
1 
 

Міжнародне гуманітарне право. Право зовнішніх відносин. Право міжнародних організацій 
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3 Поняття та класифікація (види) міжнародних організацій. 
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1)Походження терміна «міжнародне гуманітарне право». 

Міжнародне гуманітарне право — одна з наймолодших галузей сучасного міжнародного права, 

становлення якої відбулося на Заході в другій половині XX ст., а в пострадянських державах, у тому 

числі в Україні, бурхливо розвивається з 1991 р. Однак саме така підвищена увага вітчизняних і 

російських юристів до галузі, що регулює захист прав людини, вимагає чіткішої термінологічної 

визначеності, певності у тому, що мається на увазі під поняттям "міжнародне гуманітарне право". 

         Своєрідним лоцманом у морі розмаїтості тлумачень поняття "міжнародне гуманітарне право" має 

стати його автор. Загальновідомо, що появі поняття "міжнародне гуманітарне право" ми зобов'язані 

швейцарському професорові Ж. Пікте. З 1946 р. він був директором Міжнародного комітету Червоного 

Хреста (МКЧХ)  і відповідальним за підготовчу роботу з прийняття в 1949 р. чотирьох Женевських 

конвенцій про захист жертв війни. У 50-х рр. Ж. Пікте уперше ввів у вжиток поняття "міжнародне 

гуманітарне право", а в 1966 р. опублікував працю "Принципи міжнародного ^ гуманітарного права". 

Природно, що співробітники МКЧХ, директором якого був Ж. Пікте, взяли на озброєння цей 

яскравий термін і застосували його до сфери виняткової діяльності свого комітету, тобто до захисту 

прав людини в період збройних конфліктів. 

Між н аро дне  г ума н іт арн е пра во  —  ц е сукупн ість прин цип ів і  норм , що ре гул юю т ь  

відно си ни між  дер жава ми з  приводу захист у прав лю дини й  основних  - і свобод для усіх,  

незалежно від раси,  статі, мови і  релігі ї  ,   як  у  мирний час,  так і  в  пер іод збройних  конфліктів.   

Ж. Пікте розглядав гуманітарне право як складову двох розділів — Женевського права і 

Гаазького права. При цьому Женевське право, або власне "гуманітарне право", охороняє інтереси 

військових, які вибули зі строю, і осіб, які не беруть участі в бойових діях. А Гаазьке право, або 

"право війни", обумовлює права та обов'язки сторін, що воюють, при проведенні військових 

операцій, обмежуючи вибір засобів нанесення збитків. 

        Міжнародне гуманітарне право, як самостійна галузь міжнародного публічного права містить 

всі згадані елементи, тому невипадково його називають підсистемою в рамках цілісної системи 

міжнародного публічного права. Розуміння суті і значення міжнародного гуманітарного права дуже 

важливо. Особливо це важливо зараз, коли суверенна Україна після проголошення незалежності 

стала повноправним суб'єктом міжнародних відносин. 

        Міжнародне гуманітарне право виникло не за бажанням окремих осіб або держав, а внаслідок 

реальних суспільних процесів. Якщо розуміти первинне значення визначення міжнародного права як 

права у відносинах між народами (jus іnter gentes), то можна передбачити, що перші звичаєві норми 

зароджувалися ще до становлення державності, при первісно громадському ладі. Зародившись на 

початку людської цивілізації ідея захисту людини від бід військового часу є актуальною і зараз. 

Міжнародне гуманітарне право (яке ще має назву право збройних конфліктів або право війни) - це 

сукупність міжнародно-правових норм, які направлені на захист жертв збройних конфліктів і 
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встановлюють заборону або обмеження методів і засобів ведення війни, а також відповідальність за 

порушення відповідних принципів і норм. 

     При визначенні джерел міжнародного гуманітарного права треба мати на увазі, що термін 

"джерело права" використовується в двох значеннях: матеріальному і формальному. Матеріальні 

джерела - це матеріальні умови життя суспільства. Формальні джерела права - це ті форми, в яких 

виражені форми права. Тільки формальні джерела права є юридичною категорією і можуть бути 

предметом вивчення міжнародного гуманітарного права як науки. 

      Міжнародне гуманітарне право знаходить своє відображення як у звичаєвому праві, так і у 

відповідних міжнародних договорах (конвенціях). Тому джерелом міжнародного гуманітарного 

права є міжнародні договори і конвенції, у яких викладені правила ведення збройних конфліктів. 

     Особлива увага в міжнародному гуманітарному праві приділяється правовому захисту об'єктів, 

що представляють історичну та культурну цінність, які виконують важливу роль в духовному житті 

людей. Згідно статті 1 Гаазької конвенції 1954 року "Про захист культурних цінностей у разі 

збройного конфлікту" захисту підлягають релігійні і світські пам'ятники архітектури, археологічні 

об'єкти, музеї, бібліотеки, театри, тобто об'єкти, "що мають велике значення для культурної 

спадщини кожного народу". У відповідності зі статтею 53 Додаткового протоколу І забороняється: 

здійснювати які-небудь ворожі акти проти тих історичних пам'ятників, творів мистецтва або місць 

культів, які складають культурну або духовну спадщину народів; використати такі об'єкти для 

підтримки військового потенціалу; здійснювати репресії по відношенню до таких об'єктів. 

      До заборонених методів ведення війни відносяться: віддання наказу "не залишати нікого в 

живих"; незаконне використання розпізнавальної емблеми Червоного Хреста; зрадницьке вбивство 

або поранення цивільного населення або осіб, які належать силам противника; вбивати або калічити 

ворога, який склав зброю і здався; віроломне користування парламентерським прапором, 

військовими знаками і форменим одягом ворога; примушувати громадян ворожої сторони до участі у 

воєнних діях проти їх власної країни; захоплювати заложників, здійснювати терор тощо. У той же 

час не забороняється використання військових хитрощів з метою ввести противника в оману, 

примусити його діяти необачно, наприклад, за допомогою маскування, помилкових операцій і 

дезінформації. 

       Що стосується захисту осіб, які не беруть участі у воєнних діях (право Женеви), то мова ведеться 

про захист жертв збройних конфліктів, які знаходяться під "захистом" вищезазначених Женевських 

конвенцій і Додаткового протоколу І. Практично всі положення Женевських конвенцій про захист 

жертв війни і Додаткового протоколу 1 в тій або іншій мірі торкаються двох основних понять, 

"комбатант" і "особа над якою протегують". Тільки Додатковий протокол ІІ не передбачає 

особливого статусу осіб, які беруть участь в бойових діях і не визначає жорстких категорій осіб, над 

якими протегують. Додатковий протокол ІІ дає лише відмінність між особами, які беруть участь в 

бойових діях і особами, які не беруть участь в бойових діях. 

        У статті 43 Додаткового протоколу І передбачено, що особи, які входять до складу збройних сил 

сторони, що знаходиться в конфлікті (крім медичного і духовного персоналу), є комбатантами, тобто 

вони мають право безпосередньо брати участь у воєнних діях. Важливість статусу комбатанта 

полягає в тому, що тільки такий статус дає право на безпосередню участь у воєнних діях, тобто 

право виводити з ладу або вбивати комбатантів з складу збройних сил противника та не нести за це 

особистої відповідальності (хоч при цьому право вибору методів не є необмеженим). У той же час 

особа, яка є комбатантом може правомірно стати об'єктом нападу, тобто правомірно може бути 

виведена з ладу або знищена. 

        Женевські конвенції і Додатковий протокол І розрізняють декілька категорій осіб, над якими 

протегують: 1) поранені, хворі і особи, що потерпіли корабельну аварію, як з складу збройних сил, 

так і цивільні особи; 2) військовополонені; 3) цивільні особи на території противника; 4) цивільні 

особи на окупованих територіях; 5) інтерновані цивільні особи. 

       Під спеціальним захистом Конвенцій знаходяться: біженці і апатриди (стаття 73 ДП І ); жінки 

(стаття 76 ДП І ); діти (статті 77-78 ДП І ); журналісти (стаття 79 ДП І ). 

Правовий режим військовополонених визначений ІІІ Женевською конвенцією 1949 року "Про 

поводження з військовополоненими". Режим військового полону повинен забезпечувати як 



3 
 

збереження життя військовополоненого, так і захист його прав. Згідно статті 44 Додаткового 

протоколу І військовополоненими вважаються комбатанти, що попали у владу ворога. 

       Міжнародне гуманітарне право вимагає гуманного відношення до військовополонених; жоден з 

них не може бути підданий фізичному каліченню, науковому або медичному експерименту; 

забороняється дискримінація по причинах раси, кольору шкіри, релігії, соціального походження; 

умови їх розміщення в таборах повинні відповідати умовам, якими користується армія противника, 

розташована в тій же місцевості. Ці правила можуть розповсюджуватися і на учасників 

неміжнародних збройних конфліктів, тобто осіб, затриманих у зв'язку з конфліктом.     

       Військовополонений зберігає свій статус на протязі всього періоду полону і не може позбавитися 

цього статусу, в тому числі з власного бажання. По закінченню воєнних дій і полону всі 

військовополонені підлягають негайній репатріації. Невиправдана затримка в репатріації є 

серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права (ст. 85 Додаткового протоколу І ). Якщо 

особа однієї сторони попадає в полон до іншої сторони в той час, коли вона займається 

шпигунством, то вона не має права на статус військовополоненого (ст. 46 Додаткового протоколу 1). 

Згідно з статтею 47 Додаткового протоколу І найманці не мають права не тільки на статус 

військовополонених, але і на статус комбатантів. Такою категорією осіб, над якими протегують, є 

цивільне населення, якому присвячена ІV Женевська конвенція. Правила цієї Конвенції доповнені 

Додатковим протоколом І. 

     Основними міжнародними правовими принципами захисту цивільного населення є: 

  у мирний час або відразу ж після початку збройного конфлікту сторони можуть створити санітарні 

зони і зони безпеки для захисту там цивільного населення; 

  під час воєнних дій повинна проводитися відмінність між особами, які активно беруть участь в них 

(комбатантами ) і цивільним населенням; 

  забороняється використовувати цивільне населення для прикриття воєнних дій і для захисту тих або 

інших військових об'єктів або районів від нападу противника; 

  забороняються колективні покарання, взяття заручників, залякування або терор; 

  основні права людини діють і під час збройних конфліктів. 

         Згідно з правилами ІV Женевської конвенції окупована територія продовжує залишатися 

територією тієї держави, якій вона належала до окупації. 

        Міжнародне гуманітарне право проводить відмінність між збройними конфліктами 

міжнародного характеру і збройними конфліктами неміжнародного характеру. У разі міжнародного 

збройного конфлікту застосовуються чотири Женевські конвенції і Додатковий протокол І. В 

випадку збройного конфлікту неміжнародного характеру, який досягає певної міри інтенсивності, 

застосовується Додатковий протокол ІІ. У разі неміжнародного збройного конфлікту, який не 

досягає певної міри інтенсивності, застосовується стаття 3, загальна для чотирьох Женевських 

конвенцій. Міжнародне гуманітарне право не застосовується у разі внутрішнього безладдя (окремі 

акти безладдя ). 

      У відповідності зі статтею 1, яка є загальною для всіх чотирьох Женевських конвенцій і 

Додаткового протоколу І, держави, які є учасниками цих конвенцій, у тому числі і Україна, 

зобов'язані не тільки дотримувати правил вказаних договорів, але і примушувати всі інші держави їх 

виконувати при будь-яких обставинах. Це правило може служити вагомим аргументом на користь 

визнання імперативності норм і принципів міжнародного гуманітарного права. 

        Стислий розгляд цілей війни дозволяє визначити видову характеристику збройних конфліктів. 

Мета війни полягає в придушенні збройного опору противника. Ця формула має дуже важливе 

значення, тому що дозволяє класифікувати воєнні дії за суб'єктно-об'єктним складом і за територією, 

на якій вони відбуваються. Встановлення такої мети означає, що війна не спрямована на знищення 

противника і не переслідує мету фізичного знищення його збройних сил. 

        Це означає, по-перше, що війна не ведеться проти мирного населення, тим більше, що правила 

ведення воєнних дій вимагають, щоб мирне населення перебувало «під опікуванням воюючих». По-

друге, воєнні дії, що ведуться збройними силами на території своєї держави проти свого населення, у 

більшості своїй не є війною в міжнародному значенні цього поняття. 

      Звідси розрізняють міжнародні збройні конфлікти і збройні конфлікти неміжнародного 

характеру. 
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      Відповідно до положень Женевських конвенцій 1949 року міжнародними збройними 

конфліктами признаються такі конфлікти, коли один суб'єкт міжнародного права застосовує збройну 

силу проти іншого суб'єкта. Таким чином, сторонами в міжнародному збройному конфлікті можуть 

бути: 

а) держави; 

б) нації і народності, що борються за свою незалежність; 

в) міжнародні організації, що здійснюють колективні збройні заходи для підтримання миру і між 

народного правопорядку. 

      Відповідно до статті 1 Додаткового протоколу І міжнародними є також збройні конфлікти, у яких 

народи ведуть боротьбу проти колоніального панування й іноземної окупації і проти расистських 

режимів у здійснення свого права на самовизначення. 

      Збройні конфлікти не міжнародного характеру -- це усі збройні конфлікти, що не підпадають під 

дію статті 1 Додаткового протоколу І, що відбуваються на території будь-якої держави «між її 

збройними силами або іншими організованими озброєними групами, що, знаходячись під 

відповідальним командуванням, здійснюють такий контроль над частиною її території, що дозволяє 

їм здійснювати безперервні й узгоджені воєнні дії і застосовувати положення Протоколу II».  

       Збройні конфлікти неміжнародного характеру мають такі ознаки: 

а) застосування зброї й участь у конфлікті збройних сил, включаючи поліцейські підрозділи; 

б) колективний характер виступів. Дії, що зумовлюють обстановку внутрішньої напруженості, 

внутрішні заворушення, не можуть вважатися конфліктами, що розглядаються; 

в) певний ступінь організованості повстанців і наявність органів, відповідальних за їхні дії;  

г) тривалість і безперервність конфлікту. Окремі спорадичні виступи погано організованих груп не 

можуть розглядатися як збройні конфлікти неміжнародного характеру; 

ґ) здійснення повстанцями контролю над частиною території держави. 

      Таким чином, збройний конфлікт між повстанцями і центральним урядом є, як правило, 

внутрішнім конфліктом. Проте повстанці можуть бути визнані «воюючою стороною», коли вони: 

а) мають свою організацію; 

б) мають на чолі відповідальні за їхню поведінку органи; 

в) установили свою владу на частиною території держави; 

г) додержуються у своїх діях «законів і звичаїв війни». 

       Як раніше відзначалося, визнання повстанців «воюючою стороною» виключає застосування до 

них національного кримінального законодавства про відповідальність за масові заворушення і т.п. На 

захоплених у полон поширюється статус військовополонених. Повстанці можуть вступати в 

правовідносини з третіми державами і міжнародними організаціями, одержувати від них допомогу, 

що допускається міжнародним правом. Власті повстанців на контрольованій ними території можуть 

створювати органи управління і видавати нормативні акти. Отже, визнання повстанців «воюючою 

стороною», як правило, свідчить про набуття конфліктом якості міжнародного і є першим кроком до 

визнання нової держави. 

       До збройних конфліктів неміжнародного характеру слід відносити всі громадянські війни і 

внутрішні конфлікти, що виникають із спроб державних переворотів і т.д. Ці конфлікти 

відрізняються від міжнародних збройних конфліктів насамперед тим, що в останніх обидві воюючі 

сторони є суб'єктами міжнародного права, у той час як у громадянській війні воюючою стороною 

признається лише центральний уряд. Держави не повинні втручатися у внутрішні конфлікти на 

території іншої держави. 

       Проте в практиці міжнародного співтовариства здійснюються певні збройні заходи, проведені 

під егідою ООН, що одержали найменування «гуманітарної інтервенції» . їхньою метою є військове 

втручання в події, що відбуваються в конкретній країні, яку роздирають збройні конфлікти 

міжнаціонального або релігійного характеру, для надання гуманітарної допомоги населенню, яке 

особливо страждає від таких дій (припинення кровопролиття, робота з біженцями, боротьба з 

голодом, допомога у налагодженні повсякденного життя і побутових умов і т.д.). а також для 

припинення військового протиборства воюючих сторін. Таке втручання, з огляду на особливі 

обставини, здійснюється без згоди уряду держави, у яку здійснюється військове вторгнення, тому 

воно й іменується «інтервенцією». Термін «гуманітарна» покликаний проілюструвати основну мету 
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такого втручання. Саме так, наприклад, були охарактеризовані збройні акції в Сомалі та Руанді, 

початі з метою призупинення внутрішніх конфліктів, що відбувалися там, які супроводжувалися 

масовими людськими жертвами. 

       У відповідності з Гаазькою конвенцією про початок воєнних дій 1907 року (Україна бере участь) 

держави визнають, що воєнні дії між ними не повинні починатися без попереднього і недвозначного 

попередження, що буде мати або форму мотивованого оголошення війни, або форму ультиматуму з 

умовним оголошенням війни. 

       Таким чином, міжнародне право вимагає оголошення війни. Воно може здійснюватися в 

різноманітних формах: 

  шляхом звернення до власного народу; 

  шляхом звернення до народу або уряду держави-супротивника; 

 шляхом звернення до світового співтовариства. 

    Особливий спосіб оголошення війни - ультиматум - категорична вимога, яка не допускає ніяких 

подальших спорів і заперечень, уряду однієї держави, котрий пред'являє її уряду іншої держави під 

загрозою, що у разі невиконання цієї вимоги до певного терміну уряд, що пред'явив ультиматум, 

вживе певних заходів. Мова, таким чином, йде про загрозу війни. 

     Проте, хоча зазначені способи оголошення війни вважаються такими, що знаходяться в рамках 

міжнародного права, відповідно до статті II Конвенції про визначення агресії від 3 липня 1933 року, 

сам факт оголошення державою війни першою розглядається як агресія. Відповідно до указаної III 

Гаазької конвенції 1907 року оголошення війни не робить агресивну війну законною. Відповідно до 

статті 3         

      Визначення агресії, прийнятого на XXIX сесії Генеральної Асамблеї ООН у 1974 році, у якості 

актів агресії, незалежно від оголошення війни, розглядаються такі акти прямої агресії : 

а) вторгнення або напад збройних сил держави на територію інших держав, або будь-яка воєнна 

окупація, який би тимчасовий характер вона не носила, "що є результатом такого вторгнення або 

нападу, або будь-яка з застосуванням сили анексія території іншої держави або частини її; 

б) бомбардування збройними силами держави території іншої держави або застосування будь-якої 

зброї державою проти території іншої держави; 

в) блокада портів або берегів держави збройними силами іншої держави; 

г) напад збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні сили або морські і повітряні 

флоти іншої держави; 

д) застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на території іншої держави за згодою з 

державою, що приймає, з порушенням умов, передбачених в угоді, або будь-яке продовження 

їхнього перебування на такій території після припинення дії угоди та ін. 

      Не вважається відповідним міжнародному праву не тільки ведення війни неоголошеною, що буде 

розглядатися як кваліфікуюча обставина при визначенні відповідальності, але і так званий casus belli 

(привід для війни) -- безпосередній формальний привід, що веде до виникнення між державами стану 

війни. У минулому такий привід був законною підставою для початку воєнних дій і служив 

виправданням війни і цілям приховання її справжніх причин. Наприклад, багато дослідників 

вважають, що події навколо німецької радіостанції в Гляйвиці в серпні 1939 року, коли на неї нібито 

напав загін польських прикордонників (пізніше з'ясувалося, що це було влаштовано самою 

Німеччиною), спровокували напад Німеччини на Польщу і послужили приводом для початку Другої 

світової війни. 

       Стан війни повинен бути без зволікання сповіщений нейтральним країнам і буде мати для них 

дійсну силу лише після одержання оповіщення. 

       В Україні оголошення війни є прерогативою вищих органів держави. Конституція України 

містить механізм такої процедури -- відповідно до п. 19 статті 106 Конституції Президент України 

вносить у Верховну Раду України представлення про оголошення стану війни, а Верховна Рада 

України відповідно до п. 9 статті 85 Конституції на підставі даного представлення оголошує стан 

війни. 

Оголошення війни, навіть якщо за цим актом не слідують власне воєнні дії, означає початок 

юридичного стану війни і настання для усіх воюючих сторін певних правових наслідків:  
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 між державами припиняються дипломатичні і консульські відносини (дипломатичному і 

консульському персоналу забезпечуються захист і можливість безперешкодно залишити територію 

противника). На час збройного конфлікту інтереси однієї воюючої держави на території іншої 

представляє зазвичай нейтральна держава, що має дипломатичні відносини з обома воюючими 

сторонами; 

 перестають застосовуватися багато норм міжнародного права, несумісні з воєнним часом, зокрема, 

припиняють дію двосторонні політичні, економічні, культурні угоди між воюючими державами. 

Багатосторонні договори (наприклад, із питань зв'язку, транспорту, транзиту та ін.) припиняються; 

 починають діяти міжнародні норми, прийняті спеціально для періоду збройного конфлікту (союзні 

договори, договори про взаємну і воєнну допомогу, договори стосовно правил ведення війни, 

причому останні не можуть бути денонсовані і т.п.); 

 припиняються і забороняються економічні, торгові, фінансові угоди й інші відносини з юридичними 

і фізичними особами воюючої сторони; 

 майно, що є власністю ворожої держави (крім майна дипломатичних представництв і консульських 

установ), підлягає конфіскації; 

 торгові судна воюючих, що знаходяться до початку війни у ворожих портах, повинні залишити порт 

противника (для цього встановлюється розумний термін для вільного виходу з територіальних вод 

держави-су-противника -- індульт, після закінчення котрого такі судна підлягають реквізиції і 

затримці до закінчення війни незалежно від їхньої приналежності (державі, приватним компаніям 

або особам); військові кораблі підлягають обов'язковій реквізиції; 

 до громадян ворожої держави може бути застосований спеціальний режим (обмеження пересування, 

примусове поселення у відведених владою місцях, інтернування та ін.); 

 власні громадяни діляться на мирне населення і збройні сили. 

     Війна завжди ведеться у визначених просторових межах.  

     Воєнні дії між державами можуть закінчуватися укладанням перемир'я або капітуляцією однієї з 

них. 

    Перемир'я  -  тимчасове припинення воєнних дій на умовах, узгоджених воюючими сторонами. 

Розрізняють місцеве перемир'я (на окремій ділянці фронту) і загальне перемир'я (по усьому фронті). 

Перемир'я може укладатися на певний строк або бути безстроковим. 

Місцеве перемир'я носить тимчасовий характер, воно укладається для обмеженого театру воєнних 

дій, із конкретними цілями або задачами місцевого значення -- добір і транспортування поранених, 

хворих і вбитих, обмін пораненими, переговори з парламентарем та ін. 

      Загальне перемир'я або загальне припинення вогню цілком припиняє бойові дії воюючих. Воно, 

як правило, не обмежується яким-небудь терміном і продовжується до укладання мирного договору 

або мирного врегулювання. 

Суттєве порушення перемир'я однією зі сторін може слугувати підставою для поновлення воєнних 

дій. 

      Капітуляція   - це припинення воєнних дій на умовах, продиктованих переможцем. 

Розрізняють просту капітуляцію (капітуляцію окремого підрозділу, об'єкта, пункту, району, 

наприклад капітуляція фашистських військ у Сталінграді в 1943 році) і загальну капітуляцію (усіх 

збройних сил, наприклад капітуляція Японії в 1945 році). 

Капітуляція може бути беззастережною (без всяких умов із боку переможеного) або почесною 

(наприклад, капітуляція гарнізону фортеці з умовою збереження зброї і стягів). 

      На відміну від загального перемир'я, при капітуляції переможена сторона втрачає навіть 

формальну рівність із переможцем, за винятком випадку почесної капітуляції.  

Як правило, ні перемир'я, ні капітуляція не означають автоматичного припинення стану війни. Для 

цього необхідно або видання акту (одностороннього або двостороннього) про припинення стану 

війни, (наприклад, Указ Президії Верховної Ради СРСР 1955 року про припинення стану війни між 

СРСР і Німеччиною) або укладання мирного договору (наприклад, мирний договір між СРСР і 

Італією 1947 року). 

    У мирному договорі фіксується припинення стану війни, вирішуються питання про відновлення 

мирних відносин між державами, про долю довоєнних договорів між воюючими сторонами і т.д.   
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Правові наслідки закінчення війни (стану війни) наступають як для воюючих, так і для нейтральних 

та інших держав, що не воюють. 

Джерела міжнародного гуманітарного права. 

Виходячи з даного вище визначення міжнародного гуманітарного права, розглянемо його джерела: 

"право Женеви", "право Гааги", міжнародні документи про захист прав людини. 

"Право Женеви". Історично так склалося, що майже всі конвенції, що містять норми, які 

захищають інтереси військових, що вибули зі строю, і не комбатантів, приймалися на конференціях, 

які відбувалися у Женеві. 

Війна вдосконалювала свої форми з давніх-давен. Але в міру збільшення її руйнівної сили і 

людських жертв почастішали спроби пом'якшити страхіття війни і гуманізувати її наслідки. 

Суспільство поступово усвідомило, що на війні згубними для військових були не тільки прямі 

ураження на полі бою, а й хвороби, смерть від ран і відсутності догляду, недостатня медична 

допомога. Наприклад, побачене А. Дюнаном поле бою після битви біля містечка Сольферіно у період 

франко-італо-австрійської війни 1859 р. вразило швейцарця. На кінець бою на нічному полі залишилося 

6 тис. убитих і 36 тис. поранених, покинутих напризволяще. Згодом А. Дюнан написав книгу "Спогад 

про битву під Сольферіно", видану у 1862 р. Крім емоційного змалювання наслідків війни, книга А. 

Дюнана містила дві істотні пропозиції: створити товариства допомоги пораненим і скликати 

міжнародну конференцію держав для обговорення цього питанн. 

Слідом за Швейцарією з 1863 р. у ряді країн почали створюватися товариства допомоги 

пораненим. Такий суспільний рух набував міжнародного характеру і привів до створення Женевського 

(нині Міжнародного) комітету Червоного Хреста (ЖКЧХ). 

         У 1864 р. у Женеві було організовано міжнародну конференцію, в якій узяли участь представники 

16 держав. Конференція, скликана у період з 8 по 22 серпня 1864 р. з ініціативи ЖКЧХ, завершилася 

прийняттям Женевської конвенції про поліпшення долі поранених на полі бою. Невелика за обсягом 

(усього 10 статей) конвенція містила надзвичайно важливі нововведення у міжнародне право. Серед 

них — поняття нейтральності: лікарі і медсестри не повинні визнава-тися учасниками бойових дій і не 

можуть бути захоплені в полон; заохочувалися дії мирного населення, спрямовані на допомогу 

пораненим; гарантувався догляд за пораненими і хворими, незалежно від того, на чиєму боці вони 

воювали; знак Червоного Хреста на білому тлі мав означати, що там, де він встановлений, 

розташовані госпіталі та медперсонал, яким повинні бути надані захист і допомога. Принцип ней-

тральності поширювався також на військових капеланів, які виконували свої обов'язки в армії. 

Практично всі великі держави того періоду ратифікували Женевську конвенцію 1864 р., і з 1882 р. 

вона набула загального визнання, що сприяло утвердженню авторитету цього важливого міжна-

родного документа. 

Дипломатичної конференції, що тривала в Женеві з 21 квітня до 12 серпня 1949 р. Конференція 

прийняла чотири нові конвенції, з яких складається сучасне "право Женеви". Це: 

 Женевська конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях від 2 серпня 

1949 р.; 

 Женевська конвенція про поліпшення долі поранених, хворих і осіб, що потерпіли в 

корабельній аварії, із складу збройних сил на морі від 12 серпня 1949 р.; 

 Женевська конвенція про ставлення до військовополонених від 12 серпня 1949 р.; 

 Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 р. 

Іноді в літературі ці чотири Женевські конвенції об'єднують під однією назвою — Женевські 

конвенції про захист жертв війни. Ця назва може вживатися тільки як узагальнююче поняття, а не як 

офіційне найменування міжнародно-правових документів. 

 Друга половина XX ст. внесла істотні зміни в саме поняття війни. Дедалі частіше почали 

виникати так звані збройні конфлікти міжнародного і не міжнародного характеру. Однак це не 

змінювало суті і неминучості бідувань поранених, хворих, військовополонених і цивільного 

населення. З урахуванням зазначеної обставини чотири Женевські конвенції від 12 серпня 1949 р. були 

доповнені двома протоколами, що їх було підписано у Швейцарії 8 червня 1977 р.: 

 Додатковим протоколом, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів   

  Додатковим протоколом, що стосується захисту жертв збройних конфліктів не міжнародного 

характеру. 
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Грунтуючись на гуманних принципах і нормах Женевських конвенцій про захист жертв війни 

від 12 серпня 1949 р. і Додаткових протоколів до них від 8 червня 1977 р., країни Співдружності 

Незалежних Держав підписали 24 вересня 1993 р. Угоду про першочергові заходи для захисту жертв 

збройних конфліктів, що вступили в силу в листопаді 1994 р. 

"Право Гааги". Іншим напрямом гуманізації воєнних дій є міжнародне регулювання "права 

війни", прагнення визначити права та обов'язки сторін, що воюють під час проведення воєнних 

операцій, обмежити сторони, що воюють у виборі засобів і методів нанесення збитків супротивнику. 

За своїм змістом "право Гааги" володіє більшою, ніж "право Женеви", сферою застосування, бо 

має на меті пом'якшити саме ті прикрості і обмежити те насильство, що пов'язані з перевищенням мети 

війни — придушенням опору живої сили противника.  

У доктрині міжнародного права напередодні Гаазьких мирних конференцій були визначені такі 

основні напрями співробітництва держав у царині регулювання збройних конфліктів, як: 

 досягнення якомога повнішої кодифікації права війни; 

 розвиток процедур мирного розв'язання спорів. 

Саме перший напрям відкрив шлях міжнародно-правовим нормам, які обмежували застосування 

засобів ведення воєнних дій проти окремих категорій осіб, зокрема тим, що визначали правовий режим 

поранених, хворих військовополонених, цивільного населення, громадян нейтральних держав, іноземців 

тощо. В цьому розділі законів і звичаїв війни відбилися принципи гуманізму, які були висунені 

російськими представниками і відображені в ініціативах Росії. 

До честі Росії XIX ст. вона стала відправною точкою руху за гуманізацію "права війни". Цар 

Олександр II, що увійшов у історію скасуванням кріпосного права, став ініціатором скликання у 

Санкт-Петербурзі міжнародної конференції з метою "пом'якшити, наскільки це можливо, бідування, 

що заподіюються війною". Безпосередньою причиною, що спонукала Олександра II до такої ініціативи, 

став військово-тех-нічний винахід, а саме: створення нового виду зброї — розривних куль та 

застосування їх. Міжнародна військова комісія, що зібралася в Росії, підготувала Декларацію про за-

борону використання вибухових і запалювальних куль, укладену в Санкт-Петербурзі 29 листопада 

(11 грудня) 1868 р. 

Таким чином, з ініціативи Росії в закони і звичаї війни, в їх понятійно-міжнародно-правовий обіг 

було включено такі два принципи, за якими: 

 воєнні потреби повинні узгоджуватися з вимогами гуманності; 

 воюючі сторони не мають необмеженого права у виборі засобів завдання шкоди противнику. 

     Правове становище учасників збройних конфліктів 

      Учасниками війни є не все населення воюючих держав, а тільки цілком визначена його частина 

так звані законні учасники війни, діям яких надається державний характер. Під час збройних 

конфліктів населення, яке мешкає на території держави, ділиться на дві групи: те, яке стосується 

збройних сил (збройні сили, партизани і т.д.), і яке не стосується збройних сил (цивільне населення). 

       У свою чергу, міжнародне право розрізняє дві категорії осіб, які належать до збройних сил 

воюючих сторін: 

1) воюючі (комбатанти); 

2) ті, які не беруть участь у боях (некомбатанти). Комбатанти -- це особи, які входять до складу 

збройних сил воюючих сторін, що безпосередньо ведуть бойові дії проти супротивника зі зброєю в 

руках. Потрапивши в полон, комбатанти набувають статусу військовополонених. 

       Некомбатанти - це особи, які входять до складу збройних сил, але безпосередньо не приймають 

участь у бойових діях. Відповідно до міжнародного права до не-комбатантів (невоюючих) належить 

особовий склад, що правомірно знаходиться в складі збройних сил воюючої сторони, що надає їй 

допомогу у досягненні успіхів у бойових діях, але в них безпосередньо участі не бере. Це -- військові 

кореспонденти, юристи, медичний персонал, духівництво, інтенданти. Вони не є об'єктом воєнних 

дій із боку противника і мають право на його заступництво в тому випадку, якщо виявляться під його 

владою. Застосовувати зброю проти некомбатантів заборонено.       

      Некомбатанти можуть мати особисту зброю, але не використовують її у воєнних діях, а тільки 

для самозахисту. У разі участі в бойових діях вони набувають статусу комбатантів . 

       Відповідно до Женевських конвенцій 1949 року до комбатантів належать: 

  особовий склад регулярних збройних сил; 
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 ополчення, добровольчі загони, як вхідні, так і не вхідні до складу регулярних збройних сил; 

  особовий склад рухів опору і партизанських формувань; 

  особи, які надають допомогу збройним силам, але участі в бойових діях не приймають; 

  члени екіпажів торгових суден і цивільних літаків, які надають допомогу воюючим; 

  населення, що при наближенні противника взялося за зброю, якщо воно відкрито носить зброю і 

дотримується законів і звичаїв війни. 

       Отже, комбатанти повинні відповідати таким умовам: 

  мати на чолі особу, відповідальну за своїх підпорядкованих; 

  мати визначений і видимий здалеку знак відмінності; 

 відкрито носити зброю; 

 додержуватися у своїх діях законів і звичаїв війни. 

      Зважаючи на це положення, можна дати таке визначення. 

       Комбатанти - це особи, які входять до складу збройних сил сторони, що перебуває в конфлікті 

(крім медичного і духовного персоналу), і мають право брати. особисту участь у воєнних діях. 

       Відповідно до міжнародного права наданий комбатантам статус учасників активних бойових дій 

розглядається як сукупність властивих їм прав, характерних рис і особливостей. Найістотнішими з 

них є такі: 

 за комбатантами визнається право застосовувати воєнне насильство; 

  до самих комбатантів може застосовуватися воєнне насильство; 

  комбатанти, які потрапили під владу супротивної сторони, є військовополоненими; 

  статус комбатанта не поширюється на найманців. Відповідно до Женевських конвенцій 1949 р. 

учасниками бойових дій вважаються: 

  особовий склад регулярних збройних сил; 

  ополчення і добровольчі загони (які входять і які не входять до складу регулярних збройних сил); 

  особовий склад організованих рухів опору, якщо він відповідає таким умовам: 

  має на чолі особу, відповідальну за своїх підлеглих; 

  має певний і чітко видимий здалеку розпізнавальний знак; 

  відкрито носить зброю; 

  додержується у своїх діях законів і звичаїв війни; 

  члени екіпажів торговельних суден і цивільних літаків, що безпосередньо беруть участь у воєнних 

діях; 

  населення, яке при наближенні супротивника взялося за зброю, коли воно відповідає двом умовам: 

  відкрито носить зброю; 

  додержується законів і звичаїв війни. 

      У міжнародному праві тривалий час продовжувалася дискусія з проблеми правового статусу 

партизан, яких не визнавали комбатантами. Це пояснювалося насамперед тією шкодою, що 

партизани завдавали регулярним силам противника у нього в тилу, і бажанням потерпілої сторони 

розправитися з ними, як із бандитами, що не підпадають під охорону норм міжнародного права. 

Результатом цього довгого процесу усе ж стало визнання партизан у якості комбатантів. Партизани і 

бійці національно-визвольних рухів є комбатантами за умови дотримання ними певних умов (подібні 

з загальними умовами визнання комбатантів): 

 належать до якого-небудь воєнним способом організованого загону, на чолі якого стоїть 

відповідальна особа (зазвичай цивільна особа); 

  носять знаки відмінності (на відміну від воєн них комбатантів, що носять воєнну форму, погони, 

емблеми, партизани в основному носять цивільний одяг і мають певні знаки відмінності, наприклад, 

радянські партизани в період Другої світової війни носили червону стрічку на головному уборі); 

  відкрито носять зброю. Стаття 43 Додаткового протоколу І 1977 року до Женевських конвенцій 1949 

року конкретизує це положення: партизани повинні відкрито носити зброю під час кожного воєнного 

зіткнення й у той час, коли вони будуть знаходитися на очах у противника в ході розгортання в 

бойові порядки, що передує початку нападу, у якому вони повинні взяти участь; 

  дотримуються законів і звичаїв війни. 

        При дотриманні цих умов члени партизанських загонів при потрапленні в полон признаються 

комбатантами.  
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      Найманці. Спираючись на ст. 47 Додаткового протоколу 1 до Женевських конвенцій 1949 р., 

можна дати таке визначення.  

     Найманець - це будь-яка особа, що: 

  спеціально завербована на місці або за кордоном для участі у збройному конфлікті; 

  фактично бере особисту участь у воєнних діях; 

 керується здебільшого бажанням одержати особисту вигоду або матеріальну винагороду; 

  не є ані громадянином сторони, яка перебуває в конфлікті, ані особою, що постійно проживає на 

території, контрольованій даною стороною; 

  не входить до особового складу збройних сил сторони, яка перебуває в конфлікті; 

  не послана державою, яка не є стороною, що перебуває в конфлікті, для виконання офіційних 

обов'язків як особа, що входить до складу її збройних сил. 

     За останньою ознакою, що характеризує найманця (пункт "е"), його відрізняють від військових 

радників, які направляються на службу до іноземної армії за згодою між державами і не беруть 

особистої участі у воєнних-діях. 

Зважаючи на те, що найманці вербуються, використовуються, фінансуються і навчаються для 

діяльності на порушення таких принципів міжнародного права, як суверенна рівність, політична 

незалежність, територіальна цілісність держав і самовизначення народів, Генеральна Асамблея ООН 

своєю резолюцією прийняла 4 грудня 1989 р. Міжнародну конвенцію про боротьбу з вербуванням, 

використанням, фінансуванням і навчанням найманців. Ця конвенція уточнює спрямованість 

неправомірних насильницьких дій найманців: 

? повалення уряду або інший підрив конституційного ладу держави; 

? підрив територіальної цілісності держави. 

За визначенням ст. З цієї конвенції найманець, який бере безпосередню участь у воєнних або 

спільних насильницьких діях, вчиняє злочин за змістом цієї конвенції.  

      Найманець не має права на статус комбатанта або військовополоненого. 

Будь-яка особа, яка вербує, використовує, фінансує або навчає найманців, чинить злочин, як 

визначено Конвенцією 1989 р. 

     Конвенція передбачає, що норми, які містяться в ній, мають застосовуватися без шкоди для права 

збройних конфліктів і міжнародного гуманітарного права, включаючи положення, що стосуються 

статусу комбатантів або військовополонених . 

     Добровольці. Факти участі добровольців у складі діючих армій воюючих сторін мали місце в 

історії багатьох війн. Ось чому Гаазькі конвенції 1907 р. приділили цій категорії учасників бойових 

дій особливу увагу. Використовуючи понятійний апарат Конвенції про права та обов'язки 

нейтральних держав і осіб у випадку сухопутної війни 1907 р., можна дати таке визначення. 

     Добровольці - це приватні особи, які самі переходять кордон з метою вступити на службу до 

збройних сил однієї з воюючих сторін. 

На відміну від найманця доброволець включається до особового складу збройних сил, у результаті 

чого він набуває статусу комбатанта. При цьому воююча сторона "відповідальна за всі дії, вчинені 

особами, які входять до складу її військових сил". 

Розвідники -- особи, які входять до складу збройних сил воюючих сторін, що носять воєнну форму і 

проникають у розташування супротивника з метою збору відомостей про нього для свого 

командування. Захоплені в полон розвідники користуються статусом військовополонених. Розвідник 

не може нести кримінальну відповідальність за дії, вчинені ним раніше в попередні рейди в район дії 

ворожої армії. Від розвідників слід відрізняти лазутчиків (шпигунів).  

       Шпигуни (вивідачі). Цій категорії осіб, що беруть у той або інший спосіб участь у збройних 

конфліктах, приділялася увага в Додатку до IV Гаазької конвенції про закони і звичаї сухопутної 

війни 1907 р., а також у Додатковому протоколі І до Женевських конвенцій 1949 р. На підставі 

зазначених міжнародних актів можна дати таке визначення. 

       Шпигуном (вивідачем) може бути визнана така особа зі складу збройних сил сторони, що 

перебуває в конфлікті, яка, діючи таємним способом або під вигаданими приводами, збирає 

відомості в районі воєнних дій даної сторони з наміром повідомити їх супротивній стороні. 

       У разі затримки (арешту) під час шпигунства така особа "не має права на статус 

військовополоненого, і з ним можуть поводитися як зі шпигуном" (ст. 46 Додаткового протоколу І). 
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     У Додатковому протоколі І є низка положень, що містять ознаки, за якими шпигунство 

відрізняють від Інших дій комбатантів. Так особа зі складу збройних сил сторони, що перебуває в 

конфлікті, яка від імені цієї сторони збирає або намагається збирати інформацію на території, 

контрольованій супротивною стороною, не вважається особою, що займається шпигунством, якщо, 

діючи у такий спосіб, вона носить формений одяг своїх збройних сил. 

       Так само діяльність такої особи не вважається шпигунською, якщо вона не діє обманним шляхом 

або навмисно не вдається до таємних методів. 

Якщо така особа потрапляє під владу супротивної сторони, вона не втрачає свого права на статус 

військовополоненого, і з нею не можуть поводитися як зі шпигуном. 

       Іноземні воєнні радники й інструктори - це особи, які входять у збройні сили іншої держави, що 

відповідно до міжнародних угод знаходяться в іншій державі для надання допомоги в освоєнні 

бойової техніки і навчанні особового складу збройних сил. Радники й інструктори не беруть участь у 

воєнних діях. Радники навчають веденню бойових дій. Інструктори допомагають в освоєнні бойової 

техніки. Проте, якщо ці особи беруть участь у бойових діях, вони прирівнюються до комбатантів.  

Парламентери. Докладно про парламентерів ідеться в статтях XXXII-XXXIV Додатку до IV Гаазької 

конвенції про закони і звичаї сухопутної війни 1907 р. 

        Парламентером вважається особа, уповноважена однією з воюючих сторін почати переговори з 

іншою стороною і яка прибуває з білим прапором. 

І сам парламентер, і сурмач або барабанщик, що його супроводжують, а також прапороносець і 

перекладач користуються правом недоторканності. 

       Начальник військ, до якого відправлено парламентера, не зобов'язаний прийняти його за будь-

яких обставин. Він може вжити всіх необхідних заходів, аби перешкодити парламентеру 

скористатися покладеним на нього дорученням для збирання інформації. Він має також право у разі 

зловживань з боку парламентера тимчасово його затримати. Парламентер втрачає право на 

недоторканність, якщо буде позитивним і безсумнівним способом доведено, що він скористався 

своїм привілейованим становищем для підмови до зради або для її вчинення. 

         Особливість правового статусу військовополонених 

        Комбатанти, що потрапили до рук противника, є військовополоненими з моменту захоплення. 

Женевська конвенція “Про поводження з військовополоненими” досить детально розглядає питання 

про поводження з особами, що потрапили у полон до противника. 

2Поняття, джерела і система права зовнішніх відносин. Дипломатичне право та дипломатичні 

привілеї та імунітет. 

        Міжнародні відносини за всіх часів, починаючи з глибокої давнини, характеризувалися 

складністю і різноплановою системою зв'язків, притаманних кожному етапові суспільного розвитку. 

Саме тому в міжнародному праві з давніх-давен існували норми, покликані регулювати становище і 

діяльність представників держав або їх органів в офіційних відносинах між ними з метою 

представництва і захисту їх прав та законних інтересів у процесі міжнародного спілкування.  

           Зовнішні зносини — частина загальної системи міждержавних відносин і міжнародної 

діяльності кожної держави, що охоплює лише офіційні, підтримувані за допомогою особливих 

державних органів переважно політичні зв'язки і відносини між державами та іншими 

суб'єктами міжнародного права з метою здійснення їх зовнішніх функцій мирними засобами 

відповідно до основних принципів міжнародного права. 

        У кожній із цих складових права зовнішніх зносин є спільний предмет правового регулювання 

— офіційна діяльність держав у міжнародних відносинах за допомогою відповідних органів 

зовнішніх зносин. Проте правовий статус, привілеї та імунітети органів зовнішніх зносин, які 

виступають у цих чотирьох сферах, не збігаються і тому регламентуються окремими конвенціями. 

Це Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 р., Віденська конвенція про консульські 

зносини 1963 р, Конвенція про спеціальні місії 1969 р. та Віденська конвенція про представництво 

держав у їх відносинах із міжнародними організаціями універсального характеру 1975 р. 

      Право зовнішніх зносин є галуззю сучасного загального міжнародного права, що 

складається із системи юридичних норм, які регулюють становище і діяльність суб'єктів 

міжнародного права у здійсненні їхніх зовнішніх зносин відповідно до основних принципів 

міжнародного права. 
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Дипломатичне право та дипломатичні привілеї та імунітет. 

       Внутрішньодержавна організація дипломатичної діяльності охоплює всі офіційні зв'язки і 

відносини держави на міжнародній арені, здійснювані спеціальним зовнішньополітичним 

відомством. Для України — це Міністерство закордонних справ, його дипломатична служба, тобто 

система роботи дипломатичних кадрів у центральному апараті та за кордоном з виконання завдань 

дипломатії держави. Дипломатія втілює в життя загальний курс держави в міжнародних справах, її 

зовнішню політику. 

         Як правило, політичне керівництво зовнішніми зносинами і регулювання їх здійснюються 

вищими органами влади держави. Відповідно до ст. 85 Конституції України визначення напрямів 

внутрішньої і зовнішньої політики належить до повноважень Верховної Ради України. Саме тому 

Основні напрями зовнішньої політики України були затверджені постановою Верховної Ради від 2 

липня 1993 р. У ній рекомендується Кабінетові Міністрів України, Міністерству закордонних справ, 

дипломатичним і консульським представництвам України за кордоном, іншим міністерствам і 

державним установам України, що беруть участь у реалізації зовнішньополітичного курсу України, 

керуватися у своїй роботі Основними напрямами зовнішньої політики України. 

        Президент України як глава держави відповідно до Конституції безпосередньо представляє 

країну в міжнародних відносинах; здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави; 

веде переговори і підписує міжнародні договори України, приймає рішення про визнання іноземних 

держав; призначає і звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при 

міжнародних організаціях.  

          Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Відповідно 

до Конституції України Кабінет Міністрів забезпечує здійснення зовнішньої політики і 

зовнішньоекономічної діяльності держави; реалізує заходи щодо забезпечення обороноздатності і 

національної безпеки України; спрямовує і координує роботу Міністерства закордонних справ. 

      Міністерство закордонних справ проводить повсякденну діяльність у сфері зовнішніх зносин, 

спираючись на дипломатичну службу, її центральний апарат та закордонні установи. 

Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України забезпечує проведення єдиної 

зовнішньоекономічної політики при здійсненні суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності виходу 

на зовнішній ринок; координацію їх зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі відповідно до 

міжнародних договорів України. 

Міжнародно-правове регулювання організації і діяльності постійних дипломатичних 

представництв держав за кордоном є важливою ланкою у функціонуванні закордонних органів 

зовнішніх зносин. Дипломатичні зв'язки і відносини в сучасному світі є стрижнем усієї системи 

міждержавних відносин. Вони є найбільш стійкою і всеосяжною формою з усіх існуючих 

дипломатичних контактів між державами. 

Необхідною передумовою дипломатичних відносин є визнання де-юре і взаємна згода держав на 

встановлення дипломатичних відносин. "Міжнародне визнання — це дипломатичний акт, що має 

відповідні правові наслідки. Тільки у цьому розумінні його можна вважати міжнародно-правовим 

інститутом. Причини цього акту — переважно політичні". 

Водночас слід підкреслити, що ні визнання, ні дипломатичні відносини не настають самі по собі, 

вони вимагають спеціального волевиявлення держав. За часом ці дії можуть збігатися, а можуть 

здійснюватися через певний проміжок. Наприклад, Республіка Польща визнала Україну 2 грудня 

1991 р., а дипломатичні відносини встановила 4 січня 1992 р. Австралія це зробила водночас 26 

грудня 1991 р. В один день це зробили також Ватикан — 8 лютого 1992 р., Камерун — 21 листопада 

1993 р., Кенія — 6 травня 1993 р., Республіка Мальта — 5 березня 1992 р. та інші. 

Обмежилися лише визнанням, не встановивши поки що дипломатичних відносин, Республіка 

Сьєрра-Леоне — 16 березня 1992 р., Того — 10 листопада 1993 р. і Організація визволення 

Палестини — 2 січня 1992 р. 

        У Віденській конвенції 1961 р. є термін "представництво". Сучасна дипломатична практика 

використовує кілька видів представництва: 

 посольство — представництво першого, вищого класу; 

 місія — представництво другого класу; 
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 дипломатичні представництва, що мають з різних причин інші назви та деякі особливості 

організації (наприклад, Народні бюро зовнішніх зв'язків у Лівії). 

      Структуру та кількісний склад персоналу дипломатичного представництва затверджує 

Міністерство закордонних справ з урахуванням чинників доцільності. Але обов'язково до складу 

дипломатичного представництва входять: глава дипломатичного представництва, члени 

дипломатичного персоналу (радник, секретар, аташе встановлених рангів), члени адміністративно-

технічного персоналу (референти-перекладачі, технічні секретарі, стенографістки, канцелярський 

персонал, шифрувальник, бухгалтерські працівники та ін.), члени обслуговуючого персоналу 

(шофери, прибиральниця, кухарі, вахтери і т. п.). 

Функції дипломатичного представництва закріплено у ст. З Віденської конвенції 1961 р. 

Найважливішими з-поміж них є: 

• представництво держави, яка акредитує, у державі перебування; 

• захист у державі перебування інтересів акредитуючої держави та її громадян у межах 

міжнародного права; 

• ведення переговорів з урядом держави перебування; 

• з'ясування всіма законними засобами умов і подій у державі перебування і повідомлення про 

них уряду акредитуючої держави; 

• заохочення дружніх відносин між акредитуючою державою і державою перебування та 

розвиток їх взаємовідносин у галузі економіки, культури і науки. Для виконання перелічених 

функцій відповідно до ст. 25 Віденської конвенції 1961 р. кожна держава перебування повинна 

надавати всі можливості дипломатичним представництвам. Мається на увазі, наприклад, 

забезпечення свободи пересування територією держави перебування відповідно до правил 

пересування; забезпечення свободи зносин дипломатичних представництв із акредитуючою 

державою; надсилання й одержання офіційних паперів за допомогою дипломатичної пошти та 

дипкур'єрів. 

 Дипломатичні привілеї та імунітети — це сукупність особливих пільг, прав і переваг, 

наданих іноземним дипломатичним представництвам, їх персоналу та іншим особам, що 

користуються за міжнародним правом захистом на території держави перебування. За своїм 

призначенням — це фактично основний елемент, центральний інститут дипломатичного права. 

       Статті 22 і 24 Віденської конвенції 1961 р. зобов'язують держави додержуватися дипломатичного 

імунітету таким чином. 

 Помешкання представництва оголошуються недоторканними, а влада держави перебування не може 

вступити в ці помешкання інакше, як за згодою глави представництва. 

 На державі перебування лежить спеціальний обов'язок вживати всіх належних заходів для захисту 

помешкань представництва від будь-якого вторгнення або заподіяння шкоди і для запобігання будь-

якого порушення спокою представництва чи образи його гідності. 

 Помешкання представництва, меблі та інше майно, що є в них, а також засоби пересування 

представництва користуються імунітетом від обшуку, реквізиції, арешту та виконавчих дій. 

 Архіви і документи представництва недоторканні у будь-який час і незалежно від їх 

місцезнаходження. 

      Спеціальна місія у міжнародному праві — це різновид тимчасових закордонних органів зовнішніх 

зносин, що складаються з представників, які направляються однією державою до іншої для 

виконання конкретних завдань, обумовлених за згодою між цими державами (у міжнародно-

правовій науці і практиці держав ця форма здійснення зовнішніх зносин раніше називалася 

"дипломатія", тобто тимчасові, створювані в кожному конкретному випадку з певного приводу 

дипломатичні органи держав за кордоном).  

     Спеціальні місії, так само як і посольства, реалізують міжнародну правосуб'єктність держав, а 

також відповідають цілям і принципам Статуту 00Н, що стосуються суверенної рівності держав і 

розвитку дружніх відносин та співробітництва між ними. Спеціальні місії мають істотну особливість: 

вони можуть функціонувати навіть за відсутності нормальних дипломатичних або консульських 

відносин між суб'єктами міжнародного права. 

       У дипломатичній практиці відомі випадки відрядження спеціальної місії до двох або кількох 

держав або відрядження спільної спеціальної місії двома або кількома державами. 
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        Питання призначення членів спеціальної місії, включаючи склад, кількість, громадянство, імена 

і посади передбачуваних для цього осіб, погоджуються у встановленому порядку державами між 

собою. Держава, що приймає, може, не повідомляючи причин своєї відмови, не надати згоди на при-

значення будь-якої особи членом спеціальної місії. 

3 Поняття та класифікація (види) міжнародних організацій. 

Міжнародна (міждержавна) організація — це об'єднання держав, створене на основі 

міжнародного договору для виконання певних цілей, що має систему постійно діючих органів, які 

володіють міжнародною правосуб’єктністю, й засноване відповідно до міжнародного права. 

До питання класифікації міжнародних міжурядових організацій (ММУО), можна застосувати таку 

класифікацію: 

1.Універсальні (всесвітні) ММУО (00Н, Ліга Націй).  

 2. Спеціалізовані установи 00Н. До них належать: 

 Міжнародна організація праці (МОП), 

 Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ), 

 Всесвітній поштовий союз (ВПС), 

 Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), 

 Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), 

 Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО), 

 Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), 

 Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР), 

 Міжнародний валютний фонд (МВФ) та ін.. 

3. Регіональні ММУО, серед яких: 

3.1. Регіональні економічні ММУО: Організація європейського економічного співробітництва 

(ОЄЕС, 1947 р.), 

Європейське об'єднання вугілля і сталі (ЄОВС), Європейське економічне співтовариство ("Спільний 

ринок"), Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) та ін.; 

3.2. Регіональні військово-політичні ММУО: 

Організація Північноатлантичного договору (НАТО), Союз Таїланду, Філіппін і Пакистану 

(СЕАТО), до 1991 р. Організація Варшавського договору (ОВД) та ін.; 

3.3. Регіональні економічно-політичні ММУО: Організація американських держав (ОАД), Ліга 

арабських держав (ЛАД), Організація африканської єдності (ОАЄ), Організація 

центральноамериканських держав (ОЦАД), Центральноамериканський спільний ринок (ЦАСР). 

       Застосовуючи інші оціночні підходи, можна виділити й інші класифікуючи ознаки, отже, 

відповідно можлива й інша класифікація ММУО. 

Юридична природа міжнародних організацій. Як зазначалося при розгляді теми про суб'єкти 

міжнародного права, міжнародні міжурядові організації належать до категорії похідних (вторинних) 

суб'єктів міжнародного права. Вони володіють похідною та функціональною правосуб’єктністю і 

мають такі невід'ємні ознаки. 

 Міжнародна міжурядова організація (ММУО) створюється державами (первинними суб'єктами 

міжнародного права), які фіксують свій намір в установчому акті — статуті, що є спеціальним 

різновидом міжнародного договору. 

 ММУО існує і діє в межах прийнятого установчого акта, який визначає її статус і повноваження, що 

надають її правоздатності, правам та обов'язкам функціонального характеру. 

 ММУО є постійно діючим об'єднанням з такими невід'ємними рисами, як стабільність структури, 

наявність системи постійних органів тощо. 

 ММУО створюється виходячи з принципу суверенної рівності держав — членів організації. 

Членство в ММУО підкоряється певним внутрішнім правилам організації, що характеризують участь 

держав-членів у діяльності її органів, а також представництво держав при організації.  

 У результаті практичної діяльності ММУО держави — члени організації зобов'язані неухильно 

виконувати резолюції її органів. Це відбувається відповідно у межах компетенції цих органів і з 

урахуванням установленої юридичної чинності таких резолюцій. 

 ММУО як юридична особа має сукупність прав, що фіксуються в її установчому акті або спеціальній 

конвенції. Реалізація цих прав відбувається на основі національного законодавства держави, на 
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території якої ММУО виконує свої функції (наприклад, вступає в цивільно-правові угоди, купує, 

володіє і розпоряджається майном, порушує справи в суді та арбітражі, виступає стороною в 

судовому процесі тощо). 

 ММУО має привілеї та імунітети, що забезпечують її ефективну повсякденну діяльність, а також 

визнаються як у місцезнаходженні штаб-квартири організації, так і в будь-якій іншій державі при 

виконанні статутних завдань організації. 

      З погляду юридичної природи міжнародної міжурядової організації можна говорити про її 

внутрішнє і зовнішнє право. Термін "внутрішнє право ММУО" вживається для позначення норм, які 

створюються у кожній організації з метою регулювання механізму її функціонування і тих відносин, 

що складаються між органами, посадовими особами та іншими співробітниками організації.  

    Термін "зовнішнє право ММУО" умовно позначає арсенал правових засобів, за допомогою яких 

організація забезпечує свій статус у конкретних умовах її місцеперебування, свої зв'язки з державами 

або іншими (у тому числі неурядовими) організаціями. У цьому разі йдеться про різні договори 

ММУО, в яких організація виступає стороною. Прикладом можуть бути численні договори 00Н, що 

формують її систему і взаємовідносини зі спеціалізованими установами 00Н. 

 
 
 

 
 

 

 


	Міжнародне гуманітарне право, як самостійна галузь міжнародного публічного права містить всі згадані елементи, тому невипадково його називають підсистемою в рамках цілісної системи міжнародного публічного права. Розуміння суті і значення міжна...
	Міжнародне гуманітарне право виникло не за бажанням окремих осіб або держав, а внаслідок реальних суспільних процесів. Якщо розуміти первинне значення визначення міжнародного права як права у відносинах між народами (jus іnter gentes), то можн...
	Міжнародне гуманітарне право (яке ще має назву право збройних конфліктів або право війни) - це сукупність міжнародно-правових норм, які направлені на захист жертв збройних конфліктів і встановлюють заборону або обмеження методів і засобів ведення війн...
	При визначенні джерел міжнародного гуманітарного права треба мати на увазі, що термін "джерело права" використовується в двох значеннях: матеріальному і формальному. Матеріальні джерела - це матеріальні умови життя суспільства. Формальні джерела ...
	Міжнародне гуманітарне право знаходить своє відображення як у звичаєвому праві, так і у відповідних міжнародних договорах (конвенціях). Тому джерелом міжнародного гуманітарного права є міжнародні договори і конвенції, у яких викладені правила ве...
	Особлива увага в міжнародному гуманітарному праві приділяється правовому захисту об'єктів, що представляють історичну та культурну цінність, які виконують важливу роль в духовному житті людей. Згідно статті 1 Гаазької конвенції 1954 року "Про зах...
	До заборонених методів ведення війни відносяться: віддання наказу "не залишати нікого в живих"; незаконне використання розпізнавальної емблеми Червоного Хреста; зрадницьке вбивство або поранення цивільного населення або осіб, які належать силам ...
	Що стосується захисту осіб, які не беруть участі у воєнних діях (право Женеви), то мова ведеться про захист жертв збройних конфліктів, які знаходяться під "захистом" вищезазначених Женевських конвенцій і Додаткового протоколу І. Практично всі п...
	У статті 43 Додаткового протоколу І передбачено, що особи, які входять до складу збройних сил сторони, що знаходиться в конфлікті (крім медичного і духовного персоналу), є комбатантами, тобто вони мають право безпосередньо брати участь у воєнн...
	Женевські конвенції і Додатковий протокол І розрізняють декілька категорій осіб, над якими протегують: 1) поранені, хворі і особи, що потерпіли корабельну аварію, як з складу збройних сил, так і цивільні особи; 2) військовополонені; 3) цивільн...
	Під спеціальним захистом Конвенцій знаходяться: біженці і апатриди (стаття 73 ДП І ); жінки (стаття 76 ДП І ); діти (статті 77-78 ДП І ); журналісти (стаття 79 ДП І ).
	Правовий режим військовополонених визначений ІІІ Женевською конвенцією 1949 року "Про поводження з військовополоненими". Режим військового полону повинен забезпечувати як збереження життя військовополоненого, так і захист його прав. Згідно статті 44 Д...
	Міжнародне гуманітарне право вимагає гуманного відношення до військовополонених; жоден з них не може бути підданий фізичному каліченню, науковому або медичному експерименту; забороняється дискримінація по причинах раси, кольору шкіри, релігії, ...
	Військовополонений зберігає свій статус на протязі всього періоду полону і не може позбавитися цього статусу, в тому числі з власного бажання. По закінченню воєнних дій і полону всі військовополонені підлягають негайній репатріації. Невиправдан...
	Згідно з статтею 47 Додаткового протоколу І найманці не мають права не тільки на статус військовополонених, але і на статус комбатантів. Такою категорією осіб, над якими протегують, є цивільне населення, якому присвячена ІV Женевська конвенція. Правил...
	Основними міжнародними правовими принципами захисту цивільного населення є:
	  у мирний час або відразу ж після початку збройного конфлікту сторони можуть створити санітарні зони і зони безпеки для захисту там цивільного населення;
	  під час воєнних дій повинна проводитися відмінність між особами, які активно беруть участь в них (комбатантами ) і цивільним населенням;
	  забороняється використовувати цивільне населення для прикриття воєнних дій і для захисту тих або інших військових об'єктів або районів від нападу противника;
	  забороняються колективні покарання, взяття заручників, залякування або терор;
	  основні права людини діють і під час збройних конфліктів.
	Згідно з правилами ІV Женевської конвенції окупована територія продовжує залишатися територією тієї держави, якій вона належала до окупації.
	Міжнародне гуманітарне право проводить відмінність між збройними конфліктами міжнародного характеру і збройними конфліктами неміжнародного характеру. У разі міжнародного збройного конфлікту застосовуються чотири Женевські конвенції і Додаткови...
	У відповідності зі статтею 1, яка є загальною для всіх чотирьох Женевських конвенцій і Додаткового протоколу І, держави, які є учасниками цих конвенцій, у тому числі і Україна, зобов'язані не тільки дотримувати правил вказаних договорів, але і п...
	Стислий розгляд цілей війни дозволяє визначити видову характеристику збройних конфліктів. Мета війни полягає в придушенні збройного опору противника. Ця формула має дуже важливе значення, тому що дозволяє класифікувати воєнні дії за суб'єктно-...
	Це означає, по-перше, що війна не ведеться проти мирного населення, тим більше, що правила ведення воєнних дій вимагають, щоб мирне населення перебувало «під опікуванням воюючих». По-друге, воєнні дії, що ведуться збройними силами на території...
	Звідси розрізняють міжнародні збройні конфлікти і збройні конфлікти неміжнародного характеру.
	Відповідно до положень Женевських конвенцій 1949 року міжнародними збройними конфліктами признаються такі конфлікти, коли один суб'єкт міжнародного права застосовує збройну силу проти іншого суб'єкта. Таким чином, сторонами в міжнародному збройн...
	а) держави;
	б) нації і народності, що борються за свою незалежність;
	в) міжнародні організації, що здійснюють колективні збройні заходи для підтримання миру і між народного правопорядку.
	Відповідно до статті 1 Додаткового протоколу І міжнародними є також збройні конфлікти, у яких народи ведуть боротьбу проти колоніального панування й іноземної окупації і проти расистських режимів у здійснення свого права на самовизначення.
	Збройні конфлікти не міжнародного характеру -- це усі збройні конфлікти, що не підпадають під дію статті 1 Додаткового протоколу І, що відбуваються на території будь-якої держави «між її збройними силами або іншими організованими озброєними груп...
	Збройні конфлікти неміжнародного характеру мають такі ознаки:
	а) застосування зброї й участь у конфлікті збройних сил, включаючи поліцейські підрозділи;
	б) колективний характер виступів. Дії, що зумовлюють обстановку внутрішньої напруженості, внутрішні заворушення, не можуть вважатися конфліктами, що розглядаються;
	в) певний ступінь організованості повстанців і наявність органів, відповідальних за їхні дії;
	г) тривалість і безперервність конфлікту. Окремі спорадичні виступи погано організованих груп не можуть розглядатися як збройні конфлікти неміжнародного характеру;
	ґ) здійснення повстанцями контролю над частиною території держави.
	Таким чином, збройний конфлікт між повстанцями і центральним урядом є, як правило, внутрішнім конфліктом. Проте повстанці можуть бути визнані «воюючою стороною», коли вони:
	а) мають свою організацію;
	б) мають на чолі відповідальні за їхню поведінку органи;
	в) установили свою владу на частиною території держави;
	г) додержуються у своїх діях «законів і звичаїв війни».
	Як раніше відзначалося, визнання повстанців «воюючою стороною» виключає застосування до них національного кримінального законодавства про відповідальність за масові заворушення і т.п. На захоплених у полон поширюється статус військовополонених....
	До збройних конфліктів неміжнародного характеру слід відносити всі громадянські війни і внутрішні конфлікти, що виникають із спроб державних переворотів і т.д. Ці конфлікти відрізняються від міжнародних збройних конфліктів насамперед тим, що в ...
	Проте в практиці міжнародного співтовариства здійснюються певні збройні заходи, проведені під егідою ООН, що одержали найменування «гуманітарної інтервенції» . їхньою метою є військове втручання в події, що відбуваються в конкретній країні, яку...
	У відповідності з Гаазькою конвенцією про початок воєнних дій 1907 року (Україна бере участь) держави визнають, що воєнні дії між ними не повинні починатися без попереднього і недвозначного попередження, що буде мати або форму мотивованого огол...
	Таким чином, міжнародне право вимагає оголошення війни. Воно може здійснюватися в різноманітних формах:
	  шляхом звернення до власного народу;
	  шляхом звернення до народу або уряду держави-супротивника;
	 шляхом звернення до світового співтовариства.
	Особливий спосіб оголошення війни - ультиматум - категорична вимога, яка не допускає ніяких подальших спорів і заперечень, уряду однієї держави, котрий пред'являє її уряду іншої держави під загрозою, що у разі невиконання цієї вимоги до певного те...
	Проте, хоча зазначені способи оголошення війни вважаються такими, що знаходяться в рамках міжнародного права, відповідно до статті II Конвенції про визначення агресії від 3 липня 1933 року, сам факт оголошення державою війни першою розглядається ...
	Визначення агресії, прийнятого на XXIX сесії Генеральної Асамблеї ООН у 1974 році, у якості актів агресії, незалежно від оголошення війни, розглядаються такі акти прямої агресії :
	а) вторгнення або напад збройних сил держави на територію інших держав, або будь-яка воєнна окупація, який би тимчасовий характер вона не носила, "що є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка з застосуванням сили анексія території іншої...
	б) бомбардування збройними силами держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;
	в) блокада портів або берегів держави збройними силами іншої держави;
	г) напад збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні сили або морські і повітряні флоти іншої держави;
	д) застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на території іншої держави за згодою з державою, що приймає, з порушенням умов, передбачених в угоді, або будь-яке продовження їхнього перебування на такій території після припинення дії угод...
	Не вважається відповідним міжнародному праву не тільки ведення війни неоголошеною, що буде розглядатися як кваліфікуюча обставина при визначенні відповідальності, але і так званий casus belli (привід для війни) -- безпосередній формальний привід...
	Стан війни повинен бути без зволікання сповіщений нейтральним країнам і буде мати для них дійсну силу лише після одержання оповіщення.
	В Україні оголошення війни є прерогативою вищих органів держави. Конституція України містить механізм такої процедури -- відповідно до п. 19 статті 106 Конституції Президент України вносить у Верховну Раду України представлення про оголошення с...
	Оголошення війни, навіть якщо за цим актом не слідують власне воєнні дії, означає початок юридичного стану війни і настання для усіх воюючих сторін певних правових наслідків:
	 між державами припиняються дипломатичні і консульські відносини (дипломатичному і консульському персоналу забезпечуються захист і можливість безперешкодно залишити територію противника). На час збройного конфлікту інтереси однієї воюючої держави на ...
	 перестають застосовуватися багато норм міжнародного права, несумісні з воєнним часом, зокрема, припиняють дію двосторонні політичні, економічні, культурні угоди між воюючими державами. Багатосторонні договори (наприклад, із питань зв'язку, транспорт...
	 починають діяти міжнародні норми, прийняті спеціально для періоду збройного конфлікту (союзні договори, договори про взаємну і воєнну допомогу, договори стосовно правил ведення війни, причому останні не можуть бути денонсовані і т.п.);
	 припиняються і забороняються економічні, торгові, фінансові угоди й інші відносини з юридичними і фізичними особами воюючої сторони;
	 майно, що є власністю ворожої держави (крім майна дипломатичних представництв і консульських установ), підлягає конфіскації;
	 торгові судна воюючих, що знаходяться до початку війни у ворожих портах, повинні залишити порт противника (для цього встановлюється розумний термін для вільного виходу з територіальних вод держави-су-противника -- індульт, після закінчення котрого т...
	 до громадян ворожої держави може бути застосований спеціальний режим (обмеження пересування, примусове поселення у відведених владою місцях, інтернування та ін.);
	 власні громадяни діляться на мирне населення і збройні сили.
	Війна завжди ведеться у визначених просторових межах.
	Воєнні дії між державами можуть закінчуватися укладанням перемир'я або капітуляцією однієї з них.
	Перемир'я  -  тимчасове припинення воєнних дій на умовах, узгоджених воюючими сторонами. Розрізняють місцеве перемир'я (на окремій ділянці фронту) і загальне перемир'я (по усьому фронті). Перемир'я може укладатися на певний строк або бути безстрок...
	Місцеве перемир'я носить тимчасовий характер, воно укладається для обмеженого театру воєнних дій, із конкретними цілями або задачами місцевого значення -- добір і транспортування поранених, хворих і вбитих, обмін пораненими, переговори з парламентарем...
	Загальне перемир'я або загальне припинення вогню цілком припиняє бойові дії воюючих. Воно, як правило, не обмежується яким-небудь терміном і продовжується до укладання мирного договору або мирного врегулювання.
	Суттєве порушення перемир'я однією зі сторін може слугувати підставою для поновлення воєнних дій.
	Капітуляція   - це припинення воєнних дій на умовах, продиктованих переможцем.
	Розрізняють просту капітуляцію (капітуляцію окремого підрозділу, об'єкта, пункту, району, наприклад капітуляція фашистських військ у Сталінграді в 1943 році) і загальну капітуляцію (усіх збройних сил, наприклад капітуляція Японії в 1945 році).
	Капітуляція може бути беззастережною (без всяких умов із боку переможеного) або почесною (наприклад, капітуляція гарнізону фортеці з умовою збереження зброї і стягів).
	На відміну від загального перемир'я, при капітуляції переможена сторона втрачає навіть формальну рівність із переможцем, за винятком випадку почесної капітуляції.
	Як правило, ні перемир'я, ні капітуляція не означають автоматичного припинення стану війни. Для цього необхідно або видання акту (одностороннього або двостороннього) про припинення стану війни, (наприклад, Указ Президії Верховної Ради СРСР 1955 року п...
	У мирному договорі фіксується припинення стану війни, вирішуються питання про відновлення мирних відносин між державами, про долю довоєнних договорів між воюючими сторонами і т.д.   Правові наслідки закінчення війни (стану війни) наступають як для...
	Правове становище учасників збройних конфліктів
	Учасниками війни є не все населення воюючих держав, а тільки цілком визначена його частина так звані законні учасники війни, діям яких надається державний характер. Під час збройних конфліктів населення, яке мешкає на території держави, ділиться...
	У свою чергу, міжнародне право розрізняє дві категорії осіб, які належать до збройних сил воюючих сторін:
	1) воюючі (комбатанти);
	2) ті, які не беруть участь у боях (некомбатанти). Комбатанти -- це особи, які входять до складу збройних сил воюючих сторін, що безпосередньо ведуть бойові дії проти супротивника зі зброєю в руках. Потрапивши в полон, комбатанти набувають статусу вій...
	Некомбатанти - це особи, які входять до складу збройних сил, але безпосередньо не приймають участь у бойових діях. Відповідно до міжнародного права до не-комбатантів (невоюючих) належить особовий склад, що правомірно знаходиться в складі збройн...
	Некомбатанти можуть мати особисту зброю, але не використовують її у воєнних діях, а тільки для самозахисту. У разі участі в бойових діях вони набувають статусу комбатантів .
	Відповідно до Женевських конвенцій 1949 року до комбатантів належать:
	  особовий склад регулярних збройних сил;
	 ополчення, добровольчі загони, як вхідні, так і не вхідні до складу регулярних збройних сил;
	  особовий склад рухів опору і партизанських формувань;
	  особи, які надають допомогу збройним силам, але участі в бойових діях не приймають;
	  члени екіпажів торгових суден і цивільних літаків, які надають допомогу воюючим;
	  населення, що при наближенні противника взялося за зброю, якщо воно відкрито носить зброю і дотримується законів і звичаїв війни.
	Отже, комбатанти повинні відповідати таким умовам:
	  мати на чолі особу, відповідальну за своїх підпорядкованих;
	  мати визначений і видимий здалеку знак відмінності;
	 відкрито носити зброю;
	 додержуватися у своїх діях законів і звичаїв війни.
	Зважаючи на це положення, можна дати таке визначення.
	Комбатанти - це особи, які входять до складу збройних сил сторони, що перебуває в конфлікті (крім медичного і духовного персоналу), і мають право брати. особисту участь у воєнних діях.
	Відповідно до міжнародного права наданий комбатантам статус учасників активних бойових дій розглядається як сукупність властивих їм прав, характерних рис і особливостей. Найістотнішими з них є такі:
	 за комбатантами визнається право застосовувати воєнне насильство;
	  до самих комбатантів може застосовуватися воєнне насильство;
	  комбатанти, які потрапили під владу супротивної сторони, є військовополоненими;
	  статус комбатанта не поширюється на найманців. Відповідно до Женевських конвенцій 1949 р. учасниками бойових дій вважаються:
	  особовий склад регулярних збройних сил; (1)
	  ополчення і добровольчі загони (які входять і які не входять до складу регулярних збройних сил);
	  особовий склад організованих рухів опору, якщо він відповідає таким умовам:
	  має на чолі особу, відповідальну за своїх підлеглих;
	  має певний і чітко видимий здалеку розпізнавальний знак;
	  відкрито носить зброю;
	  додержується у своїх діях законів і звичаїв війни;
	  члени екіпажів торговельних суден і цивільних літаків, що безпосередньо беруть участь у воєнних діях;
	  населення, яке при наближенні супротивника взялося за зброю, коли воно відповідає двом умовам:
	  відкрито носить зброю; (1)
	  додержується законів і звичаїв війни.
	У міжнародному праві тривалий час продовжувалася дискусія з проблеми правового статусу партизан, яких не визнавали комбатантами. Це пояснювалося насамперед тією шкодою, що партизани завдавали регулярним силам противника у нього в тилу, і бажання...
	 належать до якого-небудь воєнним способом організованого загону, на чолі якого стоїть відповідальна особа (зазвичай цивільна особа);
	  носять знаки відмінності (на відміну від воєн них комбатантів, що носять воєнну форму, погони, емблеми, партизани в основному носять цивільний одяг і мають певні знаки відмінності, наприклад, радянські партизани в період Другої світової війни носил...
	  відкрито носять зброю. Стаття 43 Додаткового протоколу І 1977 року до Женевських конвенцій 1949 року конкретизує це положення: партизани повинні відкрито носити зброю під час кожного воєнного зіткнення й у той час, коли вони будуть знаходитися на о...
	  дотримуються законів і звичаїв війни.
	При дотриманні цих умов члени партизанських загонів при потрапленні в полон признаються комбатантами.
	Найманці. Спираючись на ст. 47 Додаткового протоколу 1 до Женевських конвенцій 1949 р., можна дати таке визначення.
	Найманець - це будь-яка особа, що:
	  спеціально завербована на місці або за кордоном для участі у збройному конфлікті;
	  фактично бере особисту участь у воєнних діях;
	 керується здебільшого бажанням одержати особисту вигоду або матеріальну винагороду;
	  не є ані громадянином сторони, яка перебуває в конфлікті, ані особою, що постійно проживає на території, контрольованій даною стороною;
	  не входить до особового складу збройних сил сторони, яка перебуває в конфлікті;
	  не послана державою, яка не є стороною, що перебуває в конфлікті, для виконання офіційних обов'язків як особа, що входить до складу її збройних сил.
	За останньою ознакою, що характеризує найманця (пункт "е"), його відрізняють від військових радників, які направляються на службу до іноземної армії за згодою між державами і не беруть особистої участі у воєнних-діях.
	Зважаючи на те, що найманці вербуються, використовуються, фінансуються і навчаються для діяльності на порушення таких принципів міжнародного права, як суверенна рівність, політична незалежність, територіальна цілісність держав і самовизначення народів...
	? повалення уряду або інший підрив конституційного ладу держави;
	? підрив територіальної цілісності держави.
	За визначенням ст. З цієї конвенції найманець, який бере безпосередню участь у воєнних або спільних насильницьких діях, вчиняє злочин за змістом цієї конвенції.
	Найманець не має права на статус комбатанта або військовополоненого.
	Будь-яка особа, яка вербує, використовує, фінансує або навчає найманців, чинить злочин, як визначено Конвенцією 1989 р.
	Конвенція передбачає, що норми, які містяться в ній, мають застосовуватися без шкоди для права збройних конфліктів і міжнародного гуманітарного права, включаючи положення, що стосуються статусу комбатантів або військовополонених .
	Добровольці. Факти участі добровольців у складі діючих армій воюючих сторін мали місце в історії багатьох війн. Ось чому Гаазькі конвенції 1907 р. приділили цій категорії учасників бойових дій особливу увагу. Використовуючи понятійний апарат Конв...
	Добровольці - це приватні особи, які самі переходять кордон з метою вступити на службу до збройних сил однієї з воюючих сторін.
	На відміну від найманця доброволець включається до особового складу збройних сил, у результаті чого він набуває статусу комбатанта. При цьому воююча сторона "відповідальна за всі дії, вчинені особами, які входять до складу її військових сил".
	Розвідники -- особи, які входять до складу збройних сил воюючих сторін, що носять воєнну форму і проникають у розташування супротивника з метою збору відомостей про нього для свого командування. Захоплені в полон розвідники користуються статусом війсь...
	Шпигуни (вивідачі). Цій категорії осіб, що беруть у той або інший спосіб участь у збройних конфліктах, приділялася увага в Додатку до IV Гаазької конвенції про закони і звичаї сухопутної війни 1907 р., а також у Додатковому протоколі І до Женев...
	Шпигуном (вивідачем) може бути визнана така особа зі складу збройних сил сторони, що перебуває в конфлікті, яка, діючи таємним способом або під вигаданими приводами, збирає відомості в районі воєнних дій даної сторони з наміром повідомити їх су...
	У разі затримки (арешту) під час шпигунства така особа "не має права на статус військовополоненого, і з ним можуть поводитися як зі шпигуном" (ст. 46 Додаткового протоколу І).
	У Додатковому протоколі І є низка положень, що містять ознаки, за якими шпигунство відрізняють від Інших дій комбатантів. Так особа зі складу збройних сил сторони, що перебуває в конфлікті, яка від імені цієї сторони збирає або намагається збират...
	Так само діяльність такої особи не вважається шпигунською, якщо вона не діє обманним шляхом або навмисно не вдається до таємних методів.
	Якщо така особа потрапляє під владу супротивної сторони, вона не втрачає свого права на статус військовополоненого, і з нею не можуть поводитися як зі шпигуном.
	Іноземні воєнні радники й інструктори - це особи, які входять у збройні сили іншої держави, що відповідно до міжнародних угод знаходяться в іншій державі для надання допомоги в освоєнні бойової техніки і навчанні особового складу збройних сил. ...
	Парламентери. Докладно про парламентерів ідеться в статтях XXXII-XXXIV Додатку до IV Гаазької конвенції про закони і звичаї сухопутної війни 1907 р.
	Парламентером вважається особа, уповноважена однією з воюючих сторін почати переговори з іншою стороною і яка прибуває з білим прапором.
	І сам парламентер, і сурмач або барабанщик, що його супроводжують, а також прапороносець і перекладач користуються правом недоторканності.
	Начальник військ, до якого відправлено парламентера, не зобов'язаний прийняти його за будь-яких обставин. Він може вжити всіх необхідних заходів, аби перешкодити парламентеру скористатися покладеним на нього дорученням для збирання інформації. ...
	Особливість правового статусу військовополонених
	Комбатанти, що потрапили до рук противника, є військовополоненими з моменту захоплення. Женевська конвенція “Про поводження з військовополоненими” досить детально розглядає питання про поводження з особами, що потрапили у полон до противника.

