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Тема 2.9 Як міжнародне гуманітарне право захищає 
людину в умовах війни 

Досліджуємо поняття «міжнародне гуманітарне право», «право Женеви», 
«право Гааги», «комбатанти», «жертви війни», «гуманітарні організації», 
«воєнні злочини».
Розуміємо, яким чином міжнародне гуманітарне право регулює збройні 
конфлікти і яке має значення для захисту жертв війни, невідворотності 
покарання за воєнні злочини.
Діємо, дотримуючись принципів міжнародного гуманітарного права та 
розуміння важливості безпечної поведінки на територіях ведення бойо-
вих дій з урахуванням норм МГП. 

Ключові здобутки  
у вивченні теми

  D3D

У цій темі ви дізнаєтеся про сутність міжнародного гуманітарного права 
(МГП). Це дозволить вам зрозуміти, яким чином міжнародне гуманітарне 
право регулює збройні конфлікти. Ознайомтесь із такими поняттями як 
збройний конфлікт, жертви війни, норми МГП, комбатанти, цивільні особи 
тощо.

Модуль 1 Що таке міжнародне гуманітарне право та історія його 
виникнення

Війни супроводжували людство протягом усіх часів. Страждаючи 
від жорстокості та їх жахливих наслідків, люди прагнули обмежити 
насильство через заборону використання окремих видів зброї, поводження 
з полоненими, парламентарями тощо. Для цього в різні періоди історії 
виникали правила, закони, звичаї війни, окремі договори між державами, 
що зобов’язували надавати допомогу пораненим і хворим, відпускати 
полонених за викуп чи обмін, не чіпати мирне населення тощо.
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Історична довідка 
Історія сучасного міжнародного гуманітарного права починається з 24 
серпня 1859 року, коли відбулася битва за незалежність Італії під селищем 
Сольферіно. Битва відбувалася між франко-сардинським альянсом та 
австрійською армією, і мала жахливі наслідки – десятки тисяч поранених 
і загиблих солдатів з обох сторін. Свідком цих подій став женевський 
комерсант Анрі Дюнан. Вражений масштабами трагедії, він організував 
місцевих мешканців, щоб надати допомогу пораненим, поховати загиблих. 
Після повернення додому у 1862 році він опублікував книжку «Спогади про 
Сольферіно», в якій наголошував на необхідності укладення конвенції, яка 
б захищала поранених під час війни, в якій наголошував на необхідності 
укладення конвенції, яка б захищала поранених під час війни, а також 
організації національних товариств, які б готували персонал та ресурси 
для допомоги пораненим, надавали допомогу військовим фельдшерам.

Для поширення ідей А. Дюнана у Женеві, у 1863 році, було створено 
«Міжнародний комітет з надання допомоги пораненим», який пізніше 
став відомим як Міжнародний комітет Червоного Хреста. Досягненням 
діяльності цього комітету стало укладення у 1864 році Женевської 
конвенції про поліпшення долі поранених і хворих солдат у діючих арміях. 
Ця Конвенція складалася з 10-ти статей і передбачала надання допомоги 
пораненим з різних воюючих сторін, а також визначала нейтралітет 
медичних служб на полі бою. Саме ця Конвенція запровадила червоний 
хрест як захисну емблему, а Міжнародний Комітет Червоного Хреста став 
«охоронцем» міжнародного гуманітарного права.

Отже, що ж таке міжнародне гуманітарне право сьогодні? Це – окрема галузь 
міжнародного права, головна мета якого полягає в обмеженні насильства 
шляхом захисту жертв війни та обмеженні засобів і методів ведення війни.
Особливістю міжнародного гуманітарного права є те, що воно діє лише під 
час збройного конфлікту і направлене на недопущення, заборону окремих 
дій щодо певних категорій жертв війни (дітей, жінок, поранених і хворих, 
військовополонених, цивільного населення). Сутність міжнародного 
гуманітарного права полягає в утриманні балансу між гуманністю та 
військовою необхідністю. Звісно, будь-який збройний конфлікт має мету 
– підкорити противника власній волі, захопити території, ресурси тощо. 
Втім війна без обмежень – це свавілля, тож міжнародне гуманітарне право 
обмежує застосування сили лише для досягнення законної мети конфлікту 
– підпорядкування противника власній волі з мінімальним витрачанням 
людських та інших ресурсів. Принцип гуманності забороняє заподіяння 
страждань і ушкоджень, які не є необхідними для досягнення законної 
мети конфлікту. Все, що виходить за рамки законної мети конфлікту – 
заборонене і протиправне.

Ознайомтеся з історичною довідкою. Як Ви думаєте, що допомогло Анрі 
Дюнану змінити ставлення суспільства та держав до «правил війни»?
Чому саме «принцип гуманності» є провідним принципом МГП?
Через який символ Ви б пояснили що таке МГП? Чому?

Анрі Дюнан швейцаський 
підприємець і громадський 
діяч 1828 р -1910 р. 



Тема 2.9 Як міжнародне гуманітарне право захищає людину в умовах війни  

3

Модуль 2 Джерела, норми, принципи Міжнародного гуманітарного 
права

Міжнародне гуманітарне право міститься в міжнародних договорах та 
міжнародно-правових звичаях. Частина цих норм пов’язана із захистом 
жертв війни, які називають «правом Женеви», тому що до найбільш 
важливих міжнародних договорів належать чотири Женевські конвенції 
про захист жертв війни від 12 серпня 1949 року та три Додаткові протоколи 
до неї (1977, 2005 років).
Обмеження засобів і методів війни називають «правом Гааги», бо більшість 
конвенцій про заборону використання різних видів зброї було прийнято 
на міжнародних конференціях у м. Гаазі з 1907 по 1997 роки.
Норми міжнародного гуманітарного права діють лише у разі збройного 
конфлікту (війни).
Розрізняють два види збройних конфліктів – міжнародний і 
неміжнародний (між силами держави та антиурядовими силами чи 
збройними формуваннями). В залежності від виду  збройного конфлікту 
застосовується різний обсяг норм МГП. Збройний конфлікт на території 
України кваліфікується як міжнародний, і до нього застосовуються усі 
чотири Женевські конвенції про захист жертв війни та І Додатковий 
протокол до них.

Обов’язок забезпечити норми МГП покладається на державу. Саме 
держави мають забезпечити виконання і дотримання норм МГП своїми 
представниками – військовими, службовцями тощо. Дотримуватися МГП 
зобов’язані усі сторони збройного конфлікту –  агресор та його жертва, 
збройні сили й різноманітні збройні угрупування. Навіть якщо супротивник 
порушує норми МГП, то інша сторона все одно не має права відмовитись 
від дотримання обов’язкових норм МГП, бо це є воєнним злочином і тягне 
за собою відповідальність.
 МГП поділяє усіх учасників збройного конфлікту на комбатантів, 
цивільних осіб і некомбатантів. Комбатанти – це представники збройних 
сил, законні учасники війни. Вони мають право застосовувати силу в 
межах, дозволених МГП і не несуть за це персональної відповідальності. 
Водночас вони є законною військовою мішенню, наприклад, в них можна 
стріляти. Комбатант, який вийшов зі строю (припинив спротив), унаслідок 
поранення чи захоплення в полон, перестає бути військовою ціллю. 
Комбатант, що порушив МГП, несе персональну відповідальність за свої дії, 
які можуть кваліфікуватися як воєнний злочин.
 Цивільні особи – це усі інші особи, які не є комбатантами. Цивільні 
особи не мають права брати участь у збройному конфлікті. 

Подумайте над запитанням «Хто саме має забезпечувати дотримання 
норм МГП?»
На кого має розповсюджуватись захист норм МГП і чи має він бути 
однаковим для різних людей, наприклад – військових, медиків, жінок, 
дітей, людей з інвалідністю тощо? Поясніть.
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Вони забезпечені імунітетом від нападу, доки не беруть безпосередню 
участь у воєнних діях. Додаткові спеціальні механізми захисту мають жінки, 
діти, поранені та хворі. Якщо цивільні особи беруть участь у бойових діях, 
то вони втрачають захист, але не набувають імунітет від відповідальності 
як комбатанти, на них не розповсюджується статус військовополонених 
тощо.
Окремою категорією є некомбатанти – це ті особи, що входять до складу 
збройних сил, але не можуть застосовувати насильство – військовий 
медичний персонал, військові капелани, військові юристи.
Сторони збройного конфлікту завжди мають застосовувати принцип роз-
різнення між цивільними особами та комбатантами, між цивільними та 
військовими об’єктами. Сторона збройного конфлікту може здійснювати 
напад тільки на комбатантів та військові об’єкти. Напад на цивільних осіб 
та цивільні об’єкти заборонено.
Також важливими для дотримання є принцип пропорційності (сумірності) 
та принцип обережності. Ці принципи обмежують нанесення шкоди 
цивільним особам та цивільним об’єктам, вимагають від сторони нападу 
застосовування таких засобів і методів нападу, які дають можливість 
уникнути випадкових втрат серед цивільного населення, враховувати те, 
що військова перевага має переважати заподіяну шкоду, надмірна шкода є 
забороненою.
Також забороняється застосовувати зброю, снаряди і матеріали, а також 
методи ведення війни, які можуть завдати надмірних ушкоджень або 
спричинити зайві страждання, наприклад хімічна зброя, фосфорні снаряди, 
кулі, що розгортаються або сплющуються тощо.

Розгляньте фотографії. Визначте, на яких із них зображені військові 
цілі? Поясніть свою думку.
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Модуль 3 Гуманітарна допомога. Гуманітарні організації

Для порятунку життів та зменшення страждань від міжнародних збройних 
конфліктів чи надзвичайних ситуацій, міжнародним гуманітарним 
правом передбачена гуманітарна допомога – матеріальна чи матеріально-
технічна підтримка людям, які її потребують. Нормами МГП встановлено, 
що сторони конфлікту повинні надавати дозвіл та сприяти швидкому 
і безперешкодному надходженню гуманітарної допомоги до цивільних 
осіб, що її потребують, за умови, що така допомога має неупереджений 
характер, здійснюється без дискримінації та підлягає контролю з боку 
сторін конфлікту. Персонал, який надає гуманітарну допомогу, має 
дотримуватися національних законів, що стосуються доступу на територію 
держави і вимог безпеки.
 Значну роль щодо захисту жертв війни та подоланні наслідків 
збройних конфліктів відіграють різноманітні гуманітарні організації – 
міжурядовими (наприклад, ООН), неурядовими (напр. МКЧХ) , міжнародні 
(напр. «Лікарі без кордонів», «Карітас» та інші), національні.
 Найбільш організовано і системно поширює ідею гуманності 
через захист людського життя та здоров’я, запобігання стражданням та 
їх полегшенню, незалежно від раси, статі, віку, релігійних і політичних 
поглядів людини Міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного 
Півмісяця. Цей рух складається з трьох окремих компонентів: Міжнародного 
Комітету Червоного Хреста, національних товариств Червоного Хреста та 
Червоного Півмісяця, Міжнародної Федерації товариств Червоного Хреста 
та Червоного Півмісяця. Ці організації відрізняються за обсягом своїх 
повноважень. 

Більше дізнатися про діяльність 
Товариства Червоного Хреста в 
Україні можна тут:

Емблема Міжнародного Комі-
тету Червоного Хреста

 Емблема Товариства Червоного 
Хреста України

Розгляньте запропоновану емблему. Дізнайтеся, якій саме організації 
вона належить та яким чином і кому допомагає під час збройного кон-
флікту чи надзвичайних ситуацій.
Співставте емблему з видами допомоги, яку надає ця організація.
Які ще види допомоги можна додати до зазначених?
Чи маєте Ви чи Ваша родина особистий досвід звернення до гуманітарних 
організацій? Поділіться, який саме.
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Висловіть позицію
Подумайте над запитанням «Хто має нести відповідальність за скоєні 
воєнні злочини?». 
Висловіть свою думку в класі, зайнявши позицію біля табличок «Ті, хто 
віддавали злочинні накази», «Ті, хто виконували злочинні накази» «І ті, 
хто віддавали, і ті, хто виконували злочинні накази».
Поясніть свій вибір тієї чи іншої позиції.

Модуль 4 Відповідальність за порушення норм МГП

Порушення визначених принципів ведення війни обов’язково передбачає 
притягнення до відповідальності. Передусім, така відповідальність 
покладається на держави, бо саме вони зобов’язані дотримуватися 
норм МГП. Якщо ж особа порушила норми МГП, то держава зобов’язана 
притягти її до відповідальності, в рамках національного законодавства. 
Наприклад, за серйозні порушення МГП в Україні передбачена кримінальна 
відповідальність. Безпосередньо відповідальність держави включає 
матеріальну відповідальність (напр. репарації) та політичну (виключення 
з міжнародних організацій, позбавлення статусів тощо).
Міжнародне право виокремлює наступні міжнародні злочини – злочин 
агресії, воєнні злочини, злочини проти людяності, злочин геноциду. Окрім 
відповідальності держави,   також  є відповідальність конкретної особи, яка 
скоїла воєнний злочин. Притягнути таку особу до відпові-дальності може 
і зобов’язана сама держава, яка виявила злочин, але у разі неможливості 
притягнення до відповідальності у такий спосіб, можливо притягнення до 
міжнародної кримінальної відповідальності. У такому випадку, розглядом 
справи буде займатися Міжнародний Кримінальний суд, заснований на 
Римському статуті у 1998 році, що містить повний перелік міжнародних 
злочинів, а стаття 8 надає кодифікацію воєнних злочинів. Для притягнення 
окремих осіб до міжнародної кримінальної відповідальності створюються 
окремі суди та трибунали, найбільш відомим з яких є Нюрнберзький 
трибунал 1945 року над нацистськими злочинцями. Україна визнала 
юрисдикцію Міжнародного кримінального суду щодо воєнних злочинів та 
злочинів проти людяності, скоєних на території України.
 

 � Варіант 1. Підготуйте есе на тему «Як знання МГП може допомогти 
під час війни чи надзвичайної ситуації».

 � Варіант 2. Розробіть серію плакатів з порадами для школярів щодо 
безпечної поведінки, спираючись на принципи МГП та інші знання з 
теми.

Застосуйте набуті знання та досвід


