Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного
конфлікту від 14 травня 1954 р. та Протоколі II до неї 1999 р., у Протоколах до
Конвенції про заборону чи обмеження застосування конкретних видів звичайної
зброї, які можуть вважатися такими, що спричиняють надмірні пошкодження чи
мають невибіркову дію 1980 р.
Як видно з наведених положень, ці зобов'язання щодо здійснення необхідних
заходів для припинення порушень Конвенцій є складовою частиною більш
загального зобов'язання, яке міститься в ст. 1 усіх Женевських конвенцій про
захист жертв війни 1949 р. і вимагає від держав "дотримуватись" і "змушувати
дотримуватися" положень цих договорів.
Відповідно до вказаних міжнародно-правових норм держави зобов'язані
ввести в дію кримінальне законодавство, призначене для покарання осіб, винних у
здійсненні серйозних порушень міжнародного гуманітарного права. Вони
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зобов'язані також розшукувати осіб, які вчинили серйозні порушення, незалежно
від їхнього громадянства і місця вчинення злочину.
Принцип

універсальної

юрисдикції

є

важливим

для

забезпечення

ефективності припинення серйозних порушень міжнародного гуманітарного права.
Разом з тим, варто враховувати, що, незважаючи на необхідність видачі осіб,
обвинувачуваних у вчиненні серйозних порушень міжнародного гуманітарного
права, відповідно до принципу "aut dedere aut judicare", його не слід розглядати як
альтернативне рішення, прийнятне для застосування у всіх випадках. Видача,
зокрема, своїх громадян міжнародному суду, є винятковою подією, тому що не
завжди може бути заявлене прохання про видачу і не завжди у держави є достатні
докази, що дають підстави для обвинувачення цих осіб. Тому необхідно
забезпечити ефективне національне законодавство у сфері протидії серйозним
порушенням міжнародного гуманітарного права.
Слід зазначити, що відповідно до ч.2 ст. 25 Конституції України громадянин
України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі. Так, у
пункті 2.3.1 мотивувальної частини Висновку Конституційного Суду України від
11 липня 2001 р. № З-в/2001 у справі за конституційним поданням Президента
України про надання висновку щодо відповідності Конституції України Римського
статуту Міжнародного кримінального суду (справа про Римський Статут)
зазначено, що терміни "передача" і "видача" в загальновживаному розумінні часто
розглядаються як синоніми, але в міжнародно-правових документах та спеціальній
літературі в них вкладається різний зміст, що робить їх юридичну природу
неідентичною.
З урахуванням наведеного, слід наголосити на необхідності виконання
міжнародних зобов’язань у сфері міжнародногго гуманітарного права у повному
обсязі. Наявність бланкетних норм в КК України не вирішує проблему
зобов’язання pacta sunt servanda. Таке положення є явно недостатнім для того, щоб
вважати норми міжнародного права повністю імплементованими в українське
законодавство, тим більше, що такі норми вже не обмежують відповідальність
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осіб, які вчинили злочини тільки під час війни. Крім того, вона вважає, що у цих
випадках виникає колізія між нормами відповідних конвенцій та нормою, яка
міститься в ч. 1 ст. 2 КК України, де зазначається, що підставою кримінальної
відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить
склад злочину, передбаченого КК України .
У свою чергу, значна кількість конвенційних джерел міжнародного
гуманітарного права вказує на обов’язковість введення в дію законодавства, яке
необхідне для забезпечення ефективних кримінальних санкцій для осіб, які
вчинили відповідні порушення норм міжнародного гуманітарного права.
Слід звернути увагу на тому, що йдеться не лише про запровадження в
Кримінальному кодексі України універсальної юрисдикції та чіткого визначення
серйозних порушень міжнародного гуманітарного права в законі про кримінальну
відполвідальність, незалежно від виду збройного конфлікту, але і їх дотримання..
Оскільки Женевські конвенції про захист жертв війни 1949 р. та протоколи до
них є найбільш універсальними в світі, що обєднують практично усі держави,
важливим є ефективна співпраця між державами-учасниками у сфері протидії
серьозним порушенням міжнародного гкуманітарного права.
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ВИСНОВКИ
Дисертація наукові положення та науково обґрунтовані висновки у галузі
міжнародного права, що розв’язують важливу наукову проблему переосмислення
та універсалізації сучасних підходів до теорії та принципів міжнародного
гуманітарного права, і по цих результатах обґрунтовуються висновки, котрі
характеризуються теоретичною новизною і практичним значенням:
1. Міжнародне гуманітарне право як галузь міжнародного права має особливу
систему права, автономну від систем інших галузей міжнародного права та
національних правових систем. Досліджуючи зміст міжнародного гуманітарного
права доведено, що ця галузь міжнародного публічного права включає в себе не
лише норми, що регулюють jus in bello чи право збройних конфліктів, а і норми,
що регулюють право прав людини в умовах збройних конфліктів чи пов’язаних з
такими конфліктами. У зв’язку з цим та аналізуючи співвідношення таких понять,
як jus in bello, jus ad bellum, jus contra bellum, jus post bellum автором, на основі
положень норм міжнародних договорів, відповідних рішень ООН і регіональних
міжнародних організацій та судової практики, доведено, що право збройних
конфліктів, є лише частиною міжнародного гуманітарного права. Змістовно ця
галузь міжнародного публічного права включає в себе як норми права війни (jus in
bello) чи права збройних конфліктів, так і норми права прав людини, насамперед
його універсальні норми. Наявність будь-якого збройного конфлікту не є a priori
підставою для припинення дії чи денонсації міжнародно-правових зобов’язань у
сфері основоположних прав людини. З точки зору юридичного позитивізму
існують тенденцій зближення міжнародного гуманітарного права з іншими
галузями

міжнародного

права,

зокрема

із

правом

міжнародної

безпеки,

міжнародним екологічним та міжнародним економічним правом, що вказує на
ймовірні варіанти розвитку міжнародного гуманітарного права в контексті
тенденцій розвитку міжнародного публічного права в цілому та її окремих галузей.
На розвиток цієї галузі міжнародного права впливає і необхідність міжнародноправового регулювання застосування новітніх засобів і методів ведення збройної
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боротьби, зокрема засобів і методів, пов’язаних із застосуванням штучного
інтелекту та кібертехнологій.
При цьому, поряд з універсальним міжнародним гуманітарним правом
формується регіональне європейське гуманітарне право, яке являє собою
регіональну підсистему універсального міжнародного гуманітарного права і сприяє
розвитку міжнародного гуманітарного права.
2.

Комплексне

теоретичне

дослідження

цього

унікального

явища

міжнародного життя дозволяє визначити, що міжнародне гуманітарне право є
сукупністю (системою) діючих звичаєвих та конвенційних норм, котрі регулюють
міжнародні гуманітарні відносини та забезпечують повагу людської особистості та
її розвиток, забороняють або обмежують застосування певних засобів і методів
ведення збройної боротьби, а також регулюють питання відповідальності за
порушення норм міжнародного гуманітарного права.
3. Міжнародне гуманітарне право має глибинний генезисний і ціннісний
вимір, пов’язаний із традиціями і звичаями народів, філософською, релігійною і
культурною спадщиною людства. Існує типологічна подібність між стародавнім jus
in bello і правом збройних конфліктів та сучасним міжнародним гуманітарним
правом. Водночас є відмінності між цими видами міжнародного права на тлі
соціального і науково-технічного прогресу. На думку автора, ця галузь
міжнародного права послідовно пройшло чотири етапи розвитку, а саме: 1) jus in
bello як складова jus ad bellum в рамках доктрини справедливої війни bellum justum
(з

часів

існування

Стародавнього

Єгипту,

Стародавнього

Сходу

та

давньоримського jus gentium (права народів) — III тис. до н.е. — 60-і роки XIX
ст.); 2) jus in bello як історичний попередник права збройних конфліктів (60-і роки
XIX ст. — сер. XX ст.); 3) право збройних конфліктів (сер. XX ст. — 70-і роки XX
ст.); 4) міжнародне гуманітарне право (70-і роки XX ст. — наш час).
4. Міжнародне гуманітарне право є однією з найбільш кодифікованих галузей
міжнародного права. Для норм міжнародного гуманітарного права властива певна
специфіка форм їх існування, що зумовлена особливою сутністю цього права,
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зокрема кодифікація і розвиток міжнародного гуманітарного права здійснюється,
як правило, в багатосторонніх міжнародних договорах, що є найбільш визнаними у
світі. Джерела міжнародного гуманітарного права умовно можна поділити на
основні і допоміжні, при цьому на сьогоднішній день не існує вичерпного переліку
джерел міжнародного гуманітарного права. До основних джерел міжнародного
гуманітарного права в юридичній літературі найчастіше відносять: міжнародний
звичай; міжнародний договір; загальні принципи права; загальні принципи
міжнародного гуманітарного права, правостворюючі рішення міжнародних
організацій. Допоміжними джерелами міжнародного гуманітарного права є: судова
практика; кодекси поведінки; рекомендаційні документи міжнародних організацій;
доктрина і праці видатних юристів. Особлива роль у розвитку сучасного
міжнародного права належить як міжнародним договорам, так і правостворюючим
рішенням міжнародних організацій, насамперед ООН, а також міжнародній
судовій практиці.
Концепція сучасного міжнародного права характеризується тим, що його
договірна складова не може існувати без норм звичаєвого права, які його
доповнюють, оскільки за допомогою звичаєвих норм здійснюється заповнення
прогалин
важливою

конвенційного
складовою

міжнародного гуманітарного права.

міжнародного

гуманітарного права,

Залишаючись

звичаєве

право

продовжує динамічно розвиватися, зокрема і за допомогою договірного права.
Таким чином, у даний час існує плідний тісний взаємозв'язок, взаємозалежність і
взаємодоповнюваність норм договірного і звичаєвого гуманітарного права.
5. Міжнародне гуманітарне право як особливий, автономний міжнародний
правопорядок

регулює

правовідносини,

що

стосуються

усіх

суб’єктів

міжнародного права, зокрема: держав, міжнародних організацій, національновизвольних рухів та інших відповідних напівдержавних утворень, сторін
неміжнародного збройного конфлікту та індивідів. Держави, що переживають
процес розпаду, не перестають бути суб’єктами міжнародного гуманітарного
права. Міжнародне гуманітарне право є обов’язковим як для держав, так і для
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недержавних утворень (сторін конфлікту), зокрема і в умовах анархічних збройних
конфліктів, а також учасників міжнародних миротворчих операцій. Оскільки
потенційними

суб’єктами

міжнародних

миротворчих

операцій,

зокрема

і

гуманітарної інтервенції, можуть виступати як окремі держави, групи держав, так і
ООН та/або регіональні міжнародні організації, такі суб’єкти повинні бути
пов’язані нормами міжнародного гуманітарного права. Відповідні міжнародні
організацій, зокрема ООН, ЄС та НАТО повинні приєднатись до договорів з
гуманітарного права. Міжнародна миротворча операція, зокрема і гуманітарна
інтервенція, що здійснюється у випадку масових, грубих та систематичних
порушень основоположних прав людини, не суперечить принципу заборони
втручання у внутрішні справи держави, оскільки порушення імперативних норм,
що мають характер erga omnes, не належить до виключної внутрішньої компетенції
окремих держав, а є справою усього міжнародного співтовариства. Гуманітарна
інтервенція є правомірною лише за відповідним рішенням Ради Безпеки ООН,
оскільки в іншому випадку це суперечить принципу заборони застосування сили
чи погрози силою, закріпленому у ст. 2(4) Статуту ООН, оскільки останній має
загальний характер та охоплює будь-яке застосування сили.
6. Юридичний і соціальний механізми реалізації норм міжнародного
гуманітарного права мають специфіку як на міжнародному, так і на національному
рівнях, зокрема в рамках міжнародної і національної судової практики, Існує
взаємозалежність і тісна координація між цими механізмами.
Сучасна концепція міжнародного гуманітарного права передбачає тісний
взаємозв’язок її таких двох складових, як: 1) традиційного міжнародного права; 23)
нової складової, що включає в себе, як зазначає професор Г. Абі-Сааб,
“конституційне і адміністративне право міжнародного співтовариства”, яке
забезпечує реалізацію норм міжнародного гуманітарного права на національному
рівні.
7. Міжнародне гуманітарне право має особливу сферу застосування, а саме:
сферу застосування ratione materiae – застосування міжнародного гуманітарного
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права під час міжнародних і неміжнародних збройних конфліктів, проведенні
міжнародних миротворчих операцій ООН, у мирний час; сферу застосування
ratione personae – застосування міжнародного гуманітарного права до держав,
міжнародних організацій, національно-визвольних рухів та інших квазідержавних
утворень, сторін неміжнародного збройного конфлікту, а також до індивідумів;
сферу застосування ratione losi – територіальну юрисдикцію застосування
міжнародного гуманітарного права; сферу застосування ratione temporis –
застосування міжнародного гуманітарного права у часі. Існують собливості
застосування норм міжнародного гуманітарного права, зокрема, в умовах воєнної
окупації, під час остаточного звільнення осіб, які були затримані у зв’язку із
збройним конфліктом, а також остаточної репатріації військовополонених та
інтернованих осіб, повернення біженців та внутрішньо переміщених осіб.
Обмеження ratione personae, обмеження ratione materiae, обмеження ratione
conditionis стосуються міжнародно-правових засад забезпечення прав осіб, які
знаходяться

під

владою

супротивника

(військовополонених,

тимчасово

затриманих, інших осіб, які перебувають під захистом міжнародного права),
забезпечення захисту майнових прав в умовах окупації та веденні воєнних дій.
8. Міжнародне гуманітарне право має певну системи принципів, які умовно
можна поділити поділяє на дві категорії: основоположні загальні і спеціальні
принципи. Однією з характерних рис міжнародного гуманітарного права

як

нормативної системи є наявність у ній основоположних загальних принципів, які
користуються вищим авторитетом у рамках цієї специфічної нормативної системи.
Основоположними загальними принципами міжнародного гуманітарного права є:
“застереження Мартенса” та наступні принципи: а) принцип гуманності; б)
принцип необхідності; в) принцип співрозмірності; г) принцип проведення
розмежування; д) принцип заборони заподіяння надмірних страждань; е) принцип
незалежності jus in bello від jus ad bellum. Основоположні загальні принципи
міжнародного гуманітарного права належать до норм jus cogens з моменту їх
визнання. Важливою є роль ООН та її органів, зокрема Генеральної Асамблеї та
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Міжнародного Суду, МКЧХ у виділенні, уточненні та тлумаченні основоположних
загальних принципів.
Спеціальні принципи міжнародного гуманітарного права запропоновано
систематизувати на такі категорії, як: принципи забезпечення універсальних прав
людини в мирний і воєнний час; принципи, що визначають захист осіб, які
перебувають під владою противника; принципи ведення воєнних дій; принципи
захисту довкілля та екології; принципи захисту культурних цінностей та предметів
культу; принципи, що стосуються імплементації та виконання норм міжнародного
гуманітарного права; принципи відповідальності за порушення норм міжнародного
гуманітарного права. Така систематизація спеціальних принципів обумовлена
характером правовідносин, що вони регулюють.
Для права збройних конфліктів і права прав людини, які є складовою
міжнародного гуманітарного права, існують загальні принципи, а саме: принципи
недоторканності, принципи недопущення дискримінації та принципи безпеки.
Загальні принципи міжнародного права входять в нормативну систему
міжнародного гуманітарного права.
Існує необхідність закріплення принципів міжнародного гуманітарного права
в єдиному формулюванні expressis verbis. З метою визначення та систематизації
принципів

міжнародного

гуманітарного

права

запропоновано

прийняття

відповідної декларації Генеральної Асамблеї ООН.
9. З точки зору доктринального та практичного підходів та впливу на правові
інститути та розвиток міжнародного гуманітарного права важливе значення мають
принципи і способи тлумачення норм міжнародного гуманітарного права,
особливо тлумачення органами ООН.
10. В доктрині міжнародного права міжнародно-правове регулювання у його
широкому розумінні охоплює такі основні фази, як: а) правотворча фаза, в якій
здійснюється процес створення міжнародно-правових норм; б) правозастосовна
фаза, в якій здійснюється процес імплементації норм. Принцип pacta sunt servanda
встановлює зобов’язання держав добросовісно і в повному обсязі виконувати
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зобов’язання у сфері міжнародного гуманітарного права. З огляду на загальні
положення теорії міжнародного права норми міжнародного гуманітарного права
залежно від характеру дій його суб’єктів реалізуються в таких формах, що
охоплюються поняттям імплементації, як: дотримання, виконання, використання та
застосування.
Аналіз міжнародно-правового механізму імплементації вказує на певні його
недоліки, які, обумовлені, на наш погляд, рядом факторів, зокрема існуванням
децентралізованої системи імплементації, оскільки традиційним її суб’єктом є
держави-учасники, які в межах внутрішньодержавної юрисдикції зобов’язані “за
будь-яких

обставин”

забезпечити

досягнення

цілей

міжнародно-правового

регулювання щодо захисту жертв збройних конфліктів і заборони чи обмеження
застосування

відповідних

“дотримуватись”

та

засобів

“забезпечити

і

методів

ведення

дотримання”

іншими

збройної

боротьби,

суб’єктами

норм

міжнародного гуманітарного права, що є проблематичним, зокрема, для держави,
яка стала жертвою агресії. Тому вважаємо, що в сучасних умовах зазначений
децентралізований метод імплементації міжнародного гуманітарного права
доповнюється, а іноді і частково заміщується, більш централізованим та
ефективним механізмом, що передбачений Статутом ООН. Йдеться як про заходи
політичного і економічного характеру по відношенню до держави-порушника
міжнародного права, так і застосування до нього заходів, передбачених главою VII
Статуту ООН, зокрема і застосування сили.
11. Поняття імплементації міжнародного гуманітарного права та правового
механізму цієї імплементації охоплює його міжнародний та внутрішньодержавний
структурні елементи. Правові і інституціональні форми, в яких існують правові
засоби

забезпечення

імплементації міжнародного гуманітарного права на

міжнародному рівні, можна, на наш погляд, поділити на такі основні групи: а)
міжнародні процедурні правові засоби імплементації (міжнародні процедури); б)
міжнародні інституціональні правові засоби імплементації. Серед міжнародних
інституціональних

правових

засобів

імплементації

виділяється:

діяльність
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держави-покровительки; діяльність субституту держави-покровительки, зокрема
Міжнародного Комітету Червоного Хреста; діяльність Комісії про встановлення
фактів;

діяльність

інституційних

механізмів,

передбачених

Виконавчим

регламентом до Конвенції ЮНЕСКО 1954 року та главою 6 Протоколу II до цієї
Конвенції; діяльність ООН; міжнародні судові органи. Особлива роль у сфері
контролю за імплементацією та дотриманням норм міжнародного гуманітарного
права належить Міжнародному Комітету Червоного Хреста, а також ООН.
Зокрема, як застосування з боку ООН економічних і політичних санкцій, так і
застосування міжнародних сил ООН є важливими у механізмі імплементації
міжнародних зобов’язань у сфері міжнародного гуманітарного права. На
внутрішньодержавному рівні імплементації особливе місце належить державіучаснику як суб’єкту міжнародного права. Особливості процесу впливу норм
міжнародного гуманітарного права на внутрішньодержавну правову систему
обумовлени тим, що в її основі знаходяться такі елементи, як: правосвідомість,
правові норми, форми їх вираження (джерела права) і імплементації (дотримання,
використання, виконання, застосування), правові процедури правотворення і право
реалізації, а також правопорядок в цілому.
12. Зобов’язання щодо дотримання норм міжнародного гуманітарного права є
зобов’язаннями erga omnes.
Міжнародне гуманітарне право має власну міжнародно-правову систему
запобігання порушенням міжнародного гуманітарного права, складовими якої є
міжнародний і національний елементи.
13. Концепція серйозного порушення міжнародного гуманітарного права
охоплює як питання визначення цього діяння як міжнародного злочину, так і як
підстави міжнародно-правової відповідальності держави, міжнародної організації
та/або міжнародної кримінальної відповідальності індивіда. Серйозне порушення
міжнародного гуманітарного права як міжнародний злочин – це діяння, що є
“міжнародним” за походженням кримінально-правової заборони. Міжнародноправова криміналізація має прояв у приматі міжнародного визнання злочинності
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діяння перед положеннями національного права. Такі злочини безпосередньо
порушують норми міжнародного гуманітарного права й існують незалежно від
наявності кримінально-правової заборони у внутрішньодержавному праві. Поняття
серйозного порушення міжнародного гуманітарного права охоплювати не лише
воєнні злочини, а і злочин геноциду, злочини проти людяності та терористичні
акти. При цьому перелік серйозних порушень, визначений у міжнародно-правових
актах, не є вичерпним. У міжнародному праві закріплено універсальну
юрисдикцію

відносно

відповідальності

за

їх

вчинення.

Відсутність

відповідальності та/або введення амністії на національному рівні стосовно цих
міжнародних злочинів не впливає на відповідальність за їх вчинення на
міжнародному рівні.
14. Українї як учасницї договорів з міжнародного гуманітарного права
необхідно виконати міжнародні зобов’язання у повному обсязі, зокрема щодо
запровадження у універсальної юрисдикції та ратифікації Римського статуту
Міжнародного кримінального суду.
15. Основні тенденції подальшого розвитку теорії та принципів міжнародного
гуманітарного права пов’язані з розвитком міжнародного гуманітарного права та
інших галузей міжнародного права.
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АНОТАЦІЯ
Базов В.П. “Теорія та принципи міжнародного гуманітарного права”—
Рукопис.
Дисертація є першим в Україні комплексним дослідженням, у якому на основі
комплексного теоретико-правового аналізу обґрунтовано нові доктринально-правові
положення щодо теорії та принципів міжнародного гуманітарного права. В дисертації
розкривається поняття та юридична природа міжнародного гуманітарного права в
контексті розвитку світових міжнародних відносин, розглядаються його джерела,
суб'єкти, функції, сфера застосування, принципи, механізми імплементації та
відповідальності. Досліджуючи зміст міжнародного гуманітарного права доведено, що
ця галузь міжнародного публічного права включає в себе не лише норми, що
регулюють jus in bello чи право збройних конфліктів, а і норми, що регулюють право
прав людини, насамперед його універсальні норми.
Аргументовано, що виходячи з теорії міжнародного права існують всі необхідні
підстави застосування міжнародного гуманітарного права до всіх суб’єктів
міжнародного права – держав, міжнародних організацій, національно-визвольних
рухів та певних квазідержавних утворень, індивідів, а також за певних умов до сторін
збройного конфлікту неміжнародного характеру.
Досліджено сферу застосування міжнародного гуманітарного права. Доводиться,
що застосування норм міжнародного гуманітарного права не пов’язується з
формальним визнанням воюючими державами один одного у якості сторони
збройного конфлікту. Обгрунтовано необхідність дотримання основоположних прав
людини в умовах збройних конфліктів (права на життя, виборчих прав громадян,
права на справедливий суд, права на пенсійне забезпечення та соціальний захист,
права на охорону здоров’я, права на захист власності тощо), зокрема і в умовах
окупації усієї або частини території держави. Наголошується, що в доктрині
міжнародного права не існує єдності відносно наслідків іноземного втручання у
внутрішній збройний конфлікт та визначення ступеню інтернаціоналізації такого
конфлікту. Виявлено, що застосування заходів економічного характеру, зокрема
застосування економічних санкцій до однієї з держав-сторони збройного
протистояння, не призводить до збройного конфлікту міжнародного характеру між
відповідними державами (групами держав) та/або міжнародною організацією та
відповідною державою, оскільки положення ст. 2 п.4 Статуту ООН щодо визначення
поняття “сили” охоплює лише “збройну силу”. Зазначається, що факт надання однієї із
сторін збройного конфлікту технічної чи економічної допомоги може вважатися
втручанням лише у тому разі, якщо така допомога має властивості “суттєво вплинути”
на наслідки такого збройного конфлікту. Досліджено застосування норм
міжнародного гуманітарного права до міжнародних миротворчих операцій, зокрема
„гуманітарних інтервенцій”. На основі проведеного аналізу дисертантом зроблено
висновок щодо необхідності приєднання ООН та інших відповідних регіональних
міжнародних організацій, зокрема ЄС, до міжнародних конвенцій з міжнародного
гуманітарного права. Відзначається необхідність міжнародно-правового визначення
поняття „міжнародна гуманітарна інтервенція”. Доводиться, що проведення
„міжнародної гуманітарної інтервенції” відповідно до положень глави VII Статуту
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ООН можливе лише за відповідною резолюцією Ради Безпеки ООН у випадку
порушення імперативних норм міжнародного права, які мають характер erga omnes.
Аналізується місце міжнародного гуманітарного права в системі права, його
співвідношення з міжнародним публічним правом, національним правом,
визначаються основні тенденції його розвитку, а також висвітлюються питання,
пов'язані з юридичним механізмом реалізації норм міжнародного гуманітарного права
в рамках міжнародної та національної практики. Обґрунтовано висновок щодо
наявності тенденцій зближення міжнародного гуманітарного права з іншими галузями
міжнародного права, насамперед, із правом прав людини та правом міжнародної
безпеки. З урахуванням норм міжнародних договорів, а також міжнародної судової
практики доведено, що відповідні норми конвенцій з прав людини входять до
джерельної бази міжнародного гуманітарного права, насамперед імперативні норми
мінімального гуманітарного стандарту, які мають характер erga omnes та спрямовані
на забезпечення основоположних невідчужуваних прав людини, та є обов’язковими
для всіх держав.
Визначено та досліджено основоположні загальні та спеціальні принципи
міжнародного гуманітарного права, принципи та способи тлумачення його норм, а
також запропоновано класифікацію цих принципів. Досліджено, зокрема, такі
основоположні загальні принципи міжнародного гуманітарного права, як:
“застереження Мартенса”; принцип гуманності; принцип необхідності; принцип
співрозмірності; принцип проведення розмежування; принцип заборони заподіяння
надмірних страждань; принцип незалежності jus in bello від jus ad bellum. Наведено
тенденції розвитку зазначених принципів.
Приділена увага теоретичним і практичним аспектам імплементації та
кодифікації його норм у контексті теорії міжнародного гуманітарного права.
Визначено міжнародно-правовий механізм імплементаці, його міжнародний і
національний елементи. Досліджено особливості міжнародних інституційних
правових засобів імплементації міжнародного гуманітарного права, зокрема: державипокровительки та її субституту; Комісії щодо встановлення фактів; МКЧХ;
інституційного механізму, передбаченого главою 6 Протоколу II Конвенції ЮНЕСКО
1954 року; ООН; міжнародних судових органів.
Досліджено
питання
міжнародно-правової
відповідальності
держав,
міжнародних організацій, а також міжнародної кримінальної відповідальності
індивідів у разі порушення норм міжнародного гуманітарного права. Визначено
поняття та види серйозного порушення міжнародного гуманітарного права.
Сформульовано висновки щодо підвищення ролі міжнародного гуманітарного
права в правовому регулюванні сучасних міжнародних відносин і необхідності
подальших наукових досліджень цієї галузі міжнародного права.
Ключові слова: міжнародне право, міжнародне гуманітарне право, теорія права,
принципи права, міжнародний договір, міжнародний звичай, серйозні порушення,
імплементація, відповідальність.
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АННОТАЦИЯ
Базов В.П. “Теория и принципы международного гуманитарного права” —
Рукопись.
Дисертация является первым в Украине комплексным исследованием, в котором
на основе комплексного теоретико-правового анализа обосновано новые
доктринально-правовые положения теории и принципов международного
гуманитарного права. В диссертации раскрывается понятие и юридическая природа
международного гуманитарного права в контексте развития мировых международных
отношений, рассматриваются его источники, субьекты, функции, сфера применения,
принципы, механизмы имплементации и ответственности. На основании
исследовавания содержания международного гуманитарного права доказано, что
данная отрасль международного публичного права включает в себя не только нормы,
которые регулируют jus in bello или права вооруженных конфликтов, а и нормы,
которые регулируют право прав человека, прежде всего его универсальные нормы.
Аргументировано, что исходя из теории международного права существуют все
необходимые основания применения международного гуманітарного права до всех
субьектов международного права – государств, международных организаций,
національно-освободительных движений и соответствующих квазигосударственных
образований, индивидов, а также при определенных условиях до сторон
вооруженного конфликта немеждународного характера.
Исследовано сферу примененния международного гуманітарного права.
Доказывается, что применение норм международного гуманітарного права не связано
с формальным признаним воюючими государствами один одного в качестве стороны
вооруженного конфликта. Обосновано необходимость применения основних прав
человека в условиях вооруженных конфликтов (право на жизнь, избирательные права
граждан, право на справедливый суд, право на пенсионное обеспечение и социальную
защиту, право на охрану здоровья, право на защиту собственности и т.д.), в частности
в условиях оккупации всей или части территории государства.
Утверждается, что в доктрине международного права не существует единства
касательно последствий иностранного вмешательства в вооруженный конфлікт и
определения степени интернационализации такого конфликта. Установлено, что
применение мер экономического характера, в частности применение экономических
санкций до одного из государств-учасников вооруженного противостояния, не
приводит до вооруженного конфликта международного характера между
соответствующими государствами (группами государств) и/или международною
организациею и соответствующим государством, поскольку положення ст. 2(4) Устава
ООН касательно определения поняття “силы” охватывают только “вооруженную
силу”. Определяется, что факт предоставления одной из сторон вооруженного
конфликта технической или економической помощи может считаться вмешательством
только в том случае, если такая помощь имеет свойство “существенно повлиять” на
последствия такого вооруженного конфликта.
Исследовано применение норм менжнародного гуманиттарного права до
международних миротворческих операцій, в частности „гуманитарных інтервенций”.
На основании проведенного анализа диссертантом сделан вывод о необходимости
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присоединения ООН и других соответствующих международных организаций, в
частности ЕС, к международным гуманитарным конвенциям. Отмечается
необходимость международно-правового определения понятия „международная
гуманитарная интервенция”. Доказывается, что проведение „международной
гуманитарной интервенции” в соответствиями с положениями главы VII Устава ООН
возможно только согласно соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН в
случае нарушения императивных норм международного права, которые имеют
характер erga omnes.
Анализируется место международного гуманитарного права в общей системе
права, его соотношение с международным публичным правом, национальным правом,
определяются основные тенденции его развития, а также освещаются вопросы,
связанные с юридическим механизмом имплементации норм международного
гуманітарного права в рамках международной и национальной практики. Обосновано
вывод о наличии тенденций зближения международного гуманітарного права с
другими отраслями международного права, в первую очередь с правом прав человека
и правом международной безопасности. С учетом норм международных договоров, а
также международной судебной практики доказано, что соответстующие нормы
конвенцій по правам человека являются источниками международного гуманітарного
права, в первую очередь императивные нормы минимального гуманитарного
стандарта, которые имеют характер erga omnes и направлены на обеспечение
основных непередаваемых прав человека и являтся обязательными для всех
государств.
Определено и исследовано основные общие и специальные принципы
международного гуманітарного права, принципы и способы толкования его норм, а
также предложена классификация этих принципов. Исследовано, в частности, такие
основные общие принципы международного гуманітарного права, как: “оговорка
Мартена”; принцип гуманности; принцип необходимости; принцип соразмерности;
принцип проведения различия; принцип запрета чрезмерных страданий; принцип
независимости jus in bello от jus ad bellum. Определены тенденции дальнейшего
развития указанных принципов.
Уделено внимание теоретическим и практическим аспектам имплементации и
кодификации норм международного гуманітарного права в контексте теории
международного гуманітарного права. Определен международно-правовой механізм
имплементации, его международный и национальный елементы. Исследованы
особенности международных институционных правових средств имплементации
международного гуманітарного права, в частности: Государства-покровителя и его
субститута; Международного Комитета Красного Креста; Комиссии по установлению
фактов; нституционного механизма, предусмотренного главою 6 Протокола II
Конвенции ЮНЕСКО 1954 года; ООН; международных судебных органов.
Исследованы вопросы международно-правовой ответственности государств,
международных организаций, а также международной уголовной ответственности
индивидов в случае нарушения норм международного гуманітарного права.
Определено понятие и виды серьезного нарушения международного гуманітарного
права.
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Сформулированы выводы о повышении роли международного гуманітарного
права в правовом регулировании современных международных отношений и
необходимости дальнейших научных исследований данной отрасли международного
права.
Ключевые слова: международное право, международное гуманитарное право,
теория права, принципы права, международный договор, международный обычай,
серьезные нарушения, имплементация, ответственность.
ANNOTATION
Victor P. Bazov. ‘Theory and Principles of International Humanitarian Law’ –
Manuscript.
The monograph is devoted to the research of the theory and principles of international
humanitarian law in the historical development and at the comtemporary stage. International
humanitarian law concept and legal nature in the context of the world international relations
development are revealed in the dissertation, its sources, subjects, functions and scope are
considered. Examining the content of international humanitarian law, it has been shown that
this branch of public international law includes not only the rules governing jus in bello or
the law of armed conflict, but also the rules governing human rights, in particular in armed
conflicts or related to. such conflicts. It is substantiated that based on the theory of
international law, there are all the necessary grounds for the application of international
humanitarian law to all subjects of international law – states, international organizations,
national liberation movements and certain quasi-state entities, individuals, and under certain
conditions – to parties to armed conflict of non-international character.
It is proved that the application of international humanitarian law is not linked to the
formal recognition by warring states of each other as a party to an armed conflict. It is
emphasized that in the international law doctrine there is no unanimity regarding the
consequences of foreign intervention in an internal armed conflict and determining the
degree of internationalization of such a conflict.
It is proved that the application of economic measures, in particular the application of
economic sanctions to one of the states – parties to the armed conflict, does not lead to an
armed conflict of an international nature between the respective states (groups of states) and
/ or international organization and the respective state because the provisions of the UN
Charter Article 2 paragraph 4 on the definition of "force" covers only "armed force". It is
noted that the provision of technical or economic assistance to one of the parties of an armed
conflict can be considered as an intervention only if such assistance has the ability to
"significantly affect" the consequences of such an armed conflict. The application of the
norms of international humanitarian law to international peacekeeping operations, in
particular, "humanitarian interventions" has been studied.
Based on the analysis, the author concluded that the UN and other relevant regional
international organizations, including the EU, should accede to international conventions on
international humanitarian law. The necessity of international legal definition of
"international humanitarian intervention" is noted. It is demonstrated that carrying out
"international humanitarian intervention" in accordance with the provisions of Chapter VII
of the UN Charter is possible only in accordance with the relevant resolution of the UN
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Security Council in case of violation of mandatory rules of international law, of erga omnes
character. At the same time, the author argues for the need to distinguish the concept of
"international humanitarian intervention", which is characterized by the use of force, from
humanitarian intercessions, humanitarian assistance, humanitarian rescue operations and
international peacekeeping operations, as the latters have a different legal nature.
The place of international humanitarian law in the legal system, its corelation with
public international law and domestic law are analyzed, the main trends of its development
are identified, as well as issues related to the legal mechanism of implementation of
international humanitarian law in international and domestic legal practice are covered. The
conclusion on the existence of tendencies of international humanitarian law convergence
with other branches of international law, first of all, with human rights law and international
security law, is substantiated.
Taking into account the provisions of international treaties, in particular Article 75
(paragraph 8) of Additional Protocol I to the Geneva Conventions for the Protection of
Victims of War, the provisions of several UN Security Council resolutions, including
Resolution 237 (1967), UN General Assembly Resolution 2675 (XXV) and international
case law it has shown that the relevant provisions of human rights conventions (Convention
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the International Covenant
on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights, the Declaration on the Rights of the Child, etc.) are part of the international
humanitarian law sources, above all the mandatory rules of the minimum humanitarian
standard, which have the character of erga omnes and are aimed at ensuring fundamental
inalienable human rights, and are binding on all states (right to life, prevention of illtreatment and punishment, right to a fair trial, property rights, etc.).
It is noted that in some cases, international conventions refer to the application of
certain rules "in case of war or other public danger that endangers the very life of the nation"
(Article 15 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms, Article 4 of the International Covenant on Civil and political rights, etc.). In view
of the above, a conclusion is made on the need to respect fundamental human rights in
armed conflicts (right to life, suffrage of citizens, the right to a fair trial, the right to pensions
and social protection, the right to health care, the right to protection of property, etc.), in
particular under the conditions of all or part of the state territory occupation.
The basic general and special principles of international humanitarian law, principles
and ways of interpretation of its norms are defined and researched, and also the classification
of these principles is offered. In particular, such fundamental general principles of
international humanitarian law as: "Martens's clause"; the principle of humanity; the
principle of necessity; the principle of proportionality; the principle of delimitation; the
principle of prohibition of causing excessive suffering; the principle of independence jus in
bello from jus ad bellum have been studied. The tendencies of development of the specified
principles are presented.
Special attention is paid to the theoretical and practical aspects of implementation and
codification of its norms in the context of the international humanitarian law theory. The
international legal mechanism of implementation, its international and domestic elements are
defined. Peculiarities of international institutional legal means of implementation of
international humanitarian law have been studied, in particular: patron states; Fact-finding
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commissions; ICRC; the institutional mechanism provided for in Chapter 6 of Protocol II to
the 1954 UNESCO Convention; UN; international judicial bodies.
The international legal bases of states and international organizations liability, and
international criminal liability of individuals in case of the international humanitarian law
norms violation are investigated.
Conclusions on increasing the role of international humanitarian law in the legal
regulation of contemporary international relations and the need for further research in this
area of international law are formulated.
Key words: international law, international humanitarian law, theory of law, principles
of law, international treaty, international custom, serious violations of international
humanitarian law norms, implementation, responsibility, international legal liability, war
crimes, humanitarian intervention, international liability of states, international organizations
and individuals, general and special principles of international humanitarian law, armed
conflicts of international and non-international character.

387

