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РОЗДІЛ 4. Міжнародне гуманітарне право (МГП) про захист цивільного 

населення.  

Тема заняття: Основні положення МГП. Застосування МГП. Засоби і 

методи ведення воєнних дій.  

Мета: Розглянути МГП як галузь міжнародного публічного права. Яке 

призначення, сфера застосування МГП. В чому полягає відмінність МГП від 

права людини. Які принципи і норми МГП щодо захисту життя, інших прав 

цивільних осіб, захисту жертв збройних конфліктів. Женевські Конвенції 

1949 року і Додаткові протоколи до них 1977 року – основні нормативно-

правові акти МГП. Спеціальний захист окремих категорій цивільного 

населення: захист жінок у випадку збройного конфлікту. Захист жертв війни 

– поранених, хворих і осіб, які зазнали аварії корабля. Захист культурних 

цінностей у випадку збройного конфлікту. Засоби ведення воєнних дій, що 

заборонені нормами МГП: конкретні види звичайної зброї невибіркової дії і 

зброї, що спричиняє надмірні страждання й ушкодження. Заборонені методи 

(способи) воєнних дій у збройних конфліктах. Відповідальність держав і 

фізичних осіб за порушення міжнародного гуманітарного прав 

Навчальна: Сформувати поняття МГП та основні положення. Довести до 

студентів призначення, принципи і норми Міжнародного гуманітарного 

права (МГП) та сферу його застосування. 

З’ясувати яке призначення та сфера застосування МГП. Охарактеризувати 

принципи і норми МГП щодо захисту життя, інших прав цивільних осіб, 

захисту жертв збройних конфліктів.Знати Женевські Конвенції 1949 року. 

З’ясувати в чому полягає відповідальність держав і фізичних осіб за 

порушення міжнародного гуманітарного права. 

Розвивальна: Заохочувати студентів до вивчення дисципліни «Захист 

Вітчизни», розвивати спостережливість. Знати відповідальність держав і 

фізичних осіб за порушення міжнародного гуманітарного права. Розвивати 

знання в області МГП. Роз’яснити суть Женевських конвенцій 1949 року та 

Додаткових протоколів до них про захист жертв війни. 

Виховна: Виховувати в студентів повагу до людей, з урахуванням 

загальнолюдських цінностей та норм МГП, незважаючи на колір шкіри, 

віросповідання тощо. 

Тип заняття: комбіноване заняття. 

Методи навчання: бесіда, розповідь, робота з літературою, заслухати 

доповіді дівчат. 

Навчальні посібники:  



Ресурси мережі Інтернет.  
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Обладнання та матеріали: презентація, теоретичний матеріал. . 

Структура та зміст заняття 

І. Організаційна частина  

Вітання. Перевірка готовності групи до заняття, відмічання відсутніх.  

ІІ. Актуалізація опорних знань студентів. 

Перевірка домашнього завдання: 

1.В чому полягає мета рятувальних і інших невідкладних робіт. 

2.Які завдання та зміст рятувальних і інших невідкладних робіт 

3.Нормативно – правова база цивільного захисту України. 

ІІІ. Активізація пізнавальної діяльності студентів. 

Розглянемо принципи і норми МГП щодо захисту життя, інших прав 

цивільних осіб, захисту жертв збройних конфліктів. Женевські Конвенції 

1949 року і Додаткові протоколи до них 1977 року – основні нормативно-

правові акти МГП. Захист цивільного населення, природного середовища та 

установок і споруд, які знаходяться під захистом МГП.  

ІV. Мотивація навчальної діяльності.  

МГП як галузь міжнародного публічного права; призначення, сфера 

застосування МГП. Як же захистити населення в такій ситуації. З’ясуємо в 

чому полягає відповідальність держав і фізичних осіб за порушення 

міжнародного гуманітарного права. 

V. Повідомлення теми, мети, плану вивчення теми. 

План вивчення теми 

1.Основні положення МГП.  

2.Застосування МГП.  

3.Засоби і методи ведення воєнних дій.  

VI. Вивчення нового навчального матеріалу. 

1.Теоретичний матеріал. 

Поняття «міжнародне гуманітарне право» означає сукупність 

обов’язкових для держав правових норм, які спрямовані на захист жертв 

збройних конфліктів міжнародного і не міжнародного характеру і на 

обмеження засобів і методів ведення війни. 

По-перше, ця галузь права захищає осіб, які не беруть участі у 

військових діях, наприклад цивільних осіб, медичний та релігійний персонал, 

а також осіб, які припинили брати участь у військових діях, наприклад 

поранених, осіб, що потерпіли корабельну аварію, хворих, 

військовополонених. Окремі місцевості та об’єкти, наприклад лікарні і 
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санітарні транспортні засоби, також користуються захистом норм 

міжнародного гуманітарного права і не повинні ставати об’єктом нападу. 

По-друге, міжнародне гуманітарне право забороняє методи ведення 

війни, при використанні яких не проводиться відмінність між комбатантами і 

не комбатантами, наприклад цивільними особами, а також засоби і методи 

ведення війни, що завдають надмірних ушкоджень. Ці принципи лежать в 

основі міжнародних угод, що забороняють, наприклад,біологічну та хімічну 

зброю та протипіхотні міни. 

Основними джерелами міжнародного гуманітарного права є чотири 

Женевські конвенції про захист жертв збройних конфліктів від 12 серпня 

1949 і два Додаткових протоколи до них від 8 червня 1977 р. Ці договори 

мають універсальний характер. Так, учасниками чотирьох Женевських 

конвенцій на сьогоднішній день є 188 держав, Додаткового протоколу I - 152 

держави, Додаткового протоколу II – 144 держави. Міжнародне гуманітарне 

право включає також цілий ряд інших міжнародних угод, спрямованих 

насамперед на обмеження засобів і методів ведення війни. Слід підкреслити, 

що сьогодні багато норм міжнародного гуманітарного права розглядаються 

як звичайні нормb, що мають обов’язкову силу для всіх без винятку держав, 

включаючи держави, які не є учасниками відповідних міжнародних 

договорів. 

В основі міжнародного гуманітарного права лежить обов’язок захисту 

життя цивільного населення, а також здоров’я і недоторканності мирних 

мешканців та інших категорій: некомбатанти, включаючи поранених або 

полонених, а також ті, що склали зброю. Зокрема, забороняється напад на 

цих осіб або умисне заподіяння їм фізичної шкоди. Іншими 

словами,міжнародне гуманітарне право покликане забезпечити рівновагу між 

військовою необхідністю і гуманністю. Виходячи з цього принципу, 

міжнародне гуманітарне право накладає заборону на деякі дії, наприклад на 

недопустимі у військовому відношенні дії, вчинені з особливою 

жорстокістю. Деякі норми цього права являють собою компроміс між 

військовою необхідністю та вимогами гуманності. Так, принцип 

пропорційності допускає випадкові втрати життя серед цивільного населення 

в разі нападу, однак напад не допускається, якщо існує небезпека того, що 

випадкові втрати серед цивільного населення будуть надмірними по 

відношенню до того що військовими передбачалось отримати.  

       Міжнародне гуманітарне право передбачає різницю між міжнародними 

та не міжнародними збройними конфліктами.  

Під міжнародним збройним конфліктом (війною) розуміється збройне 

протистояння між двома або кількома державами. У цьому випадку 



застосовуються численні норми міжнародного гуманітарного права, що 

містяться в чотирьох Женевських конвенціях 1949, і в Додатковому 

протоколі I 1977р. Вони вступають в силу з самого початку військових дій 

незалежно від причин виникнення і характеру конфлікту.  

Неміжнародний збройний конфлікт - це збройне протистояння в межах 

однієї держави між силами уряду і антиурядовими загонами (повстанцями). 

Держава має право самостійно вирішувати власні внутрішні проблеми (в 

тому числі і правом застосовувати силу для відновлення на своїй території 

законності і порядку, вводити режим надзвичайного стану). Однак у своїх 

діях воно пов’язане нормами міжнародного гуманітарного права. 

Дотримання гуманітарних правил в неміжнародному конфлікті обов’язкове 

не тільки для урядових збройних сил, а й для збройних загонів, що 

протистоять уряду. Норм, що застосовуються до неміжнародного збройного 

конфлікту, менше, ніж норм, застосовних у випадку міжнародного 

конфлікту. Вони викладаються в загальній для всіх чотирьох Женевських 

конвенцій статті 3 та Додаткового протоколу II. Таким чином, як у випадку 

міжнародного збройного конфлікту, так і у випадку збройного конфлікту не 

міжнародного характеру необхідно вести військові дії, суворо дотримуючись 

норм міжнародного гуманітарного права, керуючись принципами гуманності. 

Так само міжнародне гуманітарне право містить норми, що регулюють війну, 

в якій однією з сторін є недержавні суб’єкти. Інструментарій, що 

застосовується у такій війні, заснований на основних положеннях, що 

відносяться до збройних конфліктів між державами. Військові дії між 

антитерористичною коаліцією до режиму талібів в Афганістані можна 

віднести до даної категорії. Ті ж норми працюють і у випадках, коли на боці 

однієї з держав діють напіввійськові формування, включені до складу 

збройних сил. Видається, що саме так воно є з військовим крилом «Аль-

Каїди» в Афганістані, який називають іноді 55-й бригадою сил руху 

«Талібан». При цьому залишається відкритим питання, якими нормами 

регламентуються можливі операції США по переслідуванню «Аль-Каїди» 

або інших терористичних груп за межами Афганістану, особливо якщо такі 

групи не будуть входити до складу збройних сил жодної з держав. 

Зрозуміло, термін «війна» неодноразово застосовувався при позначенні 

кампаній боротьби зі злочинністю, зокрема з наркокартелями або з мафією. 

Проте такі кампанії на ділі представляють собою, навіть за участю 

військових, широку операцію із забезпечення правопорядку, але не бойові дії 

поза рамок кримінальної юстиції. У такому разі працюють традиційні норми 

в галузі захисту прав людини.  



При цьому гуманітарне право все ж застосовується до певних конфліктів 

за участю недержавних суб’єктів, до яких належать і заколотники в умовах 

громадянської війни. У своїх Коментарях до статті 3 Женевських конвенцій 

1949р. МКЧХ розкриває позицію держав, що брали участь у розробці цього 

положення. На думку Червоного Хреста, держави визнають наявність 

збройного конфлікту за змістом гуманітарного права в тому випадку, якщо 

сторона протистоїть організаційно оформлена, знаходиться під 

відповідальністю командуванням, контролює певну територію і має 

можливість дотримуватися і забезпечувати дотримання норм гуманітарного 

права. Будучи досить аморфною мережею груп та окремих осіб близько 60, 

як стверджують в країнах, «Аль-Каїда» навряд чи відповідає цим критеріям, 

принаймні, за межами Афганістану. Розглянемо деякі положення 

міжнародного гуманітарного права: Женевська конвенція від 12 серпня 1949 

р. про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, що потерпіли корабельну 

аварію, зі складу збройних сил на морі (витяг)  

Глава II. Поранені, хворі і потерпілі аварію корабля.  

Стаття 12 - Особовий склад збройних сил які, перебуваючи в морі, 

будуть поранені, хворі або потерплять корабельну аварію, повинні 

користуватися заступництвом та захистом за всіх обставин, причому термін 

«аварія корабля» застосовуватиметься до кожного корабельної аварії, 

незалежно від обставин, за яких воно відбулося, включаючи вимушені 

посадки літаків на море або падіння в море. 

Суворо забороняється будь-яке посягання на їхнє життя і особистість, і, 

зокрема, забороняється добивати або винищувати їх, піддавати його 

тортурам, проводити над ними біологічні досліди, навмисно залишати їх без 

медичної допомоги або догляду, або навмисно, створювати умови для їх 

зараження.  

Стаття 18. Після кожного бою сторони, що перебувають у конфлікті, 

негайно вживають всіх можливих заходів до того, щоб розшукати й підібрати 

потерпілих, поранених і хворих, захистити їх від пограбування й поганого 

поводження, забезпечити їм необхідний догляд, а також до того, щоб 

розшукати мертвих і перешкодити їх пограбування.  

Глава IV. Особовий склад 

Стаття 36. Медичний, госпітальний і духовний персонал госпітальних 

судів і їх екіпажі користуються повагою і заступництвом.  

Глава VIII. Припинення зловживань і порушень.  

Стаття 50. Високі Договірні Сторони беруть на себе зобов’язання ввести 

в дію законодавство, необхідне для забезпечення ефективних кримінальних 



покарань для осіб, які вчинили або наказали здійснити ті чи інші серйозні 

порушення цієї конвенції.  

Стаття 51. До серйозних порушень, згаданих у попередній статті, 

відносяться порушення, пов'язані з однією з таких дій, у тому випадку, якщо 

ці дії спрямовані проти осіб або майна, що користуються заступництвом цієї 

Конвенції: умисне вбивство, катування і нелюдське поводження, включаючи 

біологічні експерименти, умисне заподіяння тяжких страждань або 

серйозного каліцтва, заподіяння шкоди здоров’ю, незаконне, довільне і 

проводиться у великому масштабі руйнування та привласнення майна, не 

викликане військовою необхідністю.  

Додатковий протокол 1977р. до Женевських конвенцій від 12 серпня 

1949р., що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів 

(Протокол I) (витяг) 

Частина II. Поранені, хворі та особи, які зазнали аварії.  

Стаття 11. Захист окремих осіб 

1.Забороняється скористатися фізичним або психічним станом здоров’я. 

Недоторканість осіб, які перебувають у владі іншої сторони, або 

інтернованих, затриманих чи яким-небудь іншим чином позбавлені волі, не 

повинно наноситься шкоди шляхом якої-небудь невиправданої дії або 

недогляди. Відповідно забороняється піддавати осіб, зазначених у цій статті, 

якої б то не було медичній процедурі, яка не вимагається за станом вказаної 

особи і не відповідає загальноприйнятим медичним нормам, що 

застосовуються при аналогічних, з медичної точки зору, обставин до 

громадян сторони, що проводить цю процедуру, які непозбавлені волі в якій 

би то не було формі. 

2. Зокрема, забороняється піддавати таких осіб навіть за їх згодою; а) 

фізичним каліцтв; б) медичним чи науковим експериментам; c) видаленню 

тканин або органів для пересадки.  

4. Будь-яке навмисна дія або умисне упущення, що серйозно загрожує 

фізичному або психічному стану або недоторканності будь-якої особи, що 

знаходиться у владі іншої сторони, до якої вона не належить, і яка або 

порушує будь-яке з заборон, містяться в пунктах 1 і 2, є серйозним 

порушенням цього Протоколу 

Частина III. Методи і засоби ведення війни.  

Стаття 35. Основні норми 

1. У разі будь-якого збройного конфлікту право сторін, що перебувають 

у конфлікті, вибирати методи або засоби ведення війни не є необмеженим. 



2. Забороняється застосовувати зброю, снаряди, речовини та методи 

ведення військових дій, що здатні заподіяти зайві ушкодження або зайві 

страждання. 

3. Забороняється застосовувати методи або засоби ведення військових 

дій, які мають на меті завдати або, як можна очікувати, завдадуть великої, 

тривалої і серйозної шкоди природному середовищу.  

Частина IV. Цивільне населення.  

Стаття 48. Основна норма.  

Для забезпечення поваги і захисту цивільного населення і цивільних 

об’єктів сторін, що перебувають у конфлікті, повинні завжди проводити 

відмінність між цивільним населенням та комбатантами (учасниками 

військових дій), a також між цивільними об’єктами та військовими 

об’єктами, і відповідно спрямовувати свої дії тільки проти військових 

об’єктів. 

Стаття 51. Захист цивільного населення.  

2. Цивільне населення як таке, а також окремі цивільні особи неповинні 

бути об’єктом нападів. Забороняються акти насильства або загрози 

насильством, що мають основною метою тероризувати цивільне населення. 

4. Напади не вибіркового характеру забороняються.  

7. Присутність або пересування цивільного населення або окремих 

цивільних осіб не повинні використовуватись для захисту певних пунктів або 

районів від військових дій. 

Стаття 52. Загальний захист цивільних об’єктів. Цивільні об’єкти не 

повинні бути об’єктом нападу.  

Стаття 53. Захист культурних цінностей.  

Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р.,що 

стосується захисту жертв збройних конфліктів не міжнародного характеру 

(Протокол II) (витяг) 

Частина II. Гуманне звернення.  

Стаття 4. Основні гарантії.  

1. Всі особи, які не беруть безпосередньої участі або припинили брати 

участь у військових діях, мають право на повагу до своєї особистості, своєї 

честі, своїх переконань. За всіх обставин з ними поводяться гуманно.  

2. Без шкоди загальним положенням, зазначеним вище, забороняються і 

будуть залишатися забороненими в будь-який час і в будь-якому місці такі дії 

щодо осіб, згаданих у пункті 1; a) посягання на життя, здоров’я, фізичний і 

психічний стан осіб, зокрема вбивства, а також таке жорстоке поводження, як 

катування, нанесення каліцтв або будь-які форми тілесних покарань;  

б) колективні покарання; c) взяття заручників; д) акти тероризму;  



e) наруга над людською гідністю, зокрема принизливо - образливе 

звернення; г) рабство і работоргівля в усіх їх формах; ж) грабіж; в) погрози 

вчинити будь-який з вищевказаних дій.  

3. Дітям забезпечуються необхідна турбота і допомога і, зокрема: 

a) вони отримують освіту, включаючи релігійне і моральне виховання, 

згідно з побажаннями їхніх батьків; б) вживаються всі необхідні заходи для 

сприяння возз’єднання тимчасово роз’єднаних сімей; в) діти, які не досягли 

п’ятнадцятирічного віку, не підлягають вербуванню в збройні сили або 

групи, і їм не дозволяється брати участь у військових діях; г) особливий 

захист, що передбачається цією статтею щодо дітей, які не досягли 

п’ятнадцятирічного віку, продовжує застосовуватися до них, якщо вони 

беруть безпосередню участь у воєнних діях, усупереч положенням підпункту 

і потрапляють у полон.  

Частина III. Поранені, хворі та особи що зазнали аварії.  

Стаття 7. Захист і догляд.  

1. Всі поранені, хворі та особи, що зазнали аварії, незалежно від того, чи 

брали вони участь у збройному конфлікті, користуються повагою і захистом. 

2. За всіх обставин з ними поводяться гуманно і надають їм максимально 

можливою мірою та в найкоротші строки медичну допомогу і догляд, яких 

вимагає їх стан. Між ними не проводиться ніякого розрізнення за яких би то 

не було міркувань, крім медичних.  

3. Аналіз деяких прав, передбачених міжнародним гуманітарним правом і 

правом прав людини.  

Як уже підкреслювалося, зв’язок між міжнародним гуманітарним правом 

і правом прав людини простежується лише стосовно окремих гарантій, 

передбачених правом прав людини. Сфера застосування міжнародного 

гуманітарного права відрізняється від сфери застосування права прав 

людини, а в основі норм міжнародного гуманітарного права лежить 

врахування специфіки збройних конфліктів. За рахунок цих, а також деяких 

інших факторів міжнародне гуманітарне право, незважаючи на відмінності, 

що існують між цим правом і правом прав людини, може забезпечити 

додатковий захист осіб у ситуації збройного конфлікту. Порівняємо, як 

розглядаються у праві прав людини і міжнародне гуманітарне право на 

життя, заборона катувань, негуманного поводження і судові гарантії. 

В основі прав людини лежить цінність людської особистості. Такий 

підхід знаходить відображення в положеннях самих договорів з прав людини. 

Ці документи приділяють основну увагу правам і свободам, які визнаються за 

особистістю, у той час як договори в галузі міжнародного гуманітарного 

права вказують, як воюючі сторони повинні поводитися з особами, що 



опинилися в їх владі. Зазвичай розрізняють: громадянські і політичні права 

(право на життя, заборона катувань, право на справедливий судовий розгляд, 

право на недоторканність приватного життя, право на свободу думки і слова, 

право на об’єднання і т. д.), економічні та соціальні права (право на освіту, 

право на працю, право на соціальне забезпечення, право на охорону здоров'я 

та медичну допомогу і т. д.) і право на мир, право на розвиток і інш. 

Права людини закріплені в численних міжнародних угодах 

регіонального характеру, як, наприклад, Європейська конвенція про захист 

прав людини і основних свобод від 4 листопада 1950 р., і універсального 

характеру, як, наприклад, Міжнародні пакти про громадянські та політичні 

права і про економічні, соціальні та культурні права від 16 грудня 1966 р. 

3.1. Право на життяю. 

Право на життя традиційно розглядається як перша і найбільш важлива з 

прав людини, що закріплено у численних угодах у цій області. 

Право на життя входить до числа прав, від зобов’язань за якими не 

можна відступати ні за яких обставин. Це право ніколи не може бути 

обмежено або припинено.  

Будь-який збройний конфлікт являє собою загрозу для життя людей. 

Тому значна частина норм міжнародного гуманітарного права покликана 

забезпечити захист життя, зокрема життя людей, які не приймають чи 

перестали брати участь у військових діях. Цих осіб заборонено вбивати, вони 

також не можуть ставати об’єктом нападу. У той час водночас міжнародне 

гуманітарне право не передбачає захист життя комбатантів, які беруть участь 

у військових діях. Необхідно також підкреслити, що міжнародне гуманітарне 

право накладає обмеження на застосування смертної кари.  

Міжнародне гуманітарне право забезпечує захист людського життя, 

адаптуючи цей захист до ситуації збройного конфлікту. Більш того, воно йде 

далі в плані захисту життя, ніж власне традиційне право на життя, 

передбачене правом прав людини. Так, міжнародне гуманітарне право 

забороняє використовувати голод серед цивільного населення як методу 

ведення війни і знищувати об’єкти, необхідні для виживання цивільного 

населення. Міжнародним гуманітарним правом передбачаються заходи, що 

збільшують ймовірність виживання цивільних осіб в період збройного 

конфлікту, наприклад, створення особливих зон, в яких не розташовуються 

ніякі військові об’єкти. Це право встановлює зобов’язання підбирати 

поранених і надавати їм необхідну допомогу, визначає заходи, які повинні 

бути прийняті для того, щоб забезпечити як можна більш сприятливі умови 

життя людей під час збройного конфлікту. Міжнародне гуманітарне право 

також містить спеціальні норми, що стосуються проведення операцій з 



надання допомоги та надання коштів, необхідних для виживання цивільного 

населення. 

3.2. Заборона тортур та негуманного поводження.  

Заборона катування та негуманного або такого, що принижує гідність, 

поводженню входить до «незмінне ядро» прав людини. 

Міжнародне гуманітарне право також передбачає абсолютну заборону на 

здійснення подібних діянь. 

Необхідно підкреслити, що катування та негуманне поводження являють 

собою серйозні порушення Женевських конвенцій, Додаткового протоколу I, 

а також військові злочини відповідно до пунктом 5 статті 85 цього 

Протоколу. Особи, які здійснили або наказали здійснити ті чи інші серйозні 

порушення, повинні в обов’язковому порядку піддаватися кримінальному 

переслідуванню на національному рівні. Для цього держави повинні ввести в 

дію кримінальне законодавство, що передбачає ефективні санкції за скоєння 

військових злочинів, а також деякі особливі принципи припинення цих діянь, 

як, наприклад, універсальну юрисдикцію національних судів. Катування та 

негуманне поводження також представляють собою військові злочини згідно 

Статуту Міжнародного кримінального суду, прийнятого 17 липня 1998 р., і, 

отже, можуть бути об’єктом міжнародного переслідування, здійснюваного 

цим новим судовим органом. 

Таким чином, механізм обов’язкового кримінального заходу, 

встановлений міжнародним гуманітарним правом стосовно катувань і 

негуманного звернення, підсилює заборону на вчинення цих діянь, 

передбачений правом прав людини. 

3.3. Судові гарантії.  

Важливість судових гарантій для ефективного захисту основних прав 

людини не підлягає сумніву. Проте більшість міжнародних угод у галузі прав 

людини не включають судові гарантії до числа прав, що входять в «незмінне 

ядро» прав людини, від зобов’язань за яких не можна відступати ні за яких 

обставин. Отже, застосування судових гарантій, передбачених правом прав 

людини, може бути зупинено у разі війни або іншого надзвичайного стану, 

що загрожує життю нації. 

У міжнародному гуманітарному праві судові гарантії займають особливе 

місце. Передбачені цим правом гарантії будуть застосовуватися з початку 

будь-якого збройного конфлікту, будь то збройний конфлікт міжнародного 

або внутрішнього характеру. Таким чином, навіть якщо у випадку 

надзвичайної ситуації, що загрожує життю нації, буде призупинено 

застосування судових гарантій, передбачених правом прав людини, з 

початком збройного конфлікту ці гарантії знову будуть застосовуватися в 



повному обсязі, на цей раз в силу початку застосування міжнародного 

гуманітарного права. 

Докладний перелік судових гарантій, що застосовуються в період 

міжнародного збройного конфлікту, наведений у статті 75 Додаткового 

протоколу I. Умисне позбавлення військовополоненого чи іншого права на 

неупереджене і нормальне судочинство являє собою серйозне порушення і 

військовим злочином за змістом Женевських конвенцій і Додаткового 

протоколу I, а держави зобов’язані переслідувати в кримінальному порядку 

осіб, винних у скоєнні подібних діянь. Це порушення також включено до 

числа військових злочинів, передбачених Статутом Міжнародного 

кримінального суду, і, отже, може бути об’єктом міжнародного 

переслідування, здійснюваного цим новим судовим органом. 

4. Сфера застосування міжнародного гуманітарного права та права прав 

людини. 

4.1. Матеріальна сфера застосування.  

Міжнародне гуманітарне право застосовується тільки в разі збройного 

конфлікту. Якщо конфлікт є внутрішнім збройним конфліктом, 

застосовується тільки стаття 3, загальна для чотирьох Женевських конвенцій, 

яка передбачає мінімальні норми, які застосовуються у випадку збройного 

конфлікту.  

Так як міжнародне гуманітарне право за своєю природою призначене 

для застосування в умовах збройного конфлікту, воно не містить загального 

застереження про можливість відступу від зобов’язань відносно ряду прав, 

які застосовувалися б у разі війни.  

Права людини застосовуються, в принципі, в будь-який час, тобто як у 

мирний час, так і під час війни. Більшість міжнародних договорів з прав 

людини передбачають положення, що дозволяють державам вживати заходів 

у відступ від своїх зобовєязань відносно ряду прав у надзвичайних ситуаціях, 

наприклад під час війни або іншого надзвичайного положення.  

Засоби ведення військових дій. 

Раніше розглядалися неправомірні методи використання будь-якої зброї. 

Зупинимося тепер на видах зброї, яку заборонено використовувати. 

Проблема набуває все більшого значення у міру появи все нових і все більш 

руйнівних видів зброї. Спільні принципи гуманітарного права поширюють 

свою дію і на нові види зброї. Однак загальне регулювання не може замінити 

конкретне. Чи можна сумніватися, що застосування ядерної зброї не 

відповідає принципам гуманітарного права. Тим не менше норми, що 

забороняє таке застосування, не існує. Особливого значення має надійний 

контроль за скороченням і ліквідацією певних видів зброї. Одна з необхідних 
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умов ефективності гуманітарного права - врахувати військово-політичну 

реальність.  

Отруйна зброя. Негативне ставлення до використання отрути в 

військових цілях було властиве навіть у давнину. Римське право 

кваліфікували застосування отрути як протиправне. Стало загальним вислів 

«отруювачі колодязів». Четверта Гаазька конвенція 1907р. звичайно 

закріпила норму, що забороняє застосування отрути і отруйної зброї. Хімічну 

і бактеріологічну зброю. Перше широкомасштабне застосування хімічної 

зброї сталося в роки першої світової війни. У 1915 німецькі війська здійснили 

газову атаку проти французьких військ на річці Іпр (звідси назва газу іприт). 

Надалі гази застосовувались обома сторонами неодноразово, що привело до 

великої кількості жертв. Застосування газів суперечило існуючим нормам, 

перш за все нормі, що забороняла використання отруйних речовин. 

Спеціальна норма встановлена Женевським протоколом 1925р. щодо 

заборони застосування на війні задушливих, отруйних та інших подібних 

газів і бактеріологічних засобів. У цілому Протокол виявився досить 

ефективним. Проте окремі випадки застосування отруйних газів відомі: 

Італія - під час вторгнення в Ефіопію (1935 - 1936 рр.), Японія - в Маньчжурії 

та Китаї (починаючи з 1937 р.), Ірак - у війні проти Ірану (1980 - 1988 рр. .). 

Остання акція було засуджено Радою Безпеки ООН у 1986 р. Відомо, що 

Гітлер розглядав можливість застосування газу на східному фронті але був 

попереджений про відплату та не зважився на це. Бактеріологічна зброя була 

застосована Японією в ході війни. Військові трибунали в Токіо і Хабаровську 

ці дії кваліфікували як військові злочини. Важливим кроком у забезпеченні 

незастосування хімічної і бактеріологічної зброї була Конвенція ООН 1972р. 

про заборону розробки, виробництва і накопичення запасів бактеріологічної 

(біологічної) і токсинної зброї та про їх знищення (набула чинності на 

початку 1997 р.). Конвенція заборонила виробництво їх у військових цілях і 

засобів їх доставки. Також обмежується передача іншим державам. 

Передбачено надання допомоги в разі визнання Радою Безпеки того, що 

держава стала об’єктом біологічної чи бактеріологічної атаки. Ця Конвенція 

однозначно заслуговує позитивної оцінки. Разом з тим не можна не зважати 

на труднощі, пов’язані з її реалізацією. Знищення запасів такої зброї зажадає 

великих витрат. У Росії для ліквідації бездумно створеного величезного 

запасу хімічної зброї будуються спеціальні заводи, які будуть забезпечені 

роботою на багато років. Серйозну небезпеку процес знищення може 

створити для довкілля. 

У 1993 р. Конференція щодо роззброєння прийняла Конвенцію про 

заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї 
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та про її знищення (далі - Конвенція про хімзброю). Конвенція про хімзброю 

заборонила не тільки використання хімічної зброї, але і підготовку такого 

застосування. Заборонено навіть отруйні речовини тимчасової дії, подібні 

сльозогінним газам. Конвенція чи набуде чинності найближчим часом?. Для 

цього необхідно, щоб 65 держав здали депозитарію акти про ратифікацію. 

Ядерна зброя. Заборона застосування ядерної зброї - одна з найважливіших 

проблем гуманітарного права, та й світової політики загалом. Як відомо, 

ядерна зброя була застосована єдиний раз. США використовували його у 

війні проти Японії. Багато хто ставить під сумнів виправданність рішення 

адміністрації США. Можливість застосування ядерної зброї виникала і в 

наступні роки, наприклад, під час конфлікту в Перській затоці (1990 - 1991 

рр.) У разі застосування Іраком хімічної чи бактеріологічної зброї, яку іноді 

називають ядерною зброєю бідних. Ця можливість опинилася в даному 

випадку серйозним стримуючим засобом. У роки холодної війни ядерні 

арсенали зіграли роль першочергового стримуючого фактора і в цьому сенсі 

були фактором миру та безпеки, правда, в умовах постійної загрози ядерної 

катастрофи. 

Міжнародний суд не відхилив і не підтвердив представлену йому позицію 

ядерних держав, відповідно до якої вони мають право застосувати ядерну 

зброю у зазначених надзвичайних обставинах. Суд також наголосив, що 

застосування ядерної зброї має бути сумісним з вимогами гуманітарного 

права. Здається, що ймовірність реалізації в осяжному майбутньому 

договору, що забороняє застосування ядерної зброї, невелика. Особливе 

значення ядерна зброя має для Росії, яка не перебуває у спілках з могутніми у 

військовому відношенні державами. Маючи добре озброєну і численну 

армію, СРСР міг дозволити собі зобов’язання не застосовувати ядерну зброю 

першими. За його ініціативою Генеральна Асамблея ООН прийняла в 1981 р. 

декларацію, яка оголосила застосування першою ядерну зброю буде 

найтяжчим злочином проти людства. Сьогодні в становищі, аналогічному 

становищу колишнього СРСР, знаходиться Китай, що пояснює його 

особливу позицію щодо ядерного роззброєння.  

Росія можливостями СРСР не володіє. Ядерна зброя є основною гарантією 

її безпеки. Саме вона забезпечує стабільність у величезному регіоні, що 

включає країни СНГ, і тим самим перешкоджає виникненню збройних 

конфліктів з численними жертвами. У результаті зміни військово-політичної 

ситуації в січні 2000 р. Указом Президента РФ в Концепцію було внесено 

зміни і доповнення. Застосування ядерної зброї передбачено «у разі 

необхідності збройної агресії, якщо всі інші заходи вирішення кризової 

ситуації вичерпані або виявилися неефективними». У цілому позиція Росії 
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щодо застосування ядерної зброї подібна до позиції таких ядерних держав, як 

США і Великобританія. 

У 1863 р. російська армія створила розривні снаряди. З огляду на 

небезпеку живої сили, їх використання було суворо обмежене. У 1867 році 

були винайдені снаряди невеликого калібру і розривні кулі, вибухають при 

зіткненні з тілом та заподіюють важкі пошкодження. Уряд Росії скликав 

міжнародну конференцію в Петербурзі, яка прийняла відому Петербурзьку 

декларацію 1868р., яка заборонила застосування снарядів вагою менше 400г, 

що або вибухають, або начинені займистим складом.  

Приблизно в ті ж роки на англійському військовому підприємстві «Дум-

Дум» біля Калькутти почали виробляти кулі, які сплющуються при зіткненні 

з тілом і за результатами не відрізняються від розривних куль. За місцем 

виробництва їх назвали кулями «дум-дум». Багато хто вважав, що на такі 

кулі поширюється дія Петербурзької декларації. Однак британський уряд 

спростував цю думку з формальних мотивів, заявивши, що технічно такі кулі 

не є ні розривними, ні запальними, хоча мають аналогічний ефект. Рішуче 

виступили за заборону куль «дум-дум» учасники Гаазької конференції 1899р. 

У ході підготовки Конвенції ООН 1981р. про заборону або обмеження 

застосування звичайних видів зброї було піднято питання про включення 

положення, що забороняє кулі високої швидкості, або кулі зі зміщеним 

центром ваги. Але згоди не було досягнуто, і застосування подібних куль 

залишається неврегульованим.  

Протипіхотні міни. Через свою відносну дешевизну і простоту установки 

ці міни отримали широке розповсюдження. Багато місцевостей буквально 

засіяні ними. На них щорічно підриваються люди. За підрахунками 

Секретаріату ООН, щорічно від мін гинуть і стають каліками понад 25 тис. 

чоловік. Понад 100 млн. мін. знаходяться в грунті 64 країн. Перший 

Протокол до зазначеної Конвенції заборонив використання будь-якої зброї, 

головна дія якого полягає в заподіянні шкоди частками, які не можуть бути 

виявлені в людському тілі за допомогою рентгенівських променів. Малися на 

увазі перш за все пластмасові міни. Також Протокол заборонив використання 

мін іграшок і аналогічних пристроїв.  

Запальна зброя. Про заборону запальних куль вже говорилося. Проте 

створюються все нові види запальної зброї. Відомо, якої шкоди мирному 

населенню і природі була заподіяна застосуванням американськими 

військами напалму у В’єтнамі. 

Забороняється також використання запалювальних засобів стосовно лісів 

та іншої рослинності, за винятком випадків їх активного використання 

противником у військових цілях. При цьому не слід забувати і принцип їх 

пропорційності і військової необхідності. 
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Лазерна зброя. Лазер отримує все більш широке застосування у 

військових цілях. Він використовується, зокрема, для точного наведення 

авіабомб. Ефективність такої зброї була продемонстрована в ході військових 

дій проти Іраку. Таке використання не може не оцінюватися позитивно з 

точки зору гуманітарного права. Проте і подібне використання має побічний 

ефект, перш за все засліплення, що ніяк не відповідає принципу 

неспричинення зайвих страждань. 

Інформаційна зброя - технічні методи і засоби ураження інформаційної 

системи противника. Однією з основ розвиненого суспільства і держави є 

складна інформаційна система. З нею пов’язані всі аспекти суспільного 

життя: економіка, політика, наука, культура, охорона здоров’я. Тому 

масштабне застосування інформаційної зброї здатне викликати наслідки не 

менш важкі, ніж використання зброї масового ураження. Фахівці вважають, 

що інформаційна зброя внесе докорінні зміни у ведення військових дій. 

Досить сказати, що воно дозволяє зруйнувати зв’язок між військовими 

частинами противника, дезінформувати його, перешкодити застосуванню 

високоточної зброї, деморалізувати армію і тил. 

У січні 1999 р. американський президент оприлюднив програму, що 

передбачає асигнування 1,46 млрд. дол на розвиток здатності США вести 

кібервійни і протистояти їм. У вересні 2000 р. була прийнята Доктрина 

інформаційної безпеки Російської Федерації. Значну увагу проблемі стала 

приділяти ООН. Починаючи з 1998 р. Генеральна Асамблея регулярно 

приймає резолюції про інформаційну безпеку, закликаючи держави до 

розробки заходів, покликаних обмежити породжувані інформаційними 

засобами небезпеки. 

Інформаційна зброя має пряме відношення до гуманітарного права, 

оскільки його застосування може призвести до незліченних жертв. В даний 

час застосування такої зброї регулюється лише загальними принципами і 

нормами гуманітарного права, які вимагають в першу чергу, щоб військові 

дії велися лише проти військових об’єктів, щоб мирному населенню 

забезпечувалася максимально можлива безпека, щоб не піддавалися атаці 

об’єкти, що містять небезпечні сили (ядерні електростанції, хімічні 

підприємства тощо).  

 

VІІ. Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу. 

1.Які основоположні принципи МГП вам відомі? 

2.Які норми МГП вам відомі? 

3.В чому полягають Женевські Конвенції 1949р.? 

4.Що являють собою Женевські Конвенції та Додаткові протоколи до них? 

VІІІ. Домашнє завдання:,.  

Ресурси мережі Інтернет. Конспекти або короткі доповіді. 
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