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Дисертаційне дослідження присвячено вивченню й аналізу 

особливостей міжнародно-правового регулювання забезпечення медичної 

допомоги під час збройних конфліктів. Приділено увагу даній проблемі в 

умовах українських реалій на сході України з урахуванням особливостей 

внутрішньополітичної та економічної ситуацій. 

Сучасна складна ситуація в зонах збройних конфліктів свідчить про 

сталу актуальність удосконалення правового поля забезпечення медичної 

допомоги на належному рівні та поваги і захисту поранених, хворих, 

медичного персоналу, медичних формувань і санітарно-транспортних засобів 

під час збройних конфліктів, оскільки нестабільність і насильство прямим 

чином впливають на забезпечення надання та отримання медичної допомоги. 

У дисертаційній роботі здійснено систематизацію та аналіз положень з 

питань забезпечення медичної допомоги, що містяться в міжнародно-

правових договорах, рекомендаційних документах, рішеннях міжнародних 

організацій та судових установ, практиці міжнародних неурядових 

організацій, дослідженнях вітчизняних і зарубіжних науковців, а також 

практиці й актах національного законодавства України, що стосуються даної 

проблеми. Визначено особливості основних міжнародно-правових режимів 

забезпечення медичної допомоги жертвам збройних конфліктів та захисту 

медичного персоналу, медичних формувань, установ і транспорту; 

проаналізовано практику міжнародних організацій та міжнародних судових 



 3 

установ з даної проблеми; розкрито проблемну ситуацію з врегулюванням 

забезпечення медичної допомоги на сході України. 

Наукова новизна дослідження полягає у комплексному аналізі 

особливостей міжнародно-правового регулювання надання та отримання 

медичної допомоги під час збройних конфліктів. Результатами проведеного 

дослідження стало формулювання наступних положень, що мають елементи 

наукової новизни та виносяться на захист як особистий внесок дисертанта. 

Вперше було: 

- доведено функціональність взаємозв’язків тріади міжнародного права 

прав людини, гуманітарного та кримінального у площині правового 

регулювання забезпечення права на здоров’я під час збройних конфліктів, а 

також встановлено співвідношення зазначених галузей міжнародного права в 

контексті надання та отримання медичної допомоги під час збройного 

конфлікту за допомогою концепції «належної обачності»; 

-  проаналізовано принципи медичної етики і встановлено відмінність у 

застосуванні принципів попередньої інформованої згоди та збереження 

лікарської таємниці під час надання допомоги в мирний та воєнний час; 

- доведено потребу перегляду національного антитерористичного 

законодавства в контексті встановлення винятку із заборон щодо надання 

будь-якої допомоги терористам та розповсюдження на них принципів МГП, 

що стосуються медичної допомоги; 

- запропоновано запровадити концепцію абсолютного імунітету щодо 

захисту медичних закладів під час збройного конфлікту з внесенням 

відповідних змін до визначених норм міжнародного права (зокрема, статті 13 

Додаткового протоколу І);  

-  розкрито особливості практики міжнародних судових установ щодо 

міжнародно-правового регулювання забезпечення медичними послугами під 

час збройних конфліктів, яка проголошує гарантування адекватної медичної 

допомоги в період ведення воєнних дій чи окупації невід’ємною складовою 

права на життя; 
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- висвітлено проблему захисту та надання й отримання медичної 

допомоги в умовах збройного конфлікту на сході України та встановлено, що 

Російська Федерація не виконує свого зобов’язання поважати та охороняти 

медичний персонал та заклади під час збройних конфліктів, а Україна не 

виконує свого зобов’язання вживати внутрішніх заходів із забезпечення 

ефективного розслідування та переслідування злочинів, вчинених проти 

медичного персоналу. 

Удосконалено та детальніше вивчено: 

- ідею врахування історичної складової міжнародно-правового 

забезпечення медичної допомоги під час збройного конфлікту як одного з 

основних чинників подальшого розвитку міжнародного права; 

- класифікацію й аналіз основних джерел міжнародно-правового 

регулювання забезпечення медичної допомоги під час збройних конфліктів; 

-  стандарт належної обачності щодо поранених і хворих під час 

бойових дій, надання медичної допомоги цивільному населенню, 

військовополоненим, а також позитивні зобов’язання держави-окупанта 

щодо системи охорони здоров’я на окупованій території; 

- принцип заборони дискримінації щодо надання медичної допомоги 

згідно з нормами МГП та МППЛ; 

- стандарт належної обачності щодо захисту медичного персоналу, 

медичних формувань, установ і транспорту під час збройних конфліктів;  

- функціональність балансу між захистом медиків, поранених та 

хворих, як найбільш вразливих у збройному конфлікті та недопущенням 

зловживання цим захистом і використання медичних формувань у 

віроломних цілях; 

- практика міжнародних організацій з проблеми міжнародно-

правового регулювання забезпечення медичної допомоги під час збройних 

конфліктів; 

- концепція «міжнародного медичного злочину». 

Подальшого дослідження отримали такі тези: 
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- дотримання етичних принципів медичного персоналу одночасно 

слугує інструментом сприяння захисту жертв збройних конфліктів та 

захищеності медичного персоналу; 

- важливою гарантією забезпечення права на здоров’я під час 

збройного конфлікту є заборона відступу (дерогації) від відповідних 

зобов’язань держав; 

- у випадку безпідставного та довільного ненадання згоди стороною 

конфлікту, здійснення операції з надання гуманітарної медичної допомоги 

всупереч її волі може розцінюватись як втручання у внутрішні справи та 

порушення принципів територіальної цілісності й суверенної рівності, яке, 

однак, може виправдовуватись посиланням на обставини, які виключають 

протиправність діяння, а саме, контрзаходи; 

- відносний імунітет медичних формувань базується на принципах 

розрізнення, перестороги та військової необхідності; 

- під захистом і дією принципів міжнародного права жертви 

міжнародних збройних конфліктів знаходяться від початку і до завершення 

воєнних дій. 

Ключові слова: збройний конфлікт, міжнародне гуманітарне право, 

Женевські конвенції, Додаткові протоколи, медична допомога, зобов’язання 

держав.  
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ANNOTATION 

 

Habrelian H. V. International legal regulation of the provision and receipt of 

medical care during armed conflicts. ‒ Qualifying scientific work on the rights of 

the manuscript. 

Thesis for candidate degree in law (PhD) specialty 293 «International law» 

(29 ‒ International relations). ‒ Institute of International Relations of Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2020. 

The research is devoted to the study and analysis of the peculiarities of the 

international legal regulation of the provision of medical care during armed 

conflicts. Attention has been paid to this problem in terms of the current Ukrainian 

realities in the east of Ukraine, taking into account the traits of the domestic 

political and economic situation. 

The current difficult situation in areas of armed conflict indicates the 

continuing urgency of improving the legal framework for the provision of medical 

care at the appropriate level and respect and protection of those who are wounded 

or sick, of medical personnel, medical units and ambulances during armed conflict, 

as instability and violence directly affect insurance of the provision and receipt of 

medical care. 

The present PhD thesis systematizes and analyzes the provisions on medical 

care contained in international legal agreements, recommendation documents, 

decisions of international organizations and judicial institutions, practice of 

international non-governmental organizations, researches of domestic and foreign 

scientists, as well as the practice and acts of national legislation of Ukraine 

concerning this problem. The peculiarities of the main international legal regimes 

of medical care provision to victims of armed conflicts and medical personnel 

protection, medical units, institutions and transport have been determined; practice 

of international organizations and international courts on this issue have has been 

analyzed; the problematic situation of medical care provision in the east of Ukraine 

has been discussed. 
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The scientific novelty of the study lies in a comprehensive analysis of the 

features of international legal regulation of the provision and receipt of medical 

care during armed conflicts. The results of the study were the formulation of the 

following provisions that have elements of scientific novelty and are presented for 

the defence of the study as a personal contribution of the defendant. 

In this study for the first time: 

- the functionality of the interconnection of the triad of international law - 

human rights, humanitarian and criminal law in the field of legal regulation of the 

right to health during armed conflicts has been proven, and the interconnection of 

these areas of international law in the context of provision and receipt of medical 

care during armed conflict using the concept of "due diligence" has been 

established; 

- the principles of medical ethics have been analyzed and the differences in 

the application of the principles of preliminary informed consent and preservation 

of medical confidentiality during the provision of assistance in peacetime and 

wartime have been established; 

- the need to revise national anti-terrorism legislation in the context of 

setting an exemption from the prohibition on provision of any assistance to 

terrorists and extending to them the IHL principles relating to medical care has 

been proven; 

- it has been proposed to introduce the concept of absolute immunity with 

regard to the protection of medical institutions during an armed conflict, with 

appropriate amendments to certain norms of international law (in particular, Article 

13 of Additional Protocol I); 

- the peculiarities of the practice of international judicial institutions on the 

international legal regulation of the provision of medical services during armed 

conflicts, which proclaims the guarantee of adequate medical care during hostilities 

or occupation as an integral part of the right to life have been discovered; 

- the problem of protection and provision and medical care in the context of 

the armed conflict in eastern Ukraine has been highlighted and it has been found 
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that the Russian Federation is not fulfilling its obligation to respect and protect 

medical personnel and facilities during armed conflicts, and that Ukraine is not 

fulfilling its obligation to use internal measures to ensure the effective 

investigation and prosecution of crimes committed against medical personnel. 

The study has improved and explored in details the following: 

- the idea of taking into account the historical component of the international 

legal provision of medical care during armed conflict as one of the main factors in 

the further development of international law; 

- classification and analysis of the main sources of international legal 

regulation of medical care during armed conflicts; 

- the standard of due care for the wounded and sick during hostilities, the 

provision of medical care to civilians, prisoners of war, as well as the positive 

obligations of the occupying power to the health care system in the occupied 

territories; 

- the principle of non-discrimination in the provision of medical care in 

accordance with the rules of IHL and ILHR; 

- the standard of due diligence regarding the protection of medical 

personnel, medical units, institutions and transport during armed conflicts; 

- functionality of the balance between the protection of physicians, of those 

who are -wounded and sick, as the most vulnerable in armed conflict and the 

prevention of abuse of this protection and the use of medical units for treacherous 

purposes; 

- the practice of international organizations on the issue of international legal 

regulation of medical care during armed conflicts; 

- the concept of «international medical crime». 

The following ideas were further researched in the study: 

- observance of ethical principles of medical personnel simultaneously 

serves as a tool to promote the protection of victims of armed conflicts and the 

protection of medical personnel; 
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- An important guarantee of ensuring the right to health during an armed 

conflict is a prohibition of derogation from the relevant obligations of states; 

- in case of unjustified and arbitrary absence of approval by the party to the 

conflict, carrying out an operation to provide humanitarian medical care against its 

will may be considered as interference in internal affairs and violation of the 

principles of territorial integrity and sovereign equality, which, however, may be 

justified by circumstances, namely, countermeasures, which exclude unlawfulness 

of such actions; 

- relative immunity of medical formations is based on the principles of 

distinction, precaution and military necessity; 

- victims of international armed conflicts remain under the protection and 

force of the principles of international law from the beginning and till the cease of 

hostilities. 

Key words: armed conflict, international humanitarian law, Geneva 

Conventions, Additional Protocols, medical care, obligations of states. 
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корабельної аварії, зі складу збройних сил на 

морі 
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Загальна декларація прав людини  

Закон України «Про забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України» 
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Міжнародне гуманітарне право 

Міжнародне кримінальне право 

Міжнародні медико-санітарні правила 

Міжнародна міжурядова організація 

Міжнародне право прав людини 
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МРМС 

МФФ 

МКС 

Міжнародна рада медичних сестер  

Міжнародна фармацевтична федерація  
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Підтримка якості медичної 

допомоги на належному рівні та забезпечення поваги і захисту поранених, 

хворих, медичного персоналу, медичних формувань і санітарно-

транспортних засобів під час збройних конфліктів стали головними 

стимулами створення 150 років тому Міжнародного руху Червоного Хреста і 

Червоного Півмісяця (МКЧХ), а також розвитку міжнародного гуманітарного 

права (МГП), прийняття чотирьох Женевських конвенцій і Додаткових 

протоколів до них. Проте сучасна складна ситуація в зонах збройних 

конфліктів свідчить про сталу актуальність означеної проблеми, оскільки 

нестабільність і насильство прямим чином впливають на забезпечення 

надання та отримання медичної допомоги. 

Актуальність обраної для дослідження теми обумовлюється тим 

фактом, що в численних збройних конфліктах минулого й сучасного століть 

здійснювались і продовжують здійснюватися напади на медичний персонал, 

установи та транспортні засоби, що забезпечують надання медичної 

допомоги пораненим та хворим на полі бою; погрози, насильство, арешти та 

залякування медичних працівників з боку військових і недержавних 

збройних формувань з метою перешкоджання їх роботі; зазіхання на життя та 

здоров’я поранених і хворих комбатантів й цивільного населення; силове 

вторгнення до приміщень госпіталів з метою проведення допиту пацієнтів; 

захоплення медичних установ та формувань з метою використання для 

зберігання зброї і ведення обстрілів з їх території; перешкоджання доставці 

гуманітарної допомоги, зокрема ліків та медичного устаткування, 

потребуючому населенню окупованої території. З іншого боку, 

спостерігаються порушення норм міжнародного права з боку самих 

медичних працівників під час воєнних дій, зокрема відмова медичного 

персоналу надавати допомогу через протилежні політичні переконання 

поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії; навмисне 
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заподіяння серйозних фізичних чи психологічних ушкоджень й каліцтв, в 

тому числі під час допитів; проведення медико-біологічних експериментів 

над військовополоненими, тощо.  

Загальне міжнародне право, міжнародне гуманітарне право, 

міжнародне право прав людини і міжнародне кримінальне право є головним 

інструментом гарантування надання й отримання медичної допомоги під час 

збройних конфліктів. Значний вплив на зазначену сферу здійснюють також 

норми медичної етики. Проте в механізмі міжнародно-правового 

забезпечення права на здоров’я в умовах ведення бойових дій 

спостерігаються певні неузгодженості, прогалини і недосконалості, які 

необхідно дослідити з метою якнайшвидшого усунення. Забезпечення 

імплементації норм вказаних галузей міжнародного права на національному 

рівні, безумовно, також сприятиме вдосконаленню ефективності такого 

механізму.  

Вибір теми дисертаційного дослідження обумовлюється, не в останню 

чергу, триваючим збройним конфліктом на сході України, в ході якого було 

здійснено низку нападів на медичних працівників та медичні установи й 

транспортні засоби. У зв’язку з цим постає актуальне питання вдосконалення 

чинного вітчизняного законодавства з метою приведення у відповідність до 

міжнародних стандартів з надання та отримання медичної допомоги під час 

збройних конфліктів.  

Теоретична основа дисертаційного дослідження включає 

напрацювання відомих учених України та інших пострадянських держав, 

зокрема П. Богаєвського, В. Буткевича, О. Задорожнього, М. Гнатовського, 

Т. Короткого, Є. Захарова, Н. Костенко, А. Кориневича, В. Лисика, 

М. Медведєвої В. Мицика, М. Хавронюка, Н. Хендель, З. Черненко та ін. 

Автори розглядають як теоретичні питання застосування міжнародно-

правових норм щодо ведення збройних конфліктів, так і окремі правові 

аспекти забезпечення надання й отримання медичної допомоги. У 

дисертаційному дослідженні використано також науковий доробок 
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представників західної школи, насамперед О. Брейтеггера, А. Буасьє, С. Віте, 

Х.-П. Гассера, Е. Давида, А. Дюнана, А. Кассезе, Н. Мельцер, Ж. Пікте, 

М. Сассолі, С. Мерінга, Й. Біра, Н. Гордона, Н. Перугіні та ін. У 

дослідженнях західних правників більше уваги приділено питанням 

загального характеру з історичним контекстом, розгляду взаємозв’язків МГП 

і МППЛ, захисту медико-санітарного персоналу під час збройних конфліктів 

тощо.  

Результати наукових досліджень вищезгаданих науковців були повною 

мірою враховані при написанні нашої дисертаційної роботи. Разом з тим, 

сьогодні існує потреба подальшого глибокого аналізу механізму міжнародно-

правового забезпечення надання й отримання медичної допомоги 

учасниками та жертвами збройних конфліктів. Адже комплексні праці, 

присвячені безпосередньо зазначеній проблемі, майже відсутні. Це, у свою 

чергу, свідчить про актуальність даного дисертаційного дослідження. 

Нагальним залишається дослідження питання впливу медичної етики 

на міжнародно-правове регулювання надання медичної допомоги та 

забезпечення права на здоров’я під час збройних конфліктів, виявлення 

відмінностей у нормах медичної етики, що застосовується в мирний та у 

воєнний час. Недостатньо дослідженим у вітчизняній науці міжнародного 

права є питання імунітету медичного персоналу, медичних формувань, 

установ та транспорту під час збройних конфліктів, поняття «міжнародних 

медичних злочинів», а також практика міжнародних судових установ з 

питань отримання та надання медичної допомоги під час збройних 

конфліктів. Особливе значення має дослідження процесу надання медичної 

допомоги й захисту медперсоналу в умовах збройного конфлікту на сході 

України. 

Мета і завдання дослідження відповідно до предмета та об’єкта 

дослідження. Мету і завдання дослідження окреслено згідно з встановленою 

актуальністю обраної проблеми та станом її теоретичного наповнення й 

висвітлення в науковій літературі. Метою дослідження є обґрунтування 
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теоретичних засад та визначення особливостей міжнародно-правового 

регулювання забезпечення медичної допомоги під час збройних конфліктів з 

урахуванням історичного контексту і сучасних викликів. 

Задекларованій меті роботи відповідають завдання: 

- проаналізувати історичний процес становлення і подальшого 

розвитку міжнародно-правового регулювання проблеми надання медичних 

послуг під час збройних конфліктів; 

-  розкрити особливості забезпечення права на здоров’я під час 

збройних конфліктів у системі взаємозв’язків тріади міжнародного права – 

прав людини, гуманітарного та кримінального; 

- охарактеризувати правовий механізм отримання медичної 

допомоги жертвами збройних конфліктів; 

- дослідити питання впливу медичної етики на міжнародно-

правове регулювання надання медичної допомоги та забезпечення права на 

здоров’я під час збройних конфліктів, виявити відмінності у нормах медичної 

етики, що застосовується в мирний та у воєнний час; 

- проаналізувати міжнародно-правовий механізм забезпечення 

отримання медичної допомоги учасниками і жертвами збройного конфлікту; 

- визначити систему правових норм захисту медичного персоналу, 

медичних формувань, установ і транспорту під час збройних конфліктів, а 

також особливості використання розпізнавальних знаків та емблем, 

пов’язаних з наданням медичної допомоги під час збройних конфліктів; 

- проаналізувати практику міжнародних міжурядових організацій 

та міжнародних судових установ з проблеми міжнародно-правового 

регулювання забезпечення медичними послугами під час збройних 

конфліктів; 

- розкрити роль МКЧХ та інших міжнародних неурядових 

організацій в питаннях регулювання забезпечення медичної допомоги 

жертвам насильства; 
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- висвітлити основні виклики та напрямки вдосконалення чинного 

законодавства щодо надання захисту та медичної допомоги жертвам 

насильства під час збройного конфлікту на сході України; 

Об’єктом дослідження є правові відносини, що виникають у процесі 

реалізації міжнародно-правових норм у сфері забезпечення медичної 

допомоги на рівнях міжнародного та національного правопорядку під час 

збройних конфліктів. 

Предмет дослідження – положення з питань забезпечення медичної 

допомоги, що містяться в міжнародно-правових договорах, рекомендаційних 

документах, рішеннях міжнародних організацій та судових установ, практиці 

міжнародних неурядових організацій, дослідженнях вітчизняних і 

зарубіжних науковців, а також національному законодавстві України, що 

стосується даної проблеми. 

Методи дослідження. Методологічним підґрунтям дисертаційного 

дослідження є неповний комплекс загальнонаукових і спеціальних методів 

дослідницького пошуку, що мають широке застосування в питаннях 

міжнародного права: аналіз, синтез, індукція та дедукція, узагальнення тощо. 

Крім того, використано набір методів історичного аналізу, аналогії, 

класифікації, системності, порівняння та семантичного аналізу. 

Широке застосування методів історичного аналізу та порівняння 

пов’язане з розглядом еволюційного поступу міжнародно-правового 

регулювання надання й отримання медичної допомоги під час збройних 

конфліктів як певного кластера для розуміння наявних викликів з означеної 

проблеми у сучасному світі. Використаний у роботі підхід сприятиме 

чіткому формуванню оцінки функціонуючого правового регулювання й 

визначенню пріоритетних підходів у пошуку шляхів його вдосконалення на 

міжнародному та національному рівнях. Формально-юридичний метод було 

використано для здійснення аналізу юридичного змісту міжнародних та 

національних правових актів з питань міжнародно-правового регулювання 

надання й отримання медичної допомоги під час збройних конфліктів, 
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відповідних звичаєвих норм, а також рішень міжнародних установ. 

Порівняльно-правовий метод було використано для з’ясування 

суперечностей та невідповідностей між нормами міжнародних і 

національних правових актів у досліджуваній сфері. Метод прогнозування і 

моделювання – для розробки практичних рекомендацій з підвищення 

ефективної правореалізації у сфері міжнародно-правового регулювання 

надання й отримання медичної допомоги під час збройних конфліктів на 

національному рівні. Метод системного аналізу було використано для 

дослідження різних наукових концепцій та поглядів на проблему 

міжнародно-правового регулювання надання й отримання медичної 

допомоги під час збройних конфліктів. 

Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна 

дослідження полягає у комплексному аналізі особливостей міжнародно-

правового регулювання надання та отримання медичної допомоги під час 

збройних конфліктів. Результатами проведеного дослідження стало 

формулювання наступних положень, що мають елементи наукової новизни 

та виносяться на захист як особистий внесок дисертанта. 

Вперше було: 

-  доведено функціональність взаємозв’язків тріади міжнародного права 

– прав людини, гуманітарного та кримінального у площині правового 

регулювання забезпечення права на здоров’я під час збройних конфліктів, а 

також встановлено співвідношення зазначених галузей міжнародного права в 

контексті надання та отримання медичної допомоги під час збройного 

конфлікту за допомогою концепції «належної обачності»; 

-  проаналізовано принципи медичної етики і встановлено відмінність у 

застосуванні принципів попередньої інформованої згоди та збереження 

лікарської таємниці під час надання допомоги в мирний та воєнний час; 

- доведено потребу перегляду національного антитерористичного 

законодавства в контексті встановлення винятку із заборон щодо надання 
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будь-якої допомоги терористам та розповсюдження на них принципів МГП, 

що стосуються медичної допомоги; 

- запропоновано запровадити концепцію абсолютного імунітету щодо 

захисту медичних закладів під час збройного конфлікту з внесенням 

відповідних змін до визначених норм міжнародного права (зокрема, статті 13 

Додаткового протоколу І);  

-  розкрито особливості практики міжнародних судових установ щодо 

міжнародно-правового регулювання забезпечення медичними послугами під 

час збройних конфліктів, яка проголошує гарантування адекватної медичної 

допомоги в період ведення воєнних дій чи окупації невід’ємною складовою 

права на життя; 

- висвітлено проблему захисту та надання й отримання медичної 

допомоги в умовах збройного конфлікту на сході України та встановлено, що 

Російська Федерація не виконує свого зобов’язання поважати та охороняти 

медичний персонал та заклади під час збройних конфліктів, а Україна не 

виконує свого зобов'язання вживати внутрішніх заходів із забезпечення 

ефективного розслідування та переслідування злочинів, вчинених проти 

медичного персоналу. 

Удосконалено та детальніше вивчено: 

- ідею врахування історичної складової міжнародно-правового 

забезпечення медичної допомоги під час збройного конфлікту як одного з 

основних чинників подальшого розвитку міжнародного права; 

- класифікацію й аналіз основних джерел міжнародно-правового 

регулювання забезпечення медичної допомоги під час збройних конфліктів; 

-  стандарт належної обачності щодо поранених і хворих під час 

бойових дій, надання медичної допомоги цивільному населенню, 

військовополоненим, а також позитивні зобов’язання держави-окупанта 

щодо системи охорони здоров’я на окупованій території; 

- принцип заборони дискримінації щодо надання медичної допомоги 

згідно з нормами МГП та МППЛ; 
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- стандарт належної обачності щодо захисту медичного персоналу, 

медичних формувань, установ і транспорту під час збройних конфліктів;  

- функціональність балансу між захистом медиків, поранених та 

хворих, як найбільш вразливих у збройному конфлікті та недопущенням 

зловживання цим захистом і використання медичних формувань у 

віроломних цілях; 

- практика міжнародних організацій з проблеми міжнародно-

правового регулювання забезпечення медичної допомоги під час збройних 

конфліктів; 

- концепція «міжнародного медичного злочину». 

Подальшого дослідження отримали такі тези: 

- дотримання етичних принципів медичного персоналу одночасно 

слугує інструментом сприяння захисту жертв збройних конфліктів та 

захищеності медичного персоналу; 

- важливою гарантією забезпечення права на здоров’я під час 

збройного конфлікту є заборона відступу (дерогації) від відповідних 

зобов’язань держав; 

- у випадку безпідставного та довільного ненадання згоди стороною 

конфлікту, здійснення операції з надання гуманітарної медичної допомоги 

всупереч її волі може розцінюватись як втручання у внутрішні справи та 

порушення принципів територіальної цілісності й суверенної рівності, яке, 

однак, може виправдовуватись посиланням на обставини, які виключають 

протиправність діяння, а саме, контрзаходи; 

- відносний імунітет медичних формувань базується на принципах 

розрізнення, перестороги та військової необхідності; 

- під захистом і дією принципів міжнародного права жертви 

міжнародних збройних конфліктів знаходяться від початку і до завершення 

воєнних дій. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконане 

здобувачем особисто. Авторські висновки, узагальнення та припущення 
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зроблено на основі індивідуальної роботи, аналізу праць відомих 

дослідників, а також на підставі власного практичного досвіду. У 

опублікованій у співавторстві статті «Medvedieva M.O., Habrelian H.V. 

Protection of medical personnel in the context of armed conflict in Ukraine. 

(Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2020. № С. 41–49)» особисто 

автору належить аналіз норм звичаєвого МГП, Женевських конвенцій та 

Додаткових протоколів з питань надання медичної допомоги, а також 

вітчизняного законодавства із зазначених питань. У опублікованій у 

співавторстві статті «Курило В.І., Габрелян Г.В. Визначення правової 

категорії «Права ветеранів війни та учасників бойових дій». Міжнародний 

науковий журнал «Інтернаука». 2020. № 3 (25) . С. 32–36» особисто авторці 

належить аналіз наукових підходів до дефініції «права людини», 

виокремлення ознак основоположних прав людини та визначення категорії 

«основоположні права ветеранів війни та учасників бойових дій». 

Апробація матеріалів дисертації. Дисертацію обговорювали на 

засіданні кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Основні 

положення дисертаційної роботи оприлюднені у виступах і публікаціях на 

трьох наукових конференціях:  

1. ІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Закарпатські 

правові читання» (м. Ужгород, 20–22 квітня 2017); 

2. Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток 

державності та права в Україні: реалії та перспективи» (м. Львів, 20–

21 вересня 2019);  

3. Міжнародній науково-практичній конференції «Юридична наука в 

сучасному світі: здобутки та перспективи» (м. Одеса, 27 вересня 2019 р.). 

Структура та обсяг дисертації. Структура роботи визначається її 

метою, завданнями, об’єктом і предметом. Дослідження складається зі 

вступу, трьох розділів, підрозділів, висновків та списку використаних 

джерел. Загальний обсяг роботи становить 220 сторінок, з яких обсяг 
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оcновного тeкcтy cтановить 171 cтоpiнка. Cпиcок викоpиcтаних джepeл 

cкладаєтьcя з 268 наймeнyвань. 

Значення отриманих результатів. Наукове значення результатів 

дисертаційного дослідження полягає в систематизації існуючих 

доктринальних положень, поглибленні наукових теоретичних знань, 

подальшому розвитку вітчизняних досліджень з проблеми забезпечення 

медичної допомоги під час збройних конфліктів. 

Практичне значення наданих висновків і положень полягає у сприянні 

удосконаленню законотворчого процесу щодо внесення змін до актів 

законодавства України в сфері надання та отримання медичної допомоги під 

час збройного конфлікту. Результати дисертаційного дослідження можуть 

використовуватись у діяльності державних органів, що мають відповідні 

повноваження із здійснення імплементації міжнародно-правових норм в 

зазначеній сфері.  



 26 

РОЗДІЛ 1 

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗДОРОВ’Я ПІД ЧАС ЗБРОЙНИХ 

КОНФЛІКТІВ 

 

 

1.1. Історичний розвиток міжнародно-правового регулювання 

надання медичної допомоги під час збройних конфліктів 

 

Захист поранених і медичних працівників під час збройних конфліктів 

є частиною загальної спадщини усіх культур і релігій світу. Наприклад, в 

Індії Закони Ману вимагали, щоб переможець рятував поранених, а в 

Буркіна-Фасо існував звичай табу щодо вбивства людей, які не брали участі в 

боях, і обов’язок лікувати поранених з обох сторін [1]. 

Розвиток міжнародно-правового регулювання надання медичної 

допомоги бере свій початок із зародження та виникнення Міжнародного 

комітету Червоного Хреста та діяльності його засновника – Анрі Дюнана. У 

той час, коли в Європі завдяки його діяльності розпочинається кодифікація 

міжнародного гуманітарного права, в Північній Америці вперше правове 

регулювання поводження з пораненими та надання їм медичної допомоги 

було здійснено в Кодексі Лібера, опублікованому в наказі № 100 

головнокомандувача американської армії – президента Лінкольна. Цей 

Кодекс відомий як «Інструкції для керування діючою армією Сполучених 

Штатів», видані в 1863 р. під час Громадянської війни в США [2]. Цим 

документом було закладено основи міжнародного гуманітарного права. Хоча 

це не був міжнародно-правовий документ, однак він справив вагомий вплив 

на подальший розвиток міжнародного гуманітарного права в Європі та 

загалом у світі.  
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У правилі 79 Кодексу Лібера сказано: «Кожен захоплений поранений 

ворог підлягає лікуванню відповідно до можливостей медичного персоналу» 

[2]. Згодом, у 1864 р., ця норма була реципована в Женевську конвенцію 

щодо поліпшення долі поранених на полі бою (параграф 6). Ініціатором 

розробки цієї Конвенції був уже згаданий Анрі Дюнан – швейцарський 

бізнесмен, який у 1859 р. став свідком жахливої битви при Сольферіно, після 

якої тисячі солдатів помирали через те, що їм не могли надати елементарну 

медичну допомогу. Після всього побаченого Дюнан написав свою відому 

працю «Згадки про битву при Сольферіно» [3], яку в 1862 р. прочитав знаний 

тоді юрист Густав Муаньє. На його думку, ідеї Дюнана про те, що, по-перше, 

усі країни та нації, народи повинні створити в мирний час спільноти, які б 

надавали першу медичну допомогу пораненим під час війни, а по-друге, 

медичний персонал, який намагається врятувати життя пораненим на полі 

бою, повинен бути захищеним та недоторканним, мають бути втілені в 

життя. У 1863 р. було створено Комітет, до якого увійшли Анрі Дюнан, 

Густав Муаньє, генерал Дюфур і двоє лікарів – Лун Аппіа і Теодор Монуар, 

які цікавилися воєнною хірургією.  

На той час, за висновками Густава Муаньє, не існувало жодних 

писаних правил, міжнародних договорів, які були б загальними для всіх 

націй і регулювали питання гуманного ставлення до поранених під час війни. 

Існували тільки неписані закони, закони совісті та моралі, а також певні 

норми звичаєвого права. А. Дюнан починає запрошувати усіх правителів 

тогочасної Європи прислати до Женеви своїх представників або прибути 

особисто для участі в міжнародній конференції з розробки такого 

міжнародного договору. 22 серпня 1864 р. в Женеві представники урядів 

16 держав підписали Женевську конвенцію про поліпшення долі поранених 

на полі бою. Цей документ проголошував революційні на той час норми: 

медичні пункти є нейтральними та недоторканними, їм гарантується захист 

та безпека (ст. 1); персонал таких медичних пунктів є недоторканним та 

нейтральним (ст. 2); поранені або хворі воюючих сторін, незалежно від своєї 
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національності, повинні отримати допомогу; поранених в бою 

головнокомандувачі можуть передати негайно на ворожі застави воюючих 

сторін, коли обставини дозволяють та/або є угода обох сторін; ті, кого після 

одужання визнано непридатним до подальшої служби, мають бути 

репатрійовані; інших можна аналогічно відправити назад з умовою, що під 

час воєнних дій вони не повинні піднімати зброю; евакуйовані групи і 

персонал, що здійснює евакуацію, розглядатимуться як абсолютно 

нейтральні (ст. 6). Також зазначалося, що червоний хрест на білому тлі є 

відмітним знаком медичного персоналу та всіх, хто надає допомогу 

пораненим на полі бою (ст. 7) [4; 5].  

Незважаючи на існування цих заходів, перші дні франко-німецької 

війни 1870–1871 рр. призвели до розриву дипломатичних відносин між 

воюючими країнами національних товариств Червоного Хреста. 

Французький Червоний Хрест і німецькі компанії попросили Женевський 

комітет забезпечити взаємну комунікацію між сторонами. Тоді вперше були 

створені «дирекції охорони здоров’я» в рамках загального військового 

штабу, що дало можливість краще реагувати на виклики, пов’язані з 

охороною здоров’я і наданням медичної допомоги пораненим та хворим при 

плануванні воєнних операцій.  

Від самого початку національні товариства Червоного Хреста вели між 

собою листування, відправляючи кореспонденцію безпосередньо одне 

одному або через Міжнародний комітет. Їхня солідарність, яка перетинала 

національні кордони, дійсно була однією з основних характерних рис нової 

організації. І незабаром сфера впливу Червоного Хреста поширилася далеко 

за межі тієї групи країн, які були представлені на установчій конференції в 

жовтні 1863 р. Нові товариства виникали на Балканах, в Азії та Новому Світі. 

Природно, що вони зверталися до МКЧК з проханням допомогти їм 

встановити контакти з іншими аналогічними товариствами [6]. 

Згодом МКЧХ почав оголошувати про створення одного товариства за 

іншим: в Османській імперії (1868), Чорногорії (1876), Сербії (1876), Румунії 
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(1876), Греції (1877), Перу (1880), Аргентині (1881), Угорщині (1882), 

Болгарії (1885), Португалії (1887) та Японії (1887) [7]. Але сам успіх руху 

певним чином загрожував тим, що будуть розмиті його принципи, і тому 

постала необхідність упевнитися в тому, чи відповідають основним 

завданням Червоного Хреста статути і цілі нових товариств. І знову МКЧХ, 

організації – засновниці Руху і гаранту його основоположних принципів, 

було доручено займатися такою перевіркою. Спочатку він робив це з власної 

ініціативи. IV Міжнародна конференція, що відбулася в 1887 р. затвердила 

цю роль: «У загальних інтересах Червоного Хреста Міжнародний комітет 

Червоного Хреста зі штаб-квартирою в Женеві й надалі існуватиме в тому 

вигляді, в якому він існував від самого початку. Як і раніше, до його функцій 

належить: …повідомляти про створення нових національних товариств після 

розгляду тих принципів, на підставі яких вони будуються» [8]. 

Такий мандат надавав МКЧХ значну свободу дій, що стало важливим 

кроком у становленні місії Червоного Хреста загалом. Комітет визнав за 

необхідне визначити межі його функцій, сформулювавши конкретні умови 

для визнання національного товариства, що відображали засадничі принципи 

Руху. Так, національне товариство повинно: 1) належати країні, де діють 

Женевські конвенції; 4) називатися товариством Червоного Хреста; 

5) прийняти знак червоного хреста на білому полі [9]. Положення 

відображають взаємозалежність між визнанням національного товариства і 

застосуванням Женевських конвенцій. Важливість цього зв’язку 

спостерігаємо у тому, що національні товариства насамперед виконують 

допоміжну функцію стосовно медичних служб збройних сил, які й 

користуються захистом Конвенції. Ухвалення розпізнавального знака 

Конвенції було необхідним з тих самих причин. 

Новою віхою в розвитку міжнародного гуманітарного права стало 

проведення двох Гаазьких конференцій 1899 та 1907 років, на яких ухвалили 

низку міжнародних документів щодо правил ведення війни на суші та морі й 

унормували використання певних методів і засобів ведення бойових дій. 
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Одним із рішень Гаазької конференції 1899 р. стало поширення дії 

Женевської конвенції 1864 р. про поліпшення долі поранених в діючих 

арміях на бойові дії, які продовжуються на морі. У 1906 р. Женевська 

конвенція 1864 р. була переглянута, значно розширена й адаптована до нових 

викликів часу (33 статті проти 10 у версії 1864 р.). Зокрема, у порівнянні з 

версією 1864 р. нова редакція встановлювала такі нові правила: поранені та 

хворі з ворожої армії більше не визнавались нейтральними особами, вони 

отримували статус військовополонених і до них застосовуються правила 

міжнародного звичаєвого права щодо поводження з полоненими (ст. 2); після 

кожного зіткнення воююча сторона, яка залишилася володіти полем битви, 

повинна вжити заходів з пошуку поранених і захищати поранених і мертвих 

від грабежу і неправильного лікування (ст. 3); захист санітарних формувань і 

установ припиняється, якщо вони використовуються, щоб здійснювати дії, 

шкідливі для ворога (ст. 7); одночасно зі збереженням статусу нейтралітету 

медичних установ і персоналу цих установ їм тепер дозволено мати зброю і 

застосовувати її для захисту поранених і хворих, охороняти медичні установи 

за допомогою збройних армійських підрозділів і зберігати зброю і 

боєприпаси, що належать пораненим і хворим (ст. 8); персонал, зайнятий 

виключно в евакуації, транспортуванні і лікуванні хворих і поранених, так 

само як і адміністрація санітарних формувань і установ, і священики, 

приписані до армій, повинні поважатися і захищатися за будь-яких обставин. 

Якщо вони потрапляють до рук ворога, їх не розглядатимуть як 

військовополонених; якщо медичні установи з хворими і пораненими 

виявилися на території, окупованій ворогом, то останній зобов’язаний 

належним чином забезпечувати ці установи матеріальними засобами (ст.14). 

Конвенція 1906 р. однозначно і конкретно визначила червоний хрест на 

білому тлі розпізнавальним знаком медичної служби всіх армій. У статті 18 

Конвенції пояснюється, що такий знак прийнято з поваги до Швейцарії з 

конверсією кольорів її національного прапора (прапор Швейцарії – білий 

хрест на червоному тлі). Цей же знак наноситься на все майно і транспортні 
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засоби, що належать медичній службі армії, а також благодійних організацій, 

що піклуються про поранених і хворих військовослужбовців. 

Найцікавіше положення цієї Конвенції містила стаття 24, яка 

однозначно закріплювала норму про обов’язковість положень Конвенції 

лише для держав – учасниць Конвенції, у випадку війни між двома такими 

державами або більшої кількості з числа держав – учасниць Конвенції. 

Відповідно, положення Конвенції втрачають свою обов’язковість для сторін 

у війні, якщо одна з воюючих держав не приєдналася до Конвенції. Тобто її 

положення переставали бути обов’язковими щодо поранених та хворих цієї 

країни для решти воюючих держав-учасниць і вони звільнялися від 

зобов’язань за цією Конвенцією. Насправді, попри існування такої норми, 

ніхто не скасовував дію законів та звичаїв війни, тобто звичаєвого 

міжнародного гуманітарного права, або дію застереження Мартенса, згідно з 

яким «у випадках, не врегульованих даною угодою, населення та воюючі 

сторони залишаються під охороною і дією засад міжнародного права, 

оскільки вони випливають із звичаїв, що встановилися між цивілізованими 

народами, із законів людяності і вимог суспільної свідомості» [10]. 

Також у Конвенції 1906 р. уперше закріплювалась норма про виключне 

використання знака червоного хреста медичним персоналом та службами. Ті 

країни, законодавство яких не могло в той час відповідати положенням 

Конвенції, зобов’язувалися вжити або рекомендувати своїм законодавчим 

органам необхідні заходи для запобігання використанню цього знака 

приватними особами або іншими товариствами, крім тих, яким ця Конвенція 

надає право на використання знаків або назви Червоного Хреста або 

Женевського Хреста, особливо для комерційних цілей за допомогою 

фабричних марок або комерційних ярликів (ст. 28) [11]. 

Досвід Першої світової війни і практика застосування Конвенції 1906 р. 

вимагали внесення певних уточнень і змін, які більшою мірою відповідали б 

новим умовам війни. У цьому зв’язку влітку 1929 р. було ухвалено нову 

редакцію Конвенції щодо поліпшення долі поранених і хворих у діючих 
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арміях. Конвенція мала аналогічну назву, що й текст 1906 р., і у вступній 

частині посилалася на 1864-й і 1906 рр. У новій редакції вперше з’явилося 

положення про те, що після кожного зіткнення, якщо дозволяють обставини, 

слід оголошувати локальне перемир’я або щонайменше тимчасове 

припинення вогню для того, щоб можна було винести поранених. 

Воєнний історик Ю. Веремеєв у власному дослідженні пише, що 

«Практика локальних перемир’їв для винесення поранених мала повсюдний 

характер у роки Першої світової війни, хоча це не було передбачено 

жодними угодами. А ось Друга світова війна зробила бойові дії настільки 

запеклими, що про це положення Конвенції всі забули. Навіть навпаки, 

місця, де виявлялися поранені супротивної сторони, бралися під особливий 

нагляд снайперами, кулеметниками, мінометниками та артилеристами в надії 

вполювати тих, хто спробує винести свого пораненого. Чого гріха таїти, ця 

методика була характерна і для німців, і для червоноармійців, і для 

союзників. Війна мала настільки критичний характер, так багато було 

поставлено на карту, що використовувалися будь-які засоби і методи, щоб 

знищити якомога більше солдатів супротивника» [12]. 

З радикально нових положень Конвенції слід згадати статтю 25, яка, на 

відміну від положень Конвенцій 1864-го і 1906 рр., вимагає від підписантів 

дотримуватися її в усіх випадках, незалежно від того, чи підписав Конвенцію 

їхній противник і чи виконує її положення. Причому стаття 26 позбавляє 

військових командирів можливості обходити вимоги Конвенції з формальних 

підстав. Головнокомандувачі воюючих армій повинні уточнювати деталі, 

щоб виконати перераховані вище статті, так само як для випадків, не 

передбачених відповідно до інструкцій їхніх урядів і згідно із загальними 

принципами цієї Конвенції [1].  

У 1949 р., після жахіть Другої світової війни, було підписано чотири 

Женевські конвенції. Женевська конвенція 1929 р. стала Першою 

Женевською конвенцією (ЖК І) [14]; Друга Женевська конвенція про 

поліпшення долі поранених, хворих і осіб, що потерпіли в корабельних 
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аваріях, зі складу збройних сил на морі (ЖК ІІ) [15]встановлює правила 

поводження з хворими та пораненими під час морської війни, аналогічні 

правилам, передбаченим першою Женевською конвенцією; Третя Женевська 

конвенція про поводження з військовополоненими (ЖК ІІІ) [16] встановлює 

правила, яких повинні дотримуватися воюючі сторони при поводженні з 

військовополоненими. Четверта Женевська конвенція про захист цивільного 

населення під час війни (ЖК ІV) [17] передбачає гуманне поводження з 

населенням, що перебуває на окупованій території, та захищає його права. 

Також з розвитком процесів деколонізації та з метою унормування 

звичаєвого міжнародного гуманітарного права 8 червня 1977 р. до 

Женевських конвенцій під егідою Міжнародного комітету Червоного Хреста 

було прийнято два Додаткових протоколи: Протокол I, що стосується захисту 

жертв міжнародних збройних конфліктів (ДП І) [17], і Протокол II, що 

стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру 

(ДП ІІ) [19]. 

Фахівці з міжнародного права О. Войтенко, М. Гнатовський, 

Т. Короткий та ін. вважають, що основними тенденціями розвитку 

договірного МГП є наступне: «1) постійне розширення категорій жертв 

війни, які отримують захист за МГП; 2) постійне розширення сфери 

суспільних відносин, що регулюються МГП, а також збільшення функцій 

МКЧХ; 3) розширення кола ситуацій, за яких захищаються жертви: спочатку 

лише міжнародні збройні конфлікти; 4) регулярне виправлення та 

доповнення договорів з урахуванням реальних подій останніх збройних 

конфліктів» [13, с. 28]. 

Таким чином, розвиток міжнародно-правового регулювання надання 

медичної допомоги, як і все міжнародне гуманітарне право, має своїм 

підґрунтям звичаєві норми, закони моралі та совісті, що існували в усних 

домовленостях між воюючими сторонами, які одначе не завжди цього 

дотримувались. Саме через це і не функціонувало певної ефективної системи 

захисту медичного персоналу та поранених чи хворих під час бойових дій. З 
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виникненням Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця 

і Міжнародного комітету Червоного Хреста дедалі актуальнішим стає 

розробка міжнародно-правових договірних норм щодо поліпшення 

становища хворих та поранених на полі битв. Держави збираються на 

відповідні конференції, результатом яких стають три Конвенції про 

поліпшення долі хворих та поранених у діючих арміях 1864 р., 1906 р., 

1929 р. У 1949 р. підписано чотири Женевські конвенції. 

Основними змінами, які були виписані в почергових редакціях, стали 

зміни статусу медичного персоналу, норми щодо захисту медичного 

персоналу та хворих, розшукування хворих і поранених після бойових дій, 

охорона та правове регулювання розпізнавального знака – червоного хреста, 

а згодом і півмісяця, а також лева для виокремлення медичного персоналу та 

транспорту і будівель, які він використовує. Окремої уваги заслуговують 

зміни щодо обов’язковості норм Конвенції: від політико-правового 

маніфесту до справжнього міжнародного договору, який виконується як 

імперативна норма міжнародного права і навіть не вимагає ратифікації даної 

Конвенції як обов’язкової умови. Сучасне міжнародне гуманітарне право 

розвинуло міжнародне-правове регулювання надання медичної допомоги, 

розширивши норми про захист медичного персоналу, а також дотримання 

ним принципів медичної етики та заборони медичному персоналу брати 

участь у дослідах над людьми і примушувати їх до цього, посилаючись на 

необхідність.  

 

1.2. Взаємодія міжнародного права прав людини, міжнародного 

гуманітарного та кримінального права в питанні забезпечення права на 

здоров’я під час збройних конфліктів 

 

Забезпечення права на отримання медичної допомоги та права на 

здоров’я в умовах збройного конфлікту є одним зі «стовпів» міжнародного 

гуманітарного права та діяльності Міжнародного руху Червоного Хреста і 
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Червоного Півмісяця. Головне завдання усіх зацікавлених сторін у 

забезпеченні цього права полягає не в закріпленні певних норм чи їх 

перегляді, удосконаленні, а саме в їх імплементації, адже недостатній рівень 

освіченості сторін у збройному конфлікті, зростання кількості актів 

насильства проти медичного персоналу як у міжнародних, так і 

неміжнародних збройних конфліктах унеможливлюють гарантування такого 

основоположного права кожної людини, як право на здоров’я та отримання 

медичної допомоги на випадок хвороби чи поранення. Через постійні збройні 

сутички персонал лікарень та інших медичних закладів може закривати такі 

заклади, їх можуть захоплювати організовані збройні групи та 

перетворювати на військові об’єкти, позбавляючи жителів тих територій 

права на отримання елементарної медичної допомоги. 

Учасники XXXI Конференції Червоного Хреста та Червоного 

Півмісяця прийняли Резолюцію № 5 (2011), що має назву «Медичні установи 

і працівники під загрозою: забезпечення поваги і захисту медичного 

персоналу, медичних формувань, установ та санітарно-транспортних засобів» 

[21]. Резолюція закликає МКЧХ ініціювати консультації з експертами 

держав, Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного 

Півмісяця, національних товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 

та представниками органів охорони здоров’я з метою вироблення практичних 

рекомендацій щодо підвищення рівня безпеки надання медико-санітарної 

допомоги в умовах збройних конфліктів та інших надзвичайних ситуацій. У 

Резолюції міститься нагадування про існуючі норми права, що стосуються 

поваги і захисту поранених і хворих, медико-санітарного персоналу, 

медичних установ і санітарного транспорту, а також процесу надання 

медико-санітарної допомоги в умовах збройних конфліктів або інших 

надзвичайних ситуацій [22]. Резолюція закликає держави вжити належних 

заходів щодо імплементації на національному рівні відповідних правових 

норм. Резолюція чітко окреслила три режими, які застосовуються для 

забезпечення захисту медичних установ і працівників, а також надання 
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допомоги учасникам і жертвам збройних конфліктів, – міжнародне право 

прав людини, міжнародне гуманітарне право та міжнародне кримінальне 

право. Якщо перші два згадуються в тексті документу безпосередньо, то 

міжнародне кримінальне право мається на увазі, оскільки держави 

закликаються забезпечити попередження, ефективне розслідування та 

притягнення до кримінальної відповідальності за злочини щодо медико-

санітарного персоналу, медичних установ, поранених та хворих як засобами 

національного права, так і за допомогою співпраці з міжнародними 

кримінальними судами й трибуналами.  

Міжнародне право прав людини встановлює перелік прав та обов’язків, 

що являє собою міжнародно-правові механізми реалізації захисту 

основоположних прав та свобод індивіда, які визнані міжнародним 

співтовариством. Хоча міжнародне гуманітарне право і МППЛ мають різні 

цілі, сферу застосування й розвивалися по-різному, вони мають однакову 

мету – захистити і зберегти життя, добробут і гідність кожного індивіда. 

Основними принципами міжнародного гуманітарного права є розрізнення 

цивільних та військових цілей, пропорційність у застосуванні сили та 

запобіжні заходи під час нападу. В умовах міжнародних збройних конфліктів 

застосовуються Женевські конвенції І, ІІ, ІІІ, ІV 1949 р. і Додатковий 

протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р., який стосується 

захисту жертв збройних конфліктів (Додатковий протокол I), що становлять 

основу гарантування поваги та захисту хворих, поранених, потерпілих у 

корабельних аваріях, медичного персоналу, військових і цивільних медичних 

формувань та відповідних транспортних засобів. Щодо неміжнародних 

збройних конфліктів, то способи захисту – визначені в статті 3, спільній для 

чотирьох Женевських конвенцій та Додаткового протоколу до Женевських 

конвенцій від 12 серпня 1949 р., що стосується захисту жертв збройних 

конфліктів неміжнародного характеру (Додатковий протокол II), – є менш 

деталізованими.  
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Через очевидну невизначеність щодо обсягу охорони, що надається в 

обох типах збройних конфліктів, Міжнародний комітет Червоного Хреста 

провів цінне дослідження міжнародного звичаєвого права. У міжнародних та 

неміжнародних збройних конфліктах застосовуються норми звичаєвого 

міжнародного права щодо поваги медичного персоналу та гарантії прав на 

медичну допомогу та охорону здоров’я. Як буде продемонстровано 

детальніше в наступних розділах, передбачається, що сторони конфлікту 

повинні поважати і захищати медичний персонал, медичні підрозділи та 

транспортні засоби, тобто утримуватися від будь-яких нападів на них або не 

втручатися в їхню діяльність, а також надавати їм доступ на території, де їхні 

послуги є особливо потрібними. Сторони не можуть встановлювати 

відмінності на підставі немедичних міркувань, не можуть карати особу за 

виконання медичних обов’язків відповідно до медичної етики або змушувати 

до вчинення дій, що суперечать медичній практиці. 

У частині розмежування сфер застосування міжнародного 

гуманітарного права та МППЛ Міжнародний Суд ООН висловив свою 

позицію у двох консультативних висновках: 1) щодо законності погрози 

ядерною зброєю та її застосування [23]; 2) щодо правових наслідків 

будівництва стіни на окупованій території Палестини [24]. У 

консультативних висновках Суд сформулював принцип lex specialis 

міжнародного гуманітарного права по відношенню до МППЛ. Тобто під час 

збройних конфліктів більш предметна сфера регулювання належить 

міжнародному гуманітарному праву, тоді як МППЛ, маючи постійну широку 

сферу застосування як у мирний час, так і під час збройних конфліктів, 

наділене меншим ступенем правової деталізації. Зрозуміло, що міжнародне 

гуманітарне право більш специфічно регулює ті права та свободи людини, які 

виникають у неї лише з настанням юридичного факту – початком та/або 

закінченням збройного конфлікту.  

У сфері міжнародно-правового регулювання медичної допомоги 

міжнародне гуманітарне право та МППЛ є взаємодоповнюючими правовими 
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системами, які, як зазначено в інформаційному бюлетені МКЧХ, «можуть 

взаємодіяти для посилення їх правового впливу з метою забезпечення більш 

високого рівня захисту доступності медико-санітарної допомоги для 

поранених і хворих» [25]. МППЛ надає загальний захист усім особам, які 

перебувають під певною юрисдикцією, натомість міжнародне гуманітарне 

право посилює такі загальні норми спеціальним захистом саме медичного 

персоналу, їх санітарного транспорту, медичних закладів, виходячи з 

міркувань їх суспільної важливої функції – надання усім, хто потребує 

медичної допомоги без будь-якої дискримінації [26; 27, с. 135]. Слід 

відзначити, що принцип заборони дискримінації є спільним принципом для 

обох зазначених галузей міжнародного права, який забороняє необґрунтоване 

різне поводження відносно осіб, що знаходяться в однакових умовах, або 

однакове поводження відносно осіб, що знаходяться в різних умовах, як в 

мирний, так і воєнний час. 

Як і всі інші права людини, право на здоров’я передбачає три рівні 

зобов’язань для держав: поважати (утримуватися від безпосереднього 

перешкоджання здійсненню права); захищати (перешкоджати іншим 

втручатися у здійснення права); і реалізувати (вживати заходів для 

забезпечення реалізації найбільш можливого рівня виконання цього права). 

Держави повинні поважати право на здоров’я шляхом, наприклад, утримання 

від позбавлення рівного доступу для всіх осіб до надання допомоги, а також 

застосування політики дискримінаційних заходів. Згідно з принципом 

захисту держави зобов’язані, у межах своїх засобів, перешкоджати іншим 

втручатися у здійснення права на здоров’я шляхом таких дій, як насильство 

над медичним персоналом та пацієнтами. Крім того, вони повинні 

забезпечити, щоб фахівці в галузі охорони здоров’я мали відповідний рівень 

освіти і навичок та дотримувалися етичного кодексу для розв’язання 

проблеми у складних умовах. Нарешті, зобов’язання щодо реалізації вимагає 

від держав-учасниць вжити відповідних законодавчих, адміністративних, 
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бюджетних, судових та інших заходів для забезпечення повної реалізації 

права на здоров’я. 

Відплив капіталу, агресія та переслідування, якими відзначаються 

збройні конфліктні ситуації, часто змушують кваліфікованих працівників 

охорони здоров’я залишати свою країну. Забезпечення повної реалізації 

права на здоров’я потребує інвестування та захисту персоналу тією мірою, 

яка визначена вимогами щодо поетапного впровадження без відступу. 

Зобов’язання щодо реалізації права на здоров’я передбачає більш широкі 

зобов’язання держав, ніж ті, що передбачає МГП, відповідно до яких сторони 

конфлікту, як правило, зобов’язані забезпечувати поранених і хворих 

допомогою без будь-яких відмінностей, крім медичних.  

МППЛ базується на таких основоположних документах, як Загальна 

декларація прав людини (ЗДПР) 1948 року [28], два Міжнародні пакти – 

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (МПГПП) і 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (МПЕСКП) 

1966 року, що складають так званий Міжнародний білль про права людини 

[29]. Загальна декларація прав людини, що затверджена резолюцією 

Генеральної Асамблеї (ГА) Організації Об’єднаних Націй (ООН), але 

юридична значущість якої була визнана усім міжнародним співтовариством, 

закріплює право кожного на дотримання гарантованого переліку базових 

соціальних прав, а саме – в статті 25 (1) викладено наступне. Кожна людина 

має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний 

догляд та необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для 

підтримання здоров’я і добробуту її самої та її сім’ї. Кожна людина має право 

на забезпечення на випадок безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, 

старості чи іншого випадку втрати засобів до існування через не залежні від 

неї обставини.  

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права [30] не містить 

статей про право людини на здоров’я та медичну допомогу, адже це право за 

своїм функціональним призначенням та сферою життєдіяльності належить до 
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соціальних прав. Натомість, МПГПП вміщує низку прав і свобод, які тим чи 

іншим чином стосуються теми надання медичної допомоги в умовах 

збройного конфлікту. Наприклад, стаття 7 закріплює, що жодна особа не 

може бути без її вільної згоди піддана медичним чи науковим дослідам. Саме 

така практика дуже часто мала місце під час Другої світової війни, і 

виконавцями цих злочинів були саме лікарі та інші представники медичного 

персоналу. 

Стаття 12 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні 

права [21] містить право кожної людини на найвищий досяжний рівень 

фізичного і психічного здоров’я. Це право, так само як і інші економічні, 

соціальні та культурні права, має розглядатися в довгостроковій перспективі, 

що з очевидністю випливає із загального зобов’язання, передбаченого 

статтею 2 (1) МПЕСКП, згідно з яким кожна держава, яка бере участь у 

цьому Пакті, зобов’язується в індивідуальному порядку і в порядку 

міжнародної допомоги та співробітництва, зокрема в економічній і технічній 

галузях, вжити в максимальних межах наявних ресурсів заходів для того, 

щоб забезпечити поступово повне здійснення визнаних у цьому Пакті прав 

усіма належними способами, включаючи, зокрема, вжиття законодавчих 

заходів. 

Комітет з економічних, соціальних і культурних прав займає унікальне 

становище в системі конвенційних механізмів. Контрольними функціями за 

дотриманням державами – учасницями Міжнародного пакту про економічні, 

соціальні і культурні права своїх зобов’язань по Пакту наділена Економічна 

та Соціальна Рада ООН (ЕКОСОР). ЕКОСОР уповноважена приймати 

доповіді держав, розглядати їх, виносити рекомендації та взаємодіяти зі 

спеціалізованими установами ООН. Комітет з економічних, соціальних і 

культурних прав видав Зауваження загального порядку № 14, в якому 

розтлумачив різні компоненти права на здоров’я та конкретних зобов’язань, 

що випливають із статті 12 МПЕСКП. 
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Хоча Пакт передбачає прогресивне здійснення і визнає проблеми, 

пов’язані з обмеженістю наявних ресурсів, він також покладає на держави-

учасниці різні обов’язки невідкладного характеру. Держави-учасниці мають 

невідкладні зобов’язання щодо права на здоров’я, такі як забезпечення 

здійснення цього права без будь-якої дискримінації (ст. 2.2) і зобов’язання 

вживати заходів (ст. 2.1) для забезпечення повного здійснення статті 12. 

Загалом, такі заходи повинні бути конкретними і спрямованими на повне 

здійснення права на здоров’я. 

Прогресивне здійснення права на здоров’я протягом того чи іншого 

періоду часу означає, що держави-учасниці мають конкретне зобов’язання 

триваючого характеру якомога оперативніше та ефективніше рухатися до 

досягнення повного здійснення статті 12. З одного боку, пункт 40 Зауважень 

приписує обов’язок держав відповідно до Статуту ООН і резолюцій ГА ООН 

та Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я (ВАОЗ) держав-учасниць нести 

колективну й індивідуальну відповідальність за налагодження співпраці в 

справі надання допомоги в разі стихійних лих і гуманітарної допомоги в 

надзвичайних ситуаціях, у тому числі допомоги біженцям і внутрішньо 

переміщеним особам. Кожна держава повинна докладати максимум зусиль 

для вирішення цього завдання. При наданні міжнародної допомоги, розподілі 

та раціональному використанні ресурсів, таких як безпечна питна вода, 

продовольство і медикаменти, наданні фінансової допомоги слід приділяти 

першочергову увагу найбільш уразливим і соціально відчуженим групам 

населення. Крім того, з огляду на той факт, що деякі захворювання можуть 

легко поширюватися за межі держав, міжнародне співтовариство несе 

колективну відповідальність за вирішення цієї проблеми. У зв’язку з цим 

економічно розвинені держави-учасниці несуть особливу відповідальність і 

мають певну зацікавленість у наданні допомоги біднішим країнам, що 

розвиваються. 

З іншого боку, право на здоров’я в інтерпретації Комітету може мати 

особливе значення в умовах збройних конфліктів, коли здатність держави 
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вживати заходів для протидії непрямим наслідкам нестабільності і 

насильства ослаблена в результаті активних бойових дій. Такий стан речей 

можливий, наприклад, упродовж тривалого періоду окупації, після того як 

контроль окупаційної влади над окупованою територією стабілізувався. У 

таких ситуаціях положення МППЛ значимо доповнюють норми МГП, 

особливо коли мова йде про непрямі наслідки [32, с. 211, 214–215, 235, 218–

222.]. 

Ще одним питанням, яке, як правило, підлягає розгляду в контексті 

сфери застосування положень міжнародного гуманітарного права і МППЛ, є 

відступ від зобов’язань щодо захисту прав. Низка договорів у галузі МППЛ 

передбачає можливість відступу від деяких зобов’язань під час виникнення в 

державі надзвичайних ситуацій, що становлять виключно серйозну загрозу 

для життя всієї нації (дерогація). Дерогація передбачає повну або часткову 

відмову від зобов’язань, узятих державою щодо гарантування та реалізації 

певного права. Як збройні конфлікти, так й інші надзвичайні ситуації можуть 

породжувати обставини, які обумовлюють офіційні заяви держави про 

відступ від зобов’язань з міркувань громадської безпеки. Водночас деякі 

громадянські і політичні права не допускають жодних відступів, і 

найголовнішими з них є право на життя і право на свободу від катувань або 

інших видів жорстокого поводження, що в контексті збройних конфліктів 

набуває особливої значущості. 

Стаття 4 передбачає можливість обмеження економічних, соціальних і 

культурних прав, але в МПЕСКП відсутні положення про можливість 

дерогації, як це передбачено в МПГПП. Держави, які беруть участь у цьому 

Пакті, визнають, що стосовно користування тими правами, що їх та чи інша 

держава забезпечує відповідно до цього Пакту, дана держава може 

встановлювати тільки такі обмеження цих прав, які визначаються законом, і 

лише настільки, наскільки це є сумісним з природою зазначених прав, а 

також виключно з метою сприяти загальному добробуту в демократичному 

суспільстві.  
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У Зауваженні № 14 Комітет пише про те, що потреби охорони здоров’я 

населення іноді використовуються державами як підстава для обмеження 

реалізації інших основних прав. Проте обмежувальне положення статті 4 

Пакту перш за все спрямоване на захист прав осіб, а не на дозвіл державам 

запроваджувати обмеження. Отже, держава-учасниця, яка, наприклад, 

обмежує свободу пересування або ізолює осіб, які є носіями інфекційних 

захворювань, відмовляє лікарям у наданні допомоги особам, підозрюваним в 

опозиції до уряду, або не забезпечує вакцинацію населення від найбільш 

небезпечних інфекційних захворювань з міркувань національної безпеки або 

охорони громадського порядку, зобов’язана обґрунтувати вжиття таких 

серйозних заходів щодо кожного з елементів, визначених у статті 4. Такі 

обмеження повинні вводитися лише на підставі закону, включаючи 

міжнародні стандарти в галузі прав людини, відповідати характеру прав, що 

захищаються Пактом, відповідати інтересам досягнення законних цілей і 

бути необхідними виключно для сприяння загальному добробуту (п. 28). 

Відповідно до пункту 1 статті 5 такі обмеження мають бути пропорційними, 

тобто при наявності різних видів обмежень повинен вибиратися найменш 

обмежувальний варіант. Навіть у випадках, коли такі обмеження для цілей 

охорони здоров’я людей в принципі дозволені, вони повинні мати 

тимчасовий характер і перебувати під контролем (п. 29) [32]. 

Як стверджують фахівці з міжнародного права М. Гнатовський, 

Т. Короткий, Н. Хендель та ін., порушення МГП «вчиняються сторонами 

практично всіх збройних конфліктів», проте «завдяки наявності норм МГП у 

багатьох випадках вдається зменшити або звести до мінімуму страждання 

жертв збройних конфліктів» [34, с. 30.]. Судовий розгляд злочинів, що 

порушують право на медичний захист в умовах збройних конфліктів 

міжнародного і неміжнародного характеру, провадить Міжнародний 

кримінальний суд, діяльність якого регулюється Римським статутом. Так, 

Римський статут Міжнародного кримінального суду (МКС) визначає 

юрисдикцію Суду в питаннях надання допомоги під час збройних конфліктів. 
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У статті 8 щодо юрисдикції Міжнародного кримінального суду йдеться про 

«умисне спрямування нападів на персонал, об’єкти, матеріали, підрозділи або 

транспортні засоби, задіяні в наданні гуманітарної допомоги або в місії з 

підтримання миру відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй, доки 

вони мають право на захист, яким користуються цивільні особи або цивільні 

об’єкти згідно з міжнародним правом збройних конфліктів» (п. b, пп. iii) та 

«умисне спрямування нападів на будівлі, матеріали, медичні установи й 

транспортні засоби, а також на персонал, що використовує згідно з 

міжнародним правом розпізнавальні емблеми, встановлені Женевськими 

конвенціями» (п. b, пп. xxiv) [35].  

Крім того, умисне створення перешкод, за яких населення 

постраждалих внаслідок збройного конфлікту територій не має можливості 

отримати допомогу в життєво необхідних медичних та санітарних засобах, 

кваліфікується як серйозне порушення законів та звичаїв МГП у випадку 

міжнародного збройного конфлікту (стаття 8(2)(b)(xxv) Римського статуту) 

та є підставою для індивідуальної кримінальної відповідальності. 

Співвідношення МППЛ, МГП та МКП в контексті надання та 

отримання медичної допомоги під час збройного конфлікту можна визначити 

за допомогою концепції «належної обачності» (англ. – due diligence). Як 

зазначає М. Медведєва, суть концепції належної обачності, на якій 

ґрунтується, зокрема, міжнародно-правова відповідальність держав у сфері 

охорони навколишнього середовища, полягає в тому, що держава повинна 

виявляти «старанність», тобто вживати всіх необхідних заходів для 

попередження забруднення довкілля внаслідок будь-якої діяльності, що 

здійснюється під її юрисдикцією або контролем [36]. Вчена вірно зазначає, 

що згідно з нормами міжнародного права держава не несе відповідальності за 

протиправну діяльність фізичних або юридичних осіб (які не виступають від 

її імені), проте зобов’язана вжити організаційно-правових заходів для 

забезпечення належного контролю за такою діяльністю, попередження та 

припинення протиправних дій, покарання винних, а порушення такого 
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зобов’язання і призведе до міжнародно-правової відповідальності [36, с. 128]. 

С. Андрейченко аналізує стандарт due diligence в контексті атрибуції 

поведінки держави, зауважуючи, що доктрина по-різному характеризує цю 

концепцію («непряма відповідальність», «похідна відповідальність», 

«відносна відповідальність», «субсидіарна відповідальність», «солідарна 

відповідальність», «належна пильність», «належна старанність», «позитивні 

зобов’язання») [37, с. 432‒445]. Вчена зазначає, що протиправність поведінки 

держави в особі її органів полягає, як правило, в їх пасивності, бездіяльності 

або незастосуванні ефективних заходів щодо припинення протиправної 

поведінки приватних осіб [37, с. 440]. Іншими словами, держава порушує 

міжнародне право, якщо вона не запобігає правопорушенням, не розслідує їх 

та не притягає до відповідальності винних. 

Застосовуючи стандарт належної обачності до МППЛ в контексті 

надання медичної допомоги під час збройного конфлікту, відзначимо 

наступне. Оскільки держави зобов’язані забезпечувати кожному, хто 

перебуває під їхньою юрисдикцією, права і свободи, визначені у відповідних 

міжнародних договорах (ст. 2 МПЕСКП, ст. 1 Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод, ст. 1 Американської конвенції з прав 

людини), вони повинні вживати всіх необхідних заходів та докладати 

максимальних зусиль для попередження порушень прав людини та 

реагування на такі порушення внаслідок будь-якої діяльності, що 

здійснюється під їх юрисдикцією або контролем. Стаття 12 Міжнародного 

пакту про економічні, соціальні і культурні права, яка аналізувалась вище, 

деталізує стандарт належної обачності відносно права кожної людини на 

найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я, яке повинно 

забезпечуватись в мирний час, під час збройних конфліктів та дерогація 

щодо якого не дозволяється. Отже, відповідати за порушення норм МППЛ 

буде держава, яка не забезпечила право на здоров’я під час збройного 

конфлікту його учасникам (комбатантам і некомбатантам), жертвам війни 

(пораненим, хворим, особам, які зазнали корабельної аварії, цивільному 
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населенню), військовополоненим, тощо, які перебувають під її юрисдикцією 

чи контролем. 

Застосовуючи стандарт належної обачності до МГП в контексті 

надання медичної допомоги під час збройного конфлікту, відзначимо 

Доповідь МКЧХ «Міжнародне гуманітарне право та виклики сучасних 

збройних конфліктів» 2015 р., в якій сказано, що зобов’язання змушувати 

дотримуватися МГП вимагає від держави застосування певних заходів з 

попередження порушень міжнародного гуманітарного права в тих ситуаціях, 

коли з впевненістю можна сказати, що вони будуть здійснені, а також з 

попередження майбутніх порушень, які вже відбувались неодноразово. 

МКЧХ пов’язує таке «зобов’язання змушувати дотримуватися МГП» з 

поняттям due diligence, зміст якої відрізняється в залежності від обставин, а 

також від серйозності порушення [38]. В Розділі 2 буде детально 

проаналізовано зобов’язання держав, що формують стандарт належної 

обачності під час збройних конфліктів та стосуються забезпечення медичною 

допомогою учасників і жертв збройних конфліктів, спеціальних заходів 

захисту медичного персоналу, медичних формувань і санітарно-

транспортних засобів, надання гуманітарної допомоги медичного характеру 

тощо.  

Застосовуючи стандарт належної обачності до МКП в контексті 

надання медичної допомоги під час збройного конфлікту, варто наголосити 

на незворотності кримінального переслідування та покарання осіб, 

причетних до перешкоджання наданню медичної допомоги під час збройного 

конфлікту, згідно з нормами національного та міжнародного права. 

Міжнародно-правова відповідальність держави наставатиме у випадку, якщо 

вона не застосує ефективних заходів з попередження, розслідування та 

притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які здійснюють напади 

на медичний персонал, установи та транспортні засоби, що забезпечують 

надання медичної допомоги пораненим та хворим на полі бою, або які 

перешкоджають доставці гуманітарної допомоги (ліків та медичного 
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устаткування) населенню окупованої території, або проводять медичні 

експерименти над військовополоненими, або зазіхають на життя і 

особистість поранених і хворих, тощо. 

Таким чином, відсутність або недостатність кроків, вжитих державами 

для забезпечення права на здоров’я та медичної допомоги під час збройного 

конфлікту особам, що перебувають під їх юрисдикцією чи контролем, 

можуть призвести до невиконання стандарту належної обачності та 

порушення їх позитивного зобов’язання згідно з міжнародним правом прав 

людини, гуманітарним та кримінальним правом.  

Отже, надання медичної допомоги людям у ситуаціях збройного 

конфлікту або насильства є складним завданням, що вимагає застосування 

численних активних заходів як з боку сторін у збройному конфлікті, так і 

всіх причетних до надання такої допомоги організацій та ініціативних груп. 

Медичний персонал стає все більш уразливим тому, що опосередковано 

нездатність держав виконувати свої зобов’язання щодо забезпечення права 

на здоров’я під час збройного конфлікту дедалі частіше виявляється в 

сучасних умовах ведення бойових дій. Міжнародне гуманітарне право 

визначає набір принципових правил для виконання зобов’язань у сфері 

охорони здоров’я під час збройних конфліктів. Воно ефективно доповнює 

МППЛ та заповнює важливу прогалину щодо захисту вразливих груп, таких 

як медичний персонал, поранені, доглядачі, а також медичні установи та 

медико-санітарний транспорт, коли вони стикаються із загрозами, нападами 

та іншими формами прояву насильства щодо них. Одним із найважливіших 

завдань МППЛ є забезпечення врахування інтересів і потреб найуразливіших 

груп населення під час збройного конфлікту. Підхід до права на здоров’я під 

час збройного конфлікту з точки зору МППЛ ґрунтується на принципах 

недискримінації та рівності, а також на правах на доступну, прийнятну та 

якісну медичну допомогу. Два фактори: з одного боку, підвищення 

обізнаності щодо обов’язку поважати право на захист медичного персоналу 

та право на отримання безпечної та своєчасної медичної допомоги, а з іншого 
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боку, підзвітність, що забезпечує краще виконання цих зобов’язань, – можуть 

бути ефективним способом поліпшення становища медичного персоналу і 

пацієнтів під час збройного конфлікту. Це є міцною основою для реалізації 

декількох рекомендацій XXXI Міжнародної конференції Червоного Хреста 

та Червоного Півмісяця для поглиблення та більшого поширення знань про 

зобов’язання, що випливають з міжнародного гуманітарного права та МППЛ. 

Правозахисні органи також сприяють поширенню поваги до міжнародного 

гуманітарного права та визнанню відповідальності за порушення прав 

людини в збройних конфліктах. Окремі види насильства щодо медичного 

персоналу є воєнними злочинами, тобто вони криміналізовані відповідно до 

норм міжнародного права, а саме – Статутом Міжнародного кримінального 

суду 1998 року. Ця тріада розкривається у зв’язці «загальне-спеціальне-

особливе», тобто МППЛ закріплює загальні принципи захисту прав людини, 

міжнародне гуманітарне право посилює такий захист окремими 

спеціальними нормами, які діють лише під час та в умовах збройного 

конфлікту, і норми міжнародного кримінального права, які регламентують 

міжнародно-правові відносини з притягненням індивідів, винних у скоєнні 

злочинів за МП, у тому числі воєнних злочинів, які є серйозними 

порушеннями норм міжнародного гуманітарного права. 

 

1.3. Вплив медичної етики на міжнародно-правове регулювання 

надання медичної допомоги та забезпечення права на здоров’я під час 

збройних конфліктів 

 

Медична етика – це вчення про мораль медпрацівників, їхню 

поведінку, взаємозв’язки з хворими, з колегами, із суспільством [39, с. 3]. 

Медична деонтологія (від грецьк. deon, deontos – «належне»; logos – 

«вчення»), як частина етики в мирний час є зведенням правил, які регулюють 

поведінку лікарів та медичного персоналу по відношенню до хворих, 

ставлення до них і покликані сприяти гармонійному розвиткові професійних 
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якостей лікарів, підкреслюючи їх незалежність від політичних чи соціальних 

умов [40]. Етичні принципи в роботі медичного персоналу є певним 

внутрішнім корпоративним запобіжником, який розробляється професійними 

асоціаціями лікарів як на міжнародному, так і на регіональному чи 

локальному рівнях. Першим вагомим проявом етичних принципів була та 

залишається відома клятва Гіппократа, у якій сформовано набір правил, що 

регулює професійну діяльність лікаря. 

У сучасному світі в міжнародному праві не існує якихось договірних 

норм у вигляді конвенції чи хартії, які б акумулювали в собі етичні принципи 

лікарів і містили б, що дуже важливо, відповідальність за їх недотримання чи 

свідоме порушення з боку медичного персоналу. Здебільшого існують 

рішення міжнародних міжурядових (Всесвітня організація охорони здоров’я) 

та неурядових організацій – професійних асоціацій (Всесвітня медична 

асоціація), які тим чи іншим чином встановлюють перелік правил, яких 

повинні дотримуватись усі представники медичного персоналу. 

Нюрнберзький кодекс медичної етики 1947 року (заборона участі медичного 

персоналу в дослідах над людьми та катуванням останніх), Женевська 

декларація 1948 року (Міжнародна клятва лікарів), Міжнародний кодекс 

медичної етики 1949 року, Гельсінська декларація про етичні принципи 

медичних досліджень за участю людини 1964 р., Міжнародні етичні керівні 

принципи стосовно біомедичних досліджень над людьми 1982 р. – ці 

документи є загальним зведенням етичних правил для медичного персоналу. 

Він не вирізняє і не доповнює окремо принципи медичної етики правилами, 

що застосовувались би під час збройного конфлікту, адже така ситуація є 

особливим періодом часу, коли ризик порушення принципів недоторканності 

та нейтральності медичного персоналу зростає в багато разів. Положення цих 

юридично не обов’язкових документів були розвинені в Конвенції про захист 

прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенції 

про права людини та біомедицину 1996 р., додаткових протоколах до неї, а 

також в рекомендаційних документах, таких як Загальна декларація про 
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геном людини та права людини 1997 р. і Загальна декларація про біоетику та 

права людини 2005 р. [31, с. 129.] Перелічені документи складають основу 

сучасної медичної (біомедичної) етики, яка проголошує серед ключових 

принципів принцип поваги до людської особистості, недоторканності 

людської гідності, захист цілісності та автономії кожної особи. Цей принцип 

має керувати поведінкою медичного персоналу під час ухвалення рішень, які 

впливають на здоров’я та життя учасників і жертв збройного конфлікту, 

незважаючи на те, що етичні дилеми для лікарів у мирний та воєнний час 

суттєво різняться. 

Міжнародний кодекс медичної етики (остання редакція від жовтня 

2006 року) [42] закріплює загальні принципи етики медичного персоналу, а 

саме: обов’язок завжди надавати медичну допомогу; обов’язок 

дотримуватися принципу згоди (лікар повинен інформувати пацієнта про усі 

можливі ризики) і отримати від нього свідому згоду на лікування, окрім тих 

випадків, коли це апріорі неможливо, тоді беруться до уваги норми 

національних законодавств, які і регулюють такі випадки (як правило, 

йдеться про непритомних пацієнтів та неповнолітніх осіб); обов’язок 

зберігати лікарську таємницю; обов’язок не нашкодити та діяти, виходячи з 

найкращих інтересів хворого. 

Що стосується заборони дискримінації при наданні медичної 

допомоги, Міжнародний кодекс медичної етики передбачає, зі свого боку, що 

«лікар не повинен дозволяти, щоб власна вигода позначалася на свободі та 

незалежності професійного рішення, яке має прийматися виключно в 

інтересах пацієнта», що він «повинен постійно пам’ятати про свій обов’язок 

збереження людського життя» та «завжди надати невідкладну допомогу 

будь-кому, хто її потребує» [42]. Сам по собі Кодекс не є обов’язковим для 

держав, але його юридична сила під час збройного конфлікту 

підтверджується зобов’язанням дотримуватися принципів медичної етики, 

закріплених у Женевських конвенціях 1949 року і в Додаткових протоколах 

1977 року. 
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Медведєва М.О. виділяє такі принципи сучасної біомедичної етики, як 

принцип поваги до людської особистості, гідності та недоторканності; 

принцип заборони дискримінації; принцип благодійності – обов’язок 

збільшити користь і мінімізувати ризик; принцип автономії особистості; 

принцип справедливості; принцип інформованої вільної згоди зацікавленої 

особи; принцип оцінки переваг і ризиків дослідження, а також принцип 

пропорційності засобів до мети; принцип забезпечення конфіденційності та 

принцип переваги загальноприйнятих наукових норм [43]. При цьому автор 

наголошує на особливій вазі принципу інформованої вільної згоди 

зацікавленої особи. 

Щодо спеціальних міжнародно-правових джерел, які стосуються 

етичних принципів медичного персоналу під час збройного конфлікту, то 

можна виділити такі: по-перше, це Женевські конвенції 1949 року та 

Додаткові протоколи до них, по-друге, це міжнародне звичаєве право щодо 

права збройних конфліктів, по-третє, це рекомендаційні акти – рішення 

міжнародних організацій (акти soft law). Важливим джерелом етичних 

принципів, якими мають керуватися медичні працівники під час надання 

допомоги пораненим та хворим в умовах збройного конфлікту, є Статут 

МКЧХ [44]. Особливого значення набувають принципи гуманності, 

неупередженості, нейтральності та незалежності [45, с. 13]. 

Женевські конвенції та Додаткові протоколи захищають незалежність 

лікарів, приписуючи, що ні за яких обставин жодна особа не може бути 

покарана за виконання нею медичних функцій, сумісних з медичною етикою, 

незалежно від обставин виконання цих функцій і того, в інтересах якої особи 

вони виконуються (ДП I, ст. 16.1; ДП II, ст. 10.1). Важливою гарантією 

захисту осіб, що виконують медичні функції, є положення ДП І та ДП ІІ, які 

забороняють примушування таких осіб до виконання дій на порушення норм 

медичної етики або медичних норм, які відповідають інтересам поранених та 

хворих (ДП I, ст. 16.2; ДП II, ст. 10.2). 
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Хоча Женевські конвенції не називають серед серйозних порушень 

їхніх положень недотримання норм медичної етики, тим не менше, заборону 

умисного вбивства, тортур або нелюдського поводження, зокрема 

біологічних експериментів, а також умисного заподіяння тяжких страждань 

або серйозного тілесного ушкодження й шкоди здоров’ю (ЖК І, ст. 50; ЖК ІІ, 

ст. 51; ЖК ІІІ, ст. 130; ЖК IV, ст. 147) можна проінтерпретувати як таку, що 

рівною мірою стосується діяльності лікарів. Такі дії з боку медичних 

працівників, як навмисна відмова надати необхідну допомогу хворому або 

пораненому, здійснення біологічних експериментів, з одного боку, не 

відповідають медичній етиці, а з другого, нормам МГП, оскільки серйозно 

шкодять фізичному і психічному здоров’ю людей. Стаття 11 ДП I розширює 

перелік заборонених дій, але по відношенню до окремих осіб 

(військовополонених, інтернованих, затриманих та позбавлених свободи): 

забороняється піддавати цих осіб будь-якій медичній процедурі, яка не 

вимагається за їхнім станом здоров’я й не відповідає загальноприйнятим 

медичним нормам; забороняється піддавати таких осіб, навіть за їх згодою, 

фізичним каліцтвам, медичним чи науковим експериментам, видаленню 

тканин чи органів для пересадки, за винятком певних випадків (ст. 11, п. 1-3.) 

[46]. Будь-яка навмисна дія чи навмисна бездіяльність, що серйозно 

загрожують фізичному чи психічному стану або недоторканності такої особи, 

вважаються серйозним порушенням Протоколу (ДП І, ст. 11, п. 4.). Таким 

чином, зазначені положення Женевських конвенцій та ДП І інкорпорували 

деякі принципи медичної етики, порушення яких в умовах збройного 

конфлікту можуть вважатися воєнними злочинами. 

Важливо відзначити, що в умовах мирного часу проведення медичних 

чи наукових експериментів дозволяється, але за умови отримання 

усвідомленої, вільної, недвозначної, чіткої та документально підтвердженої 

згоди відповідної особи (стаття 14 Додаткового протоколу до Конвенції про 

права людини та біомедицину в галузі біомедичних досліджень) [47]. Так 

само будь-яке звичайне медичне втручання вимагає отримання попередньої 
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вільної згоди від пацієнта (ст. 13 і 17) Додаткового протоколу про 

трансплантацію органів і тканин людини до Конвенції про права людини та 

біомедицину 2002 р., ст. 9 Додаткового протоколу про генетичне тестування 

з метою охорони здоров’я до цієї ж Конвенції 2008 р., ст. 5 Загальної 

декларації про геном людини і права людини, ст. 6 Загальної декларації про 

біоетику і права людини). В Женевських конвенціях та Додаткових 

протоколах до них не прописано окрему вимогу щодо здійснення медичних 

втручань лише за умови обов’язкового отримання попередньої усвідомленої 

інформованої згоди пацієнта (наприклад, пораненого комбатанта чи хворого 

військовополоненого). Виняток становить пункт 5 статті 11 ДП І, який надає 

право військовополоненим, інтернованим, затриманим та позбавленим 

свободи особам відмовитися від будь-якої хірургічної операції, а також 

зобов’язує медичний персонал отримати письмову заяву, підписану чи 

підтверджену пацієнтом, в такому випадку. На відміну від цього положення 

ДП І, наприклад, стаття 13 ЖК ІІІ передбачає, що жоден військовополонений 

не може піддаватись науковому чи медичному досліду, який не виправданий 

міркуваннями лікування цього військовополоненого чи його інтересами. 

Натомість вимога про обов’язкове отримання згоди цієї категорії осіб на 

проведення досліду щодо них або ж їх право відмовитися від цих дослідів не 

прописана. Такий стан речей можна пояснити тим фактом, що сучасна 

медична етика сформувалась вже після того, як основні конвенції з МГП 

були ухвалені, а також тим, що умови збройного конфлікту часто 

унеможливлюють суворе дотримання й неухильне виконання вимог 

принципу попередньої інформованої згоди на будь-яке медичне втручання.  

Однією з особливих проблем, на думку Н. Мельцера, є забезпечення 

захисту від примусового розголошення відомостей, що становлять лікарську 

таємницю, національним органам влади стосовно інформації, яку медичні 

працівники могли отримати від поранених і хворих [48, с. 172]. До таких 

відомостей належить не тільки медична інформація про поранених і хворих, 

а й відомості щодо їхньої діяльності, зв’язків, посади та ін. [49, с. 206] У 
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даному випадку принципи лікарської етики дещо розходяться з положеннями 

МГП. Йдеться про основні принципи медичної етики, що згідно із загальним 

правилом вимагають абсолютної конфіденційності щодо особистості 

пацієнта та інших персональних даних, а також щодо медико-санітарних 

відомостей, з урахуванням вищевказаних дискреційних повноважень 

персоналу при виникненні реальної загрози для самого хворого, яка може 

бути ліквідована тільки шляхом порушення конфіденційності. 

Норми МГП також встановлюють обов’язок дотримуватися лікарської 

таємниці, проте положення статті 16 (3) ДП I і статті 10 (3) ДП II 

передбачають виняток із загального правила, відносячи до компетенції 

національного права захист медичного персоналу щодо вимог розкриття 

вищевказаної інформації органам влади своєї країни. Це може мати серйозні 

наслідки стосовно можливостей запровадження обмежень на рівні 

національного законодавства. Адже формулювання цих положень МГП не 

містять жодних рекомендацій щодо того, яким чином національні органи 

законодавчої влади повинні здійснювати такі дискреційні повноваження. 

Тому у даному випадку різні національні правові системи пропонуватимуть 

власні варіанти регулювання цього питання [49, с. 207]. 

Потрібно враховувати, що загальні цілі та завдання захисту від 

обов’язкового розкриття інформації, що стала відомою медичним 

працівникам під час їхньої діяльності, полягають у тому, що без такого 

захисту багато поранених і хворих визнають за краще страждання або 

смерть, ніж оприлюднення певних відомостей про себе. Таке може стати 

причиною відмови або небажання звертатися по допомогу до медиків. Також 

варто брати до уваги можливість виникнення такої ситуації, коли 

повноваження національних законодавчих органів влади можуть призвести 

до позбавлення лікарської таємниці всякого сенсу [49, с. 164]. Зауважимо, що 

національне законодавство не може впроваджувати зобов’язання щодо 

порушення мінімальних стандартів, встановлених загальними принципами 
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лікарської етики. Вимога не вчиняти дій, здатних завдати шкоди пацієнтам, є 

одним із таких стандартів. 

У цьому зв’язку положення статті 16 (3) ДП I декларують, що в разі 

виникнення інфекційних захворювань під час міжнародних збройних 

конфліктів медичний персонал сторін конфлікту може бути змушений до 

розкриття таких відомостей. Зауважимо, що ця норма прямо не згадується у 

відповідному положенні статті 10 (3) ДП II щодо ситуації неміжнародного 

конфлікту, оскільки такі винятки здебільшого закріплені в національному 

законодавстві. У даному у випадку зобов’язання може бути обумовлене тим, 

що в разі інфекційних захворювань колективний суспільний інтерес має 

пріоритет над індивідуальними інтересами пацієнта [49, с. 208; 49, с. 164]. У 

деяких країнах діє вимога інформувати правоохоронні органи про 

вогнепальні поранення з метою проведення кримінального розслідування [50, 

с. 78].  

Отже, з гуманітарних причин краще максимально обмежити обсяг 

інформації, що підлягає обов’язковому оприлюдненню відповідно до 

національного законодавства, з метою збереження дискреційних 

повноважень професійних медиків у сфері лікарської таємниці. Проте 

бувають ситуації, коли принципи лікарської етики вимагають, щоб медичні 

працівники щонайменше знали про існування законодавчих норм про 

надання органам влади певної інформації. А також стандарти професійної 

етики зобов’язують медичний персонал заздалегідь враховувати такий 

розвиток ситуації і попереджати поранених і хворих про певні зобов’язання 

стосовно передачі особистої інформації. 

У 1996 р. за дорученням міжнародного співтовариства і за підтримки 

багатьох відомих експертів Міжнародний комітет Червоного Хреста 

розпочав широкомасштабне дослідження сучасної практики держав у галузі 

міжнародного гуманітарного права з тим, щоб з’ясувати, яке місце в ньому 

займає звичаєве право. У 2005 р. світ побачив результати дослідження щодо 

норм звичаєвого міжнародного гуманітарного права. Зокрема, у нормах 90–
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92 звичаєвого МГП, відповідно до гарантій надання медичних послуг в 

ситуації міжнародного та неміжнародного збройного конфлікту, також 

містяться категоричні заборони, пов’язані з етичними принципами. 

У нормі 90 підтверджується заборона застосовувати тортури, жорстоке 

чи нелюдське поводження, наругу над людською гідністю, зокрема 

принизливе й образливе поводження. У нормі 92 забороняється заподіювати 

каліцтва, проводити медичні або наукові експерименти чи будь-яку іншу 

медичну процедуру, якої дана особа не потребує за станом здоров’я і яка не 

відповідає загальноприйнятим медичним нормам. У нормі 91 забороняються 

тілесні покарання як під час міжнародних, так і неміжнародних збройних 

конфліктів. Їх заборонено використовувати як кримінальне покарання 

державній владі і недержавним збройним угрупованням у разі окупації або 

здійснення військового контролю над територією або окремими особами. 

Подвійна заборона, що міститься в нормах 91 і 92, зобов’язує лікарів 

відмовлятися від участі у виконанні кримінального покарання у вигляді 

тілесних покарань у період збройного конфлікту. 

У нормі 110 звичаєвого МГП підтверджується також право доступу до 

медичної допомоги без будь-якої дискримінації. Ця норма може бути 

застосована в ситуаціях збройних конфліктів як міжнародного, так і 

неміжнародного характеру: «Поранені, хворі та особи, що зазнали 

корабельної аварії, повинні одержувати у максимально можливій мірі та в 

найкоротші терміни медичну допомогу та догляд, яких потребує їхній стан. 

Між ними не повинно бути жодного розрізнення за будь-якими ознаками, 

окрім медичних» [51]. 

Що стосується актів м’якого права, то дослідниця міжнародного 

гуманітарного права Н. Хендель виділяє такі основні документи [52], як 

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 37/194 «Про принципи медичної 

етики», розроблені ВООЗ, Резолюція WHA46.39 «Медико-санітарні та 

медичні служби під час збройного конфлікту» та Резолюція WHA55.13 

«Захист медичних місій під час збройного конфлікту». Схвалені Радою 
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Європи Резолюція 904 (1988) про захист гуманітарної медичної місії та 

Рекомендація CM/Rec (2010)4 Комітету міністрів державам-членам з питань 

прав людини у військовослужбовців, в якій закріплено, що під час воєнних 

дій медична допомога повинна надаватися оперативно військовослужбовцям. 

У НАТО прийнято Директиву з організації медичного забезпечення 

контингентів НАТО МС 326/2 та Директиву (AD) 831 «Медична допомога 

під час операцій», які містять логістичні положення надання медичної 

допомоги контингентам НАТО. Також МКЧХ підготував низку резолюцій та 

рекомендацій щодо захисту медичного персоналу, серед яких довідковий 

документ «Повага і захист системи охорони здоров’я під час збройних 

конфліктів та інших ситуацій насильства». Генеральна асамблея Всесвітньої 

медичної асоціації розробила «Правила на час збройних конфліктів» 1956-го, 

1957-го і 1983 рр. 

Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН 37/194 «Принципи медичної 

етики» прийнято 18 грудня 1982 р. на 37 сесії ГА ООН [53]. Вона закріплює 

етичні принципи та правила, яких повинні дотримуватися лікарі та інші 

представники медичного персоналу, спрямовані на захист ув’язнених або 

затриманих осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження і покарання, у тому числі й під час 

надзвичайних ситуацій, до яких належать ситуації збройних конфліктів. У 

період таких надзвичайних ситуацій не допускається відступ від принципів, 

закріплених в даній Резолюції (принцип 6). Резолюція визначає, що 

працівники охорони здоров’я, особливо лікарі, вчиняють грубе порушення 

медичної етики, а також злочин, відповідно до чинних міжнародних 

документів, якщо вони вчиняють активно чи пасивно дії, які являють собою 

участь або співучасть у тортурах або інших жорстоких, нелюдських або 

таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, або 

підбурювання до їх вчинення, спроби здійснити їх тощо. Принцип 5 

передбачає єдиний виняток щодо можливості відступу лікарями від етичних 

принципів. Зокрема, це ситуація, коли вчинення будь-яких дій, що є 
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порушенням медичної етики за звичайних умов, продиктоване суто 

медичними критеріями, коли це необхідно для охорони фізичного або 

психічного здоров’я чи безпеки самого ув’язненого або затриманого, інших 

ув’язнених або затриманих осіб або персоналу охорони і не створює загрози 

їх фізичному чи психічному здоров’ю [54]. 

Окремо спинимо свою увагу на такому документі, як «Етичні 

принципи надання медичної допомоги під час збройних конфліктів та інших 

надзвичайних ситуацій», розробленому в межах проекту «Повага і захист 

системи охорони здоров’я під час збройних конфліктів та інших ситуацій 

насильства» під егідою Всесвітньої медичної асоціації (WMA), 

Міжнародного комітету військової медицини (ICMM), Міжнародної ради 

медичних сестер (ICN) і Міжнародної фармацевтичної федерації (IFP) [55]. 

Ці організації охоплюють понад 30 мільйонів цивільних і військових 

медичних представників, які ухвалили етичний кодекс в умовах збройного 

конфлікту. До речі, це перший у світі кодекс, що є спільним ядром для цих 

великих міжнародних організацій у секторі охорони здоров’я.  

Згідно з даними, зібраними МКЧХ у контексті проекту «Система 

охорони здоров’я, що перебуває під загрозою, під час збройного конфлікту та 

в інших надзвичайних ситуаціях», медичні працівники часто змушені 

порушувати медичну етику або ж стають жертвами погроз чи позбавляються 

свободи тільки за те, що діяли відповідно до етичних принципів своєї 

професії. У рамках цього проекту МКЧХ зобов’язався проконсультуватися з 

WMA, ICMM, ICN та IPE, щоб отримати від цих організацій підтвердження 

їхньої згоди на спільний кодекс етичних принципів, які застосовуються до 

медичних працівників під час збройних конфліктів. Організації 

підтверджують важливість дотримання етичних принципів надання медичної 

допомоги задля гарантування захисту та догляду за хворими та пораненими 

та цілковите виконання норм міжнародного гуманітарного права. У кодексі 

перелічено принципи, що регулюють відносини між пацієнтами та 

працівниками охорони здоров’я, розглянуто такі питання, як дискримінація, 
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зловживання привілеями, конфіденційність і заборона катування. Етичні 

принципи надання медичної допомоги застосовуються під час збройних 

конфліктів та інших надзвичайних ситуацій, що сприяє комплексному 

застосуванню правил поведінки під час війни. При цьому вони слугують 

цінним інструментом переговорів для медичного персоналу (в гуманітарній 

сфері та за її межами) з органами влади та іншими відповідними учасниками. 

Загалом, першорядними етичними принципами є положення, які вже 

закладені в Женевських конвенціях та Додаткових протоколах до них, а 

також у звичаєвому міжнародному гуманітарному праві. Йдеться про 

першочергове завдання медичних працівників – зберігати фізичне і психічне 

здоров’я людей і полегшувати їхні страждання. Вони надають необхідну 

допомогу, проявляючи людяність і при цьому поважаючи гідність людини, 

якій вони допомагають, без жодної дискримінації, чи то в мирних умовах, чи 

під час збройного конфлікту або іншої надзвичайної ситуації (норма 3). Під 

час збройного конфлікту або іншої надзвичайної ситуації медичні працівники 

зобов’язані негайно надавати допомогу і необхідний догляд найвищої якості, 

який можна забезпечити. Між пацієнтами не проводиться жодної відмінності, 

крім як у рішеннях, заснованих на медичних показаннях і доступності 

ресурсів (норма 7); медичні працівники поважають право пацієнтів на 

конфіденційність. Етичні норми вимагають, щоб медичні працівники 

розголошували конфіденційну інформацію лише за згодою пацієнта або в тих 

випадках, коли існує небезпека того, що пацієнтові чи іншим особам буде 

завдано шкоди (норма 8); медичні працівники ніколи не повинні бути 

покарані за те, що вони виконують свої обов’язки відповідно до правових та 

етичних норм (норма 13); схвалюючи етичні принципи надання медичної 

допомоги, підписанти-організації зобов’язуються сприяти їх поширенню і 

виконанню, в тому числі поширюючи знання про них серед своїх членів 

(норма 14) [56].  

Отже, нарівні з нормами МГП, принципи медичної етики спрямовані за 

захист і турботу про інтереси поранених і хворих. Принципи лікарської етики 



 60 

зобов’язують медичний персонал найкращим способом використовувати 

медико-санітарні ресурси саме на благо поранених і хворих. При цьому вони 

повинні поважати права і переваги поранених і хворих, у тому числі право на 

прийняття лікування або відмову від нього і право на конфіденційність 

відомостей, що стосуються їхнього здоров’я за умов відсутності реальної 

загрози пацієнту, а також не допускати прийняття професійних рішень під 

впливом міркувань особистої вигоди або дискримінації. Такі етичні 

принципи, як гуманність, недискримінація в наданні медичної допомоги, 

конфіденційність та збереження лікарської таємниці, надання медичної 

допомоги всім, хто її потребує в умовах збройного конфлікту, набувають 

більш серйозного значення. За наявності істотних перетинів між нормами 

МГП і принципами медичної етики останні мають додаткову цінність, 

оскільки містять керівні принципи для медичних працівників при прийнятті 

складних рішень щодо пріоритетного порядку надання допомоги пораненим і 

хворим (сортування) [49]. 

З одного боку, дотримання етики – це обов’язок кожного медичного 

працівника, але часто в умовах надзвичайних ситуацій та збройних 

конфліктів, медичний персонал не в змозі їх дотримуватися через страх та 

можливі випадки насильства щодо себе. У цьому зв’язку надзвичайно 

важливим є закріплення в основних міжнародно-правових актах з 

міжнародного гуманітарного права норми про повагу та захист медичного 

персоналу для того, щоб вони могли надавати свої послуги безпечно та 

неупереджено. З іншого боку, порушення етичних принципів, які набули 

свого формального вигляду в рішеннях Всесвітньої медичної асоціації та 

інших професійних організацій медичного персоналу світового масштабу, 

яке лікар або інший представник медичного персоналу вчинив свідомо та не 

відмовився від завідомо незаконного наказу, є серйозним порушенням 

Женевських конвенцій 1949 р. та інших законів і звичаїв міжнародного 

збройного конфлікту, тобто такі порушення є воєнними злочинами, що 

караються за міжнародним правом і підпадають під юрисдикцію 
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Міжнародного кримінального суду (ст. 8 (а) – ІІІ; 8 (b) – X; 8 (b) – XXI 

Римського статуту), а також і в рамках неміжнародного збройного конфлікту 

(ст. 8 (e) – XI Римського статуту).  

З огляду на зазначене, медична деонтологія в умовах збройного 

конфлікту є особливо важливою, адже медичний персонал, який працює в 

надзвичайних умовах, повинен набувати нових спеціальних прав і обов’язків, 

яких у нього немає в мирний час. Міжнародне гуманітарне право з його 

нормами в такому випадку виступає як lex specialis по відношенню до 

загального МППЛ, про що йшлося раніше. 

Висновки до розділу 1 

Розвиток міжнародно-правового регулювання надання медичної 

допомоги бере свій початок від виникнення діяльності Міжнародного 

Комітету Червоного Хреста і, зокрема, активної позиції Анрі Дюнана. У 

Кодексі Лібера (1863) закладено перші основи міжнародного гуманітарного 

права, які справили вагомий вплив на подальший розвиток МГП в Європі та 

у всьому світі. Кодифікація вже існуючих та створення нових норм МГП, що 

стосуються надання та отримання медичної допомоги під час збройних 

конфліктів, відбулися шляхом прийняття Женевських конвенцій 1864-го і 

1906 рр. та Гаазьких конвенцій 1899-го і 1907 рр. Крім того, Конвенція 1906 

р. визначила червоний хрест на білому тлі розпізнавальним знаком медичної 

служби всіх армій. 

Розвиток міжнародно-правового регулювання надання медичної 

допомоги має своїм підґрунтям звичаєві норми, закони моралі та совісті, що 

існували в усних домовленостях між воюючими сторонами, через що не 

функціонувало ефективної системи захисту медичного персоналу та 

поранених чи хворих під час бойових дій. Досвід Першої світової війни і 

практика застосування Конвенції 1906 р. сприяли внесенню нових уточнень, і 

в 1929 р. ухвалено нову редакцію Конвенції щодо поліпшення долі 

поранених і хворих з нормою щодо її дотримання підписантами у всіх 

випадках, незалежно від того, чи підписав противник Конвенцію. Після 
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Другої світової війни у 1949 р. підписано чотири Женевські конвенції, у 1977 

році – Додаткові протоколи до них, які заборонили ведення будь-яких 

військових дій проти хворих, поранених, військовополонених та цивільного 

населення, визначили ключові принципи надання медичної допомоги 

жертвам війни й особливий захист медичних працівників та установ в умовах 

збройного конфлікту. Сучасне міжнародне гуманітарне право розвинуло 

міжнародне-правове регулювання надання медичної допомоги, розширивши 

норми про захист медичного персоналу, а також дотримання ним принципів 

медичної етики та заборони медичному персоналу брати участь у дослідах 

над людьми і примушувати їх до цього, посилаючись на необхідність. 

Для забезпечення захисту медичних установ і працівників в умовах 

воєнних дій, а також надання допомоги учасникам і жертвам збройних 

конфліктів використовуються норми трьох міжнародно-правових режимів: 

міжнародного права прав людини, міжнародного гуманітарного права та 

міжнародного кримінального права. Забезпечення права на здоров’я під час 

збройних конфліктів є основоположним фактором у діяльності МКЧХ та й 

загалом функціональності МГП. Надзвичайно важливим завданням сторін у 

забезпеченні цього права є не лише закріплення певних норм чи їх 

удосконалення, а й імплементація. Адже недостатній рівень обізнаності 

сторін у збройному конфлікті, зростання кількості актів насильства проти 

медичного персоналу унеможливлюють гарантування права кожної людини 

на здоров’я та отримання медичної допомоги за потреби. Важливою 

гарантією забезпечення права на здоров’я під час збройного конфлікту є 

заборона відступу (дерогації) від відповідних зобов’язань держав. Крім того, 

поширенню поваги до міжнародного гуманітарного права та визнанню 

відповідальності за порушення прав людини в збройних конфліктах 

сприяють правозахисні органи. 

Хоча МГП і МППЛ мають свої цілі і розвивалися по-різному, вони 

мають однакову мету – захистити і зберегти життя, добробут і гідність 

кожного індивіда. Тому МППЛ здійснює свій вплив на міжнародно-правове 
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регулювання медичної допомоги під час збройних конфліктів також, а не 

лише в мирний час, і таким чином доповнює правову деталізацію. В системі 

міжнародно-правового регулювання медичної допомоги, МГП та МППЛ є 

взаємодоповнюючими правовими системами, які можуть взаємодіяти для 

посилення їх правового впливу з метою забезпечення більш високого рівня 

захисту доступності медико-санітарної допомоги під час збройних 

конфліктів. МППЛ надає загальний захист усім особам, які перебувають під 

певною юрисдикцією, а МГП посилює такі загальні норми спеціальним 

захистом саме медичного персоналу, їх санітарному транспорту, медичним 

закладам, виходячи з міркувань їх суспільно важливої функції – надання 

усім, хто потребує медичної допомоги без будь-якої дискримінації. Принцип 

заборони дискримінації є спільним принципом для обох зазначених галузей 

міжнародного права, який забороняє необґрунтоване різне поводження 

відносно осіб, що знаходяться в однакових умовах, або однакове поводження 

відносно осіб, що знаходяться в різних умовах, як в мирний, так і воєнний 

час. Однак під час збройного конфлікту дозволяється здійснювати 

розрізнення за медичними показниками, тобто різне поводження щодо осіб 

на підставі їхнього стану здоров’я.  

Окремі види насильства стосовно медичного персоналу, а також 

умисне створення перешкод, за яких населення постраждалих внаслідок 

збройного конфлікту територій не має можливості отримати допомогу в 

життєво необхідних медичних та санітарних засобах, є воєнними злочинами, 

тобто криміналізовані відповідно до норм міжнародного права, а саме – 

Статутом Міжнародного кримінального суду (1998). За вчинення цих 

злочинів передбачена індивідуальна кримінальна відповідальність, яка 

виступає своєрідною гарантією забезпечення надання своєчасної та 

ефективної медичної допомоги жертвам збройного конфлікту та особам й 

установам, що перебувають під особливим захистом норм МГП. 

Співвідношення МППЛ, МГП та МКП в контексті надання та 

отримання медичної допомоги під час збройного конфлікту можна визначити 



 64 

за допомогою концепції «належної обачності». За порушення стандарту 

належної обачності в сфері МППЛ відповідати буде держава, яка не 

забезпечила право на здоров’я під час збройного конфлікту його учасникам, 

жертвам війни, військовополоненим, а також всім іншим особам, які 

перебувають під її юрисдикцією чи контролем. Зобов’язання держав за МГП, 

що формують стандарт належної обачності під час збройних конфліктів, 

стосуються забезпечення медичною допомогою чітко визначеного кола осіб, 

а також спеціальних заходів захисту медичного персоналу, медичних 

формувань і санітарно-транспортних засобів, розпізнавальних емблем, тощо. 

Згідно із стандартом належної обачності в сфері МКП, міжнародно-правова 

відповідальність держави наставатиме у випадку, якщо вона не застосує 

ефективних заходів з попередження, розслідування та притягнення до 

кримінальної відповідальності осіб, які здійснюють порушення норм МГП в 

сфері надання та отримання медичної допомоги. 

Таким чином, взаємозв’язок між МППЛ, МГП та МКП відображається 

в загальних положеннях, спеціальних та особливих нормах міжнародно-

правового регулювання забезпечення медичної допомоги під час збройних 

конфліктів. Відсутність або недостатність кроків, вжитих державами для 

забезпечення права на здоров’я та медичної допомоги під час збройного 

конфлікту особам, що перебувають під їх юрисдикцією чи контролем, 

можуть призвести до невиконання стандарту належної обачності та 

порушення їх позитивного зобов’язання згідно з міжнародним правом прав 

людини, гуманітарним та кримінальним правом.  

Медична етика або комплекс етичних принципів слугують медичному 

персоналу певною поведінковою формулою у професійній діяльності як в 

мирний, так і у воєнний час. Одним із перших проявів етичних принципів 

була і залишається відома клятва Гіппократа. Будь-яких спеціальних 

юридично обов’язкових актів у міжнародному праві, які б регулювали або 

контролювали етичну поведінку лікарів, зокрема під час збройних 

конфліктів, на сьогодні не існує. Натомість існують рішення окремих 
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міжнародних міжурядових та неурядових організацій щодо професійної 

медичної поведінки. Зазначені в дисертаційному дослідженні документи (так 

звані «етичні медичні кодекси») складають основу сучасної медичної 

(біомедичної) етики, яка проголошує серед ключових принципів принцип 

поваги до людської особистості, недоторканності людської гідності, захист 

цілісності та автономії кожної особи. Цей принцип має керувати поведінкою 

медичного персоналу під час ухвалення рішень, які впливають на здоров’я та 

життя учасників і жертв збройного конфлікту, незважаючи на те, що етичні 

дилеми для лікарів у мирний та воєнний час суттєво різняться. Крім того, 

серед медико-етичних принципів виокремлюються обов’язок завжди 

надавати медичну допомогу; дотримуватись принципу попередньої 

інформованої згоди; обов’язок зберігати лікарську таємницю та не 

нашкодити; обов’язок збільшити користь і мінімізувати ризик; принцип 

оцінки переваг і ризиків дослідження; принцип пропорційності засобів до 

мети; принцип переваги загальноприйнятих наукових норм. 

Етичні принципи поведінки медичного персоналу під час збройного 

конфлікту корегуються або отримують спеціальне навантаження завдяки 

Женевським конвенціям і Додатковим протоколам, а також міжнародному 

звичаєвому праву та іншим рішенням міжнародних організацій. Викладені 

міжнародні правові норми слугують як для сприяння захисту жертв збройних 

конфліктів, так і для певної захищеності медичного персоналу. Разом з тим, 

спостерігається певні відмінність у застосуванні деяких принципів медичної 

етики, наприклад, принципу попередньої інформованої згоди та збереження 

лікарської таємниці, в мирний час та в умовах збройного конфлікту. Це 

пояснюється тим фактом, що сучасна медична етика сформувалась вже після 

того, як основні конвенції з МГП були ухвалені, а також тим, що умови 

збройного конфлікту часто унеможливлюють суворе дотримання й 

неухильне виконання вимог зазначених принципів.  
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РОЗДІЛ 2 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ МЕДИЧНОЇ 

ДОПОМОГИ ЗГІДНО З НОРМАМИ МІЖНАРОДНОГО 

ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА 

 

 

2.1. Забезпечення отримання медичної допомоги учасниками і 

жертвами збройного конфлікту 

 

Збройний конфлікт – це протистояння з питань контролю над 

державною владою і територією, який оскаржується із застосуванням 

збройної сили організованими військовими формуваннями як мінімум двох 

сторін і в ході якого гине не менше 25 осіб на рік. Термін «війна» позначає 

найбільш інтенсивні конфлікти, під час яких кількість убитих досягає 1000 і 

більше осіб на рік [57].  

Надання відповідного рівня медичної допомоги, забезпечення захисту 

поранених, хворих, цивільного населення, медичного персоналу, медичних 

формувань і санітарно-транспортних засобів під час воєн прислужилися як 

базова основа створення півтора століття тому Міжнародного руху 

Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Невідкладна потреба у захисті 

стимулювала подальший розвиток міжнародного гуманітарного права, 

пріоритетом якого свого часу стало прийняття Женевських конвенцій і 

Додаткових протоколів. Такі нормативні регулятори стали провідними 

засадами функціональності міжнародного гуманітарного права, зокрема 

щодо надання захисту жертвам збройних конфліктів. 

Наявна ситуація в зонах сучасних збройних конфліктів засвідчує сталу 

актуальність проблеми захисту, оскільки нестабільність і насильство, якими 

супроводжуються збройні конфлікти, суттєво впливають на можливість 

надання і доступність медичної допомоги. Юридичний консультант 

Тематичного правового відділу МКЧХ Олександр Брейтеггер розглянув 
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можливі ситуації, за яких суттєво ускладнюється доступність медичної 

допомоги [58]. Зокрема, представники влади, збройних сил або служб 

безпеки можуть обмежити або навіть заборонити доступ до поранених і 

хворих, свідомо створити перешкоди під час їхнього транспортування, 

спровокувати затримки на контрольно-пропускних пунктах. Також можуть 

вводитися загальні адміністративні обмеження в діяльності гуманітарних 

організацій.  

Існує ймовірність ситуацій, під час яких медичні установи, поранені і 

хворі можуть стати об’єктами прямих або невибіркових нападів. Солдати 

воюючих сторін можуть здійснити силове вторгнення до приміщення 

госпіталю з метою проведення допиту пацієнтів, що негативно впливає на 

лікування. Персонал медичних закладів може стати об’єктом для погроз і 

насильства з боку військових і недержавних збройних формувань з метою 

перешкоджання їх роботі. Крім того, завжди є тривожні аспекти поведінки 

працівників під час воєнних дій, зокрема щодо відмови медичного персоналу 

надавати допомогу через протилежні політичні переконання поранених, 

хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії. 

Загалом, як доводять результати дослідження, наслідки нестабільності 

та насильства в умовах збройних конфліктів справляють вплив на 

глобальному рівні, поширюючись за межі прямих результатів конкретних 

інцидентів, пов’язаних з погрозами і насильством щодо медичного 

персоналу, формувань і санітарного транспорту [59]. Осіб, що здійснюють 

акти насильства, не можна віднести до однієї, домінуючої категорії 

правопорушників, оскільки вони представляють як державні збройні сили і 

сили безпеки, так і недержавні збройні формування. Крім того, інциденти 

правових порушень з медичним персоналом здебільшого зводяться до 

погроз, а не до прямих актів насильства [60; 61, с. 3]. 

У своїй діяльності МКЧХ керується баченням гуманітарної проблеми 

насильства щодо питань отримання медичної допомоги в умовах збройних 

конфліктів як такої, що за твердженням О. Брейтеггера, «належною мірою не 
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оцінена і належних заходів не вжито, хоча потенційна значимість проблеми 

величезна» [58, с. 5]. Тому МКЧХ та національні товариства Червоного 

Хреста і Червоного Півмісяця повинні максимально сприяти просуванню, 

поширенню і підтримці імплементації на національному рівні зобов’язань, 

встановлених міжнародним гуманітарним правом і правом прав людини 

щодо поваги і захисту жертв збройних конфліктів. 

Право на захист має кожен. Право будь-якої людини «на життя, на 

свободу і особисту недоторканність» містить Загальна декларація прав 

людини (ст. 3) [28] та Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 

(ст. 6 та ін.) [30], ратифікований Україною 19 жовтня 1973 р. 

В умовах міжнародних збройних конфліктів право на захист і 

отримання допомоги, в переважній більшості медичної, набуває неабиякої 

гостроти. Нехтування комбатантами цього права призводить до трагічних 

наслідків, зокрема від прямих людських втрат і руйнування базової 

інфраструктури до вимушеного переміщення і непрямого збитку в результаті 

голоду, хвороб та ін. 

Жертвами збройних конфліктів в останні десятиріччя стали мільйони 

людей. На початку 2020 р. американське видання Foreign Policy назвало 

10 основних збройних конфлікти у світі, серед яких і війна на сході України 

[62]. Під загрозою право на житя, здоров’я і свободу населення Афганістану, 

Ємену, Ефіопії, Буркіна-Фасо, Лівії, Перської затоки, Кашміру, Венесуели, 

учасників протистояння США та КНДР. У результаті інтервенції Росії в 

Сирію з 2015 р. кількість біженців лише у провінціях Ідліб та Хама станом на 

2019 р. за даними ООН перевищила 400 тисяч осіб [63]. 

Додатковий протокол I до Женевських конвенцій стосується захисту 

жертв міжнародних збройних конфліктів, які користуються правом на 

отримання допомоги і складають такі категорії осіб: поранені, хворі та особи, 

які зазнали корабельної аварії, будь то цивільні особи чи військовослужбовці, 

незалежно від того, до якої воюючої сторони вони належать. У такому обсязі 

відповідна норма сформульована у пункті 1 статті 10 ДП I [46]. У пункті 2 
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цієї статті зазначено, що в усіх випадках із жертвами збройних конфліктів 

поводяться гуманно і надають їм негайну медичну допомогу й відповідний 

догляд. Окрім медичних, жодних відмінностей між ними не допускається. 

Як відомо, у неміжнародних збройних конфліктах право жертв на 

отримання допомоги задекларовано у Додатковому протоколі ІІ до 

Женевських конвенцій [64]. Крім того, жертви збройних конфліктів 

користуються правом на отримання допомоги згідно з низкою статей 

Женевських конвенцій (I, ст. 12–13; II, ст. 12–13; IV, ст. 4, 16, 56) та норм 

звичаєвого права [65]. 

Словникові та енциклопедичні тлумачення поняття «жертви війни» [49; 

67] зводяться до розуміння людських втрат на фронті і в тилу воюючих 

сторін, включаючи людей, які повністю або частково втратили 

працездатність внаслідок поранення або захворювання, пов’язаного з війною. 

До них відносять також осіб, які втратили під час війни житло й інші засоби 

існування, колишніх полонених, сиріт та ін.  

Оскільки термінологія вимагає точності, наведемо деталізоване 

формулювання визначень щодо жертв збройних конфліктів, якому 

присвячена стаття 8 ДП І. Отже, «поранені» і «хворі» означають 

військовослужбовців і цивільних осіб, які внаслідок «травми, хвороби або 

іншого фізичного чи психічного розладу або інвалідності» потребують 

медичної допомоги чи догляду та які утримуються від ворожих дій. До цієї 

групи відносять жінок, які народжують, новонароджених дітей та громадян, 

стан яких вимагає лікарського втручання чи догляду. «Особи, які потерпіли 

корабельну аварію» – це військовослужбовці й цивільні особи, які зазнали 

небезпеки на морі чи в інших водах внаслідок нещастя, що сталося або з 

ними, або з судном чи літальним апаратом, що перевозив їх, та які 

утримуються від будь-яких ворожих дій [46].  

Під захистом і дією принципів міжнародного права жертви 

міжнародних збройних конфліктів перебувають від початку і до завершення 

воєнних дій. Стандарт належної обачності щодо поранених і хворих 
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закріплено в Главі ІІ ЖК І, ст. 12 ЖК ІІ, ст. 16-19, 55-57, 91-92 ЖК IV, а 

також Частині ІІ ДП І та Частині ІІІ ДП ІІ. Так, стаття 12 ЖК І проголошує, 

що сторона конфлікту, під владою якої можуть знаходитися поранені й хворі 

особи з особового складу збройних сил та інші особи, визначені статтею 13, 

забезпечує їм гуманне ставлення та догляд без будь-якої дискримінації за 

ознакою статі, раси, національності, релігії, політичних переконань або 

іншими аналогічними критеріями. Суворо забороняються будь-які замахи на 

їхнє життя чи будь-яке насилля над їхньою особистістю; їх заборонено 

вбивати або знищувати, піддавати тортурам чи біологічним дослідам, 

залишати умисно без медичної допомоги або умисно створювати умови для 

їхнього зараження чи інфікування [14]. Стаття 13 ЖК І розповсюджує ці 

гарантії на членів ополчень та добровольчих загонів, осіб, які супроводжують 

збройні сили, але фактично не входять до їхнього складу, жителів 

неокупованої території, які під час наближення ворога озброюються, щоб 

чинити опір силам загарбника, тощо. Стаття 15 встановлює стандарт 

належної обачності щодо зобов’язання з розшуку, підібрання, евакуації, 

транспортування поранених і хворих; стаття 16 – щодо зобов’язання з 

реєстрації поранених та хворих комбатантів. Зазначене положення 

підкріплюється зобов’язаннями сторін міжнародного збройного конфлікту, 

визначеними ст. 9-11 ДП І, а також зобов’язаннями сторін неміжнародного 

збройного конфлікту, визначеними ст. 7-8 ДП ІІ.  

В. Репецький та В. Лисик звертають увагу, що зазначені положення 

міжнародних договорів стосуються таких суттєвих зобов’язань держав: 

1) ставитись із повагою (поводитись з ними так, як цього вимагає їх стан, і 

завжди гуманно); 2) захищати цих осіб від несправедливості й небезпеки 

через наслідки воєнних дій, а також від можливих посягань на їх 

недоторканність; 3) надавати їм медичну допомгу і догляд, не залишати 

напризволяще на тій підставі, що вони належать до сторони противника [68, 

с. 164‒165]. На нашу думку, ці зобов’язання складають серцевину стандарту 
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належної обачності щодо надання медичної допомоги під час збройних 

конфліктів.  

Позитивні зобов’язання сторін конфлікту із забезпечення медичною 

допомогою поранених та хворих цивільних осіб закріплено в ст. 16‒18 

ЖК IV, які проголошують їх особливий захист, заходи з розшуку, евакуації, 

охорони лікарів та цивільних лікарень, які за жодних обставин не можуть 

бути об’єктом нападу, натомість вони завжди користуються повагою сторін 

конфлікту й перебуватимуть під їхнім захистом [17]. Статті 55‒56 Конвенції 

регулюють зобов’язання держави-окупанта щодо підтримки системи охорони 

здоров’я на окупованій території. 

Захист окремих осіб гарантує стаття 11 Додаткового протоколу І, 

зокрема йдеться про позбавлених свободи в будь-який спосіб під час 

збройного конфлікту [46]. Вони користуються правом недоторканності та 

забороною щодо негативного впливу на їх здоров’я. Також означених осіб 

забороняється піддавати медичній процедурі, якої не потребує стан здоров’я 

або такій, що не відповідає загальноприйнятим медичним нормам, що 

застосовуються до осіб, не позбавлених свободи [69]. Заборона діє і за умови 

згоди у таких випадках, як от: фізичне каліцтво; медичні чи наукові 

дослідження; взяття органів з метою пересадки. При цьому мають 

виключення випадки, коли медичне втручання є виправданим. 

Мають місце винятки із даної заборони у випадках здавання крові для 

переливання та взяття шкіри для пересадки. Обов’язковими елементами при 

цьому є добровільність, лікувальна мета, відповідні медичні норми та 

контроль. У пункті 6 статті 11 ДП І затверджено обов’язок воюючих сторін 

стосовно ведення записів усіх медичних процедур, проведених щодо 

позбавлених волі осіб. З метою контролю зазначені записи надаються у разі 

запиту державі-покровительці. 

Поранені або хворі особи можуть відмовитися від запропонованої 

хірургічної операції з побіжним наданням письмової заяви медичному 

персоналу за власним підписом [70]. Серйозним порушенням пункту 5 статті 
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11 ДП І вважається навмисна дія або бездіяльність, що негативно впливає на 

здоров’я і недоторканність особи, яка перебуває під владою супротивної 

сторони. 

Жертви міжнародних збройних конфліктів зазнають певного впливу з 

боку цивільного населення, поведінку якого окреслено статтею 17 ДП І. 

Насамперед йдеться про поважливе ставлення цивільного населення до 

поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, особливо за умови 

належності до табору противника, не дозволяючи жодних насильницьких дій. 

Більше того, надавати допомогу за власним бажанням пораненим, хворим і 

особам, які зазнали корабельної аварії, дозволено хоч би й на окупованій 

території саме цивільним жителям і товариствам допомоги, зокрема 

національним організаціям Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. 

Загалом, ніхто не може зазнавати переслідувань, бути засудженим або 

покараним за вказану гуманну поведінку. 

Звертаючись до цивільного населення або відповідних товариств з 

проханням про надання допомоги пораненим, хворим та особам, які зазнали 

корабельної аварії, воюючі сторони забезпечують захист задіяних громадян. 

Такі особи можуть відшуковувати і доглядати потерпілих, надавати 

інформацію щодо їх місцезнаходження та ін. Обидві сторони при відновленні 

контролю над певною територією зобов’язані надавати аналогічний захист у 

разі необхідності. 

Правове положення, яке містить стаття 19 ДП І, зобов’язує нейтральні 

держави, що не беруть участі в міжнародному збройному конфлікті, 

застосовувати згадані норми міжнародного права щодо поранених, хворих і 

осіб, які потерпіли від корабельної аварії. Стаття 20 ДП І забороняє 

репресалії проти вказаних осіб, яким відповідно до вищевикладених 

положень надається захист під час міжнародних збройних конфліктів. 

Крім положень, що застосовуються під час будь-яких збройних 

конфліктів, право окупації містить реальні зобов’язання щодо підтримання 

наявної системи охорони здоров’я на окупованих територіях. Усіма 
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можливими засобами держава-окупант зобов’язана гарантувати забезпечення 

населення окупованої території медикаментами та підтримати 

функціонування медичних установ, залучаючи місцеву владу. 

Не залишається без уваги в окупації і санітарно-гігієнічний контроль 

території (ЖК IV, ст. 55, 56) [17]. Так, окупуюча влада є відповідальною у 

вирішенні проблеми боротьби або запобігання поширенню інфекційних 

захворювань та епідемій. Варто зауважити, що попри наявність низки 

положень окупаційного права, норми гуманітарного права з цього напряму 

залишаються не конкретизовані. Насамперед йдеться про потребу створення 

нормативної бази з питань усунення наслідків відсутності медичного 

персоналу, медикаментів та ін. 

Подібна ситуація трапляється у випадках з тривалою окупацією, під час 

якої встановлюється стале контролювання захопленим простором. Певною 

особливістю, як наголошує О. Брейтеггер, стає зниження напруги або 

інтенсивності бойових дій, що сприяє застосуванню перспективного підходу 

у вирішенні питання забезпечення медичною допомогою [58, с. 23]. 

Стосовно інших збройних конфліктів, крім окупації, МГП не 

передбачає ніяких конкретних зобов’язань щодо вирішення проблеми 

доступності та якості державної медичної допомоги. Деякі норми МГП щодо 

поранених і хворих дійсно декларують наявність деяких послуг, але при 

цьому МГП не містить жодних подальших вказівок щодо кількості та якості 

медичних послуг. 

Тому норми МППЛ щодо забезпечення рівноправного надання якісної 

медичної допомоги та прийняття цілеспрямованих кроків для комплексної 

реалізації права на здоров’я набувають актуальності в ситуації помірної 

бойової активності з певною можливістю влади застосовувати політику 

довгострокових заходів стосовно державної системи охорони здоров’я. 

Юридичний радник Юридичного відділу МКЧХ доктор Сільван Віте звертає 

увагу на те, що вимоги міжнародного права прав людини унеможливлюють 

вичікувальну позицію воюючих сторін з розрахунком, що необхідні заходи 
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зможуть впроваджувати згодом [25, с. 65; 32, с. 209]. Таким чином, 

наголосимо на існуванні єдиного практичного засобу розв’язання завдань, 

спричинених дефіцитом медичних фахівців, які залишили межі країни через 

тривожну обстановку нестабільності й насильства – дотримання базового 

права на здоров’я, тобто прийняття та виконання національної стратегії в 

галузі охорони здоров’я. 

Стратегія має розроблятися з урахуванням позицій місцевого 

населення, конкретних медичних завдань, а також певних специфічних 

запитів уразливих груп населення [25, с. 67; 32, с. 222]. На думку Паули 

Е. Брентлінгер, комплекс дій з проблеми охорони здоров’я може 

спрямовуватися на зменшення відпливу лікарів через певні заохочення або 

шляхом підготовки нових фахівців серед місцевих жителів з метою 

забезпечення вкрай необхідного медичного обслуговування [71]. 

Загалом, проблема безпечного середовища регулюється положеннями 

МГП тією мірою, якою воно може бути застосоване до держави з метою 

забезпечення дотримання суб’єктами законодавства цієї країни за всіх 

обставин. Насамперед йдеться про збройні сили, військово-медичних 

працівників, осіб, які діють під державним контролем, а також цивільне 

населення і лікарів [14; 15; 16; 17]. Виконання конкретних частин ст. 1 (1) 

ДП I вимагає власне його засвоєння особовим складом і медиками збройних 

сил воюючих сторін та активної популяризації норм гуманітарного права 

серед цивільного населення і медичних працівників [51]. Отже, це ще одне 

підтвердження на користь необхідності забезпечення дотримання 

безпосередньо лікарським персоналом норм МГП, медичної етики, 

поважливого ставлення до медико-санітарних працівників. Такі акценти 

важливі під час навчання військових і цивільного населення з дотриманням 

зобов’язань щодо поваги і захисту медичного персоналу, медичних 

формувань і санітарно-транспортних засобів [58]. Слід приділяти 

максимальну увагу знанню прав і обов’язків медичного персоналу згідно з 

нормами МГП. 
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Гуманітарна діяльність в країнах, що постараждали від збройних 

конфліктів, є надзвичайно важливою для збереження життя людей під час 

кризи [72]. Особливо це актуально в нинішніх умовах, коли пандемія, 

пов’язана із розповсюдженням вірусу COVID-19, в розпалі: до завдань 

гуманітарних організацій з надання допомоги населенню в районах, 

уражених конфліктом, додається завдання стримування інфекції та боротьби 

з її наслідками. МКЧХ рекомендує державам адаптувати обмеження 

пересування, пов’язані з пандемією, щоб постраждалі могли отримати доступ 

до гуманітарних вантажів та послуг [72]. У Керівних принципах Комісії ЄС 

щодо заходів управління кордонами з метою охорони здоров’я та 

забезпечення доступності товарів і необхідних послуг в умовах COVID-19 від 

2020 року сказано, що держави-члени повинні дотримуватись принципу 

вільного руху товарів, зокрема, вони зобов’язані гарантувати безперебійні 

поставки основних товарів, таких як лікарські засоби, медичне обладнання, 

тощо, та не вводити обмеження на рух цих товарів в умовах пандемії [73].  

В цілях нашого дослідження важливо проаналізувати принципи 

надання та отримання гуманітарної допомоги медичного характеру згідно з 

нормами міжнародного гуманітарного права. М. Антонович зауважує, що 

«право на гуманітарну допомогу як, з одного боку, індивідуальне право, а з 

другого – одне із солідарних прав третього покоління прав людини за останні 

десятиліття набуло особливої ваги, оскільки необхідність реалізації цього 

права викликана не лише природними катастрофами, а й збройними 

конфліктами, кількість яких постійно зростає» [74, с. 93]. У зв’язку з цим ще 

раз постає питання про співвідношення міжнародного права прав людини та 

міжнародного гуманітарного права в контексті надання і отримання медичної 

допомоги та забезпечення права на охорону здоров’я. В. Репецький та 

В. Лисик вважають, що матеріально-правова відмінність між гуманітарним 

правом і міжнародним правом прав людини полягає в тому, що норми 

гуманітарного права спрямовані на надання гуманітарної допомоги, тоді як 

галузь права прав людини в мирний час цими питаннями не займається [68, 
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с. 342]. На нашу думку, право на отримання гуманітарної допомоги – це 

право, що має гарантуватися не лише під час збройних конфліктів, але і в 

мирний час, оскільки в останньому випадку мова може йти про необхідність 

забезпечення життєво необхідними медичними засобами та послугами під 

час природних чи техногенних лих. В умовах збройного конфлікту праву 

цивільного населення на отримання гуманітарної допомоги кореспондує 

обов’язок держави, що здійснює ефективний контроль відповідної території, 

надати таку допомогу, а у випадку недостатності власних ресурсів – 

прийняти її від компетентних організацій чи інших держав [75, с. 78].  

Гуманітарна допомога включає, серед іншого, лікарські засоби та 

медичне обладнання. Переважна більшість держав ухвалюють 

стандартизований перелік основних лікарських засобів, необхідних для 

забезпечення здоров’я населення, і який повинен бути доступний у будь-який 

час, в тому числі під час збройних конфліктів. Якщо в державі відсутній 

такий список, слід дотримуватися керівних положень ВООЗ [76] або УВКБ 

ООН [77].  

МГП регулює питання надання та отримання гуманітарної допомоги, 

зокрема медичного та санітарного характеру, населенню окупованої або 

підконтрольної ворожій стороні території під час чи після міжнародного 

збройного конфлікту (ст. 23 та 59 ЖК IV; ст. 69–71 ДП І), а також під час 

неміжнародного збройного конфлікту (ст. 18 ДП ІІ). В Дослідженні МКЧХ 

щодо норм звичаєвого міжнародного гуманітарного права 2005 р. питанню 

гуманітарної допомоги присвячені Норми 55 та 56 [78, с. 193–202]. 

Підсумуємо основні принципи надання та отримання гуманітарної допомоги 

медичного характеру згідно з нормами міжнародного гуманітарного права. 

По-перше, основна відповідальність за задоволення потреб цивільного 

населення в лікарських засобах лежить на стороні конфлікту, яка контролює 

певну територію. У випадках, коли ефективний контроль частини чи всієї 

території держави здійснюється іншою державою у контексті збройного 

конфлікту (чи то під час зазначеного конфлікту, чи після припинення 
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військових дій), постає питання про юрисдикцію та відповідальність другої 

держави [79, с. 13] за забезпечення надання гуманітарної медичної допомоги. 

Зазначене було підтверджене практикою міжнародних судів, зокрема 

Європейського суду з прав людини. По-друге, якщо контролююча держава – 

сторона конфлікту не в змозі або не бажає задовольнити потреби в 

медикаментах цивільного населення, інші держави або гуманітарні 

організації на кшталт МКЧХ можуть запропонувати заходи гуманітарного 

характеру з надання допомоги, які мають бути неупередженими та 

недискримінаційними. При цьому отримання згоди «контролюючої» держави 

є необхідною умовою надання такої допомоги. По-третє, після погодження 

питання надання допомоги всі держави повинні забезпечити вільний та 

безперешкодний пропуск відповідних медичних, санітарних матеріалів і 

персоналу своєю територією. Держава, яка погодилась на отримання 

допомоги, залишає за собою вирішальну роль у скеруванні, контролі, 

координуванні і нагляді за такою допомогою [74, с. 94]. 

Що стосується згоди сторони конфлікту на отримання транскордонної 

гуманітарної медичної допомоги, то вона вимагається в обов’язковому 

порядку: 1) від держави-окупанта у випадку, якщо постачання санітарних 

матеріалів населенню окупованої території недостатнє з її боку (ст. 59 

ЖК IV); 2) від сторони міжнародного збройного конфлікту, яка здійснює 

контроль території (не окупацію) у випадку, якщо постачання медичних і 

санітарних матеріалів населенню недостатнє з її боку (ст. 70 ДП І); 3) від 

сторін міжнародного збройного конфлікту та інших держав у випадку 

транзиту гуманітарних вантажів (ст. 23 ЖК IV, ст. 70 ДП І); 4) у випадку 

прийняття резолюції Радою Безпеки ООН, що зобов’язує сторону конфлікту 

надати згоду на гуманітарну допомогу або, якщо держава не є його 

стороною, – згоду на транзит через свою територію. Якщо мова йде про 

надання медичної допомоги населенню під час неміжнародного збройного 

конфлікту, то вимога про отримання згоди зацікавленої Договірної Держави 

не є настільки імперативною (ст. 18 ДП ІІ). 
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У будь-якому разі сторона, що надає згоду на надання гуманітарної 

медичної допомоги населенню, не повинна безпідставно відмовлятися від 

надання цієї згоди. Якщо допомога є необхідною, спрямованою на подолання 

недостатнього забезпечення населення; держава, що контролює чи окупує 

територію, самостійно не здатна або не бажає забезпечити відповідною 

допомогою населення; сторона, що надає гуманітарну допомогу (держава, 

НУО, міжнародна організація), робить це неупередженим та 

недискримінаційним способом, згода не може бути не надана [80, с. 359]. 

Надання гуманітарної допомоги всупереч волі держави, яка мала 

обґрунтовані підстави згоду не надавати, буде порушенням принципів 

міжнародного права. Проте й у випадку безпідставного та довільного 

ненадання згоди стороною конфлікту, здійснення гуманітарної операції 

всупереч її волі може розцінюватись як втручання у внутрішні справи та 

порушення принципів територіальної цілісності й суверенної рівності [80, 

с. 369]. З іншого боку, концепція «зобов’язання щодо захисту», 

сформульована у Підсумковому документі Всесвітнього саміту 2005 року, 

Доповіді Генерального секретаря ООН з реалізації відповідальності щодо 

захисту 2009 р. та активно обговорювана в доктрині міжнародного права [81, 

с. 223], передбачає застосування всіх можливих гуманітарних засобів для 

надання допомоги населенню у випадку, якщо держава сама не спроможна 

або не бажає забезпечити це.  

Більше того, можливий також варіант застосування звичаєвих норм 

міжнародного права щодо обставин, які виключають протиправність діяння. 

Наприклад, з огляду на ст. 22 та 54 Статей Комісії міжнародного права ООН 

про відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння 2001 року 

[82] контрзаходи у відповідь на міжнародно-протиправне діяння (ненадання 

згоди держави-сторони конфлікту на постачання медичної допомоги 

постраждалому населенню всупереч положенням ст. 59 ЖК IV, ст. 70 ДП І, 

ст. 18 ДП ІІ), яке в доктрині визнається порушенням зобов’язань erga omnes 

[83], гіпотетично можуть виправдати самовільне надання гуманітарної 
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медичної допомоги з боку не постарждалої держави населенню держави – 

сторони конфлікту, яка не надала згоди на таку допомогу. 

Крім того, умисне створення перешкод, за яких населення 

постраждалих внаслідок збройного конфлікту територій не має можливості 

отримати допомогу в життєво необхідних медичних та санітарних засобах, 

кваліфікується як серйозне порушення законів та звичаїв МГП у випадку 

міжнародного збройного конфлікту (стаття 8(2)(b)(xxv) Римського статуту) 

та є підставою для індивідуальної кримінальної відповідальності.  

Вагомий внесок у питання забезпечення гуманітарною допомогою 

медичного характеру потребуючого населення зробила Комісія 

міжнародного права ООН в своєму Проекті статей про захист осіб у випадку 

лих 2016 р. Визначення «лиха» в Проекті як «жахливої події або низки подій, 

що призводять до значних людських втрат, страждань, … масових 

переміщень або масштабних матеріальних чи екологічних збитків» [84] може 

охоплювати збройний конфлікт. Зазначене підтверджується в Коментарі 

Комісії до Проекту, який, втім, відзначає, що питання надання гуманітарної 

допомоги під час збройного конфлікту регулюється міжнародним 

гуманітарним правом, яке виступає в ролі lex specialis по відношенню до 

Проекту [85]. Документ визначає ключові принципи надання допомоги: 

гуманності, нейтральності, неупередженості, недискримінації, що 

перегукуються з принципами, визначеними джерелами права збройних 

конфліктів. Стаття 8 серед форм співробітництва держав у сфері реагування 

на лиха називає гуманітарну допомогу, зокрема медичного характеру, а 

стаття 13 передбачає, що згода на отримання зовнішньої допомоги не може 

не надаватися безпідставно [85]. 

Крім жертв збройного конфлікту, право на отримання медичної 

допомоги мають учасники збройного конфлікту, які не є пораненими чи 

хворими, а саме: особовий склад збройних сил, населення неокупованої 

території, яке стихійно береться за зброю, ополчення, учасникі руху опору, 

тощо. М. Гнатовський зазначає, що надання захисту пораненим та хворим 
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комбатантам – історично перше завдання МГП, що передбачає, зокрема, 

обов’язок поважати комбатантів супротивника, що були поранені, захворіли 

або зазнали корабельної аварії; обов’язок їх захищати від різноманітних 

небезпек, в тому числі хвороб; обов’язок надавати їм медичну допомогу [86, 

с. 278]. Повністю погоджуючись з цим положенням, зазначимо, що право на 

охорону здоров’я мають не лише hors de combat, але й комбатанти, що не 

вибули з поля бою внаслідок поранення чи хвороби. 

Загальновідомо, що соціальні, економічні та культурні права не 

підлягають дерогації, тобто в умовах збройного конфлікту держава не може в 

принципі відступити від своїх зобов’язань щодо забезпечення цієї категорії 

прав, зокрема зобов’язань по статті 12 Міжнародного пакту про економічні, 

соціальні і культурні права, яка передбачає стандарт «належної обачності» 

відносно права кожної людини на найвищий досяжний рівень фізичного і 

психічного здоров’я. Такі права мають гарантуватися як цивільному 

населенню, пораненим і хворим комбанатнам, так і активним учасникам 

збройного конфлікту.  

ЖК ІІІ передбачає загальні правила щодо захисту військовополонених, 

зокрема, військовополоненим має забезпечуватись будь-яка медична 

допомога, якої вимагатиме стан їхнього здоров’я (стаття 15) [16]. Жоден 

військовополонений не може бути підданий науковому чи медичному 

експерименту, що не виправдовується міркуваннями його лікування чи його 

інтересами (ст. 13). Під час евакуювання та перміщення після прибуття до 

табору військовополонені мають забезпечуватись необхідною медичною 

допомогою (ст. 20 і 46). ЖК ІІІ зобов’язує держави, які тримають 

військовополонених, створювати лазарети для організації надання їм 

необхідної медичної допомоги (ст. 30). Також Конвенція передбачає 

обов’язок держав надавати доступ військовополоненим до цивільних 

медичних установ у випадках гострої необхідності, забезпечувати доступ до 

медичного персоналу для отримання консультацій, періодичних оглядів. 

Глава IV окремо регулює статус медичного персоналу, затриманого для 



 81 

надання допомоги військовополоненим. Конвенція також визначає порядок 

створення та функціонування змішаних медичних комісій для здійснення 

огляду хворих та поранених військовополонених (ст. 112, 113 та Додаток ІІ). 

Низку важливих питань піднімає проблема надання медичної допомоги 

терористам під час збройного конфлікту. В умовах «глобальної війни проти 

тероризму», яка базується на тактиці залякування суспільства, використовує 

заборонені методи ведення воєнних дій, спричиняє широкомасштабні згубні 

наслідки для всього міжнародного співтовариства, виходить за рамки 

національних кордонів і часто має тісні зв’язки з транснаціональною 

організованою злочинністю [87, с. 491], підняття питання про надання 

медичної допомоги членам терористичних угрупувань може видатися 

недоцільним. Разом з тим, в літературі наголошується, що застосування 

державами та міжнародними організаціями суворих заходів протидії злочину 

тероризму здатне підірвати одну з основ МГП – забезпечення медичною 

допомогою всіх хворих та поранених комбатантів незалежно від їхньої 

приналежності до сторони конфлікту [88].  

Бійців таких офіційно визнаних терористичних організацій, як «Аль 

Каїда» або «ІДІЛ», оголошено злочинцями. Однак в певних випадках члени 

терористичних угрупувань можуть визнаватися стороною збройного 

конфлікту міжнародного або неміжнародного характеру [89]. У випадку 

поранення чи хвороби, іншими словами, набуття статусу hors de combat, їм 

повинні забезпечуватись мінімальні гарантії гуманного поводження, зокрема 

надання необхідної медичної допомоги без будь-якої дискримінації. Інакше 

лікар буде порушувати принципи медичної етики, що є неприпустимим для 

цієї професії. Часто межа між терористичним угрупуванням та організованим 

антиурядовим збройним угрупуванням, яке визнається в якості сторони 

збройного конфлікту неміжнародного характеру та перебуває під захистом 

МГП, буває хиткою. Інколи особа визнається членом терористичної 

організації за національним правом і одночасно – членом організованого 

антиурядового збройного угрупування за міжнародним гуманітарним правом 
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[88]. В будь-якому разі сучасне МГП не проводить різниці між hors de combat 

з числа особового складу збройних сил, населення неокупованої території, 

яке стихійно береться за зброю, ополчення, учасників руху опору чи інших 

категорій. 

З іншого боку, сучасне законодавство багатьох держав, а також низка 

нещодавно ухвалених резолюцій Ради Безпеки ООН з питань боротьби проти 

тероризму не передбачають винятків для надання медичної допомоги членам 

терористичних угрупувань як в мирний час, так і під час збройного 

конфлікту. Так, наприклад, резолюція Ради Безпеки ООН 2253 (2015) 

закликає держав переслідувати всіх осіб, які надають будь-яку допомогу 

терористам [90]. Відомі випадки кримінального переслідування лікарів, які 

надавали медичну допомогу членам терористичних угрупувань під час 

неміжнародних збройних конфліктів. Наприклад, під час неміжнародного 

збройного конфлікту офіційна влада Колумбії притягала до відповідальності 

медиків за надання медичної допомоги членам Fuerzaz Armadas 

Revolucionarias de Colombia («Революційні Збройні Сили Колумбії»).  

У більшості випадків офіційна влада держав тлумачить положення 

національного антитерористичного законодавства, що забороняє та 

криміналізує допомогу членам терористичних організацій, як такі, що 

включають надання їм будь-якої медичної допомоги [91]. У 2011 р. МКЧХ 

закликав держави виключити з антитерористичного законодавства дії, які 

носять виключно гуманітарний та неупереджений характер [88]. Адже досить 

часто антитерористичні закони не дозволяють надавати гуманітарну 

допомогу потребуючим недержавним акторам в порушення норм МГП [92]. 

У цьому зв’язку відзначимо: якщо МГП дозволяє надавати медичну 

допомогу особовому складу збройних сил держави, солдати яких під час 

збройного конфлікту здійснюють злочини геноциду, злочини проти 

людяності, воєнні злочини, в тому числі напади проти цивільних об’єктів чи 

цивільного населення з метою його тероризування, як зазначено в ст. 51(2) 

ДП І та ст. 13(2) ДП ІІ, то чому воно має робити винятки для членів 
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терористичних угрупувань, які здійснюють ці злочини? Медики не повинні 

притягатися до відповідальності за здійснення правомірної професійної 

діяльності – до індивідуальної кримінальної відповідальності мають 

притягатися терористи після того, як їм буде надана вся необхідна медична 

допомога. Надання такої допомоги не звільняє їх від кримінального 

переслідування за злочини, скоєні під час збройного конфлікту.  

Набуті навички й досвід міжнародних збройних конфліктів зумовили 

процес створення доктрини визначених рівнів надання медичної допомоги. 

Залежно від активності воєнних дій або швидких змін ситуацій щодо потреби 

в медичній допомозі, її надання здійснюється відповідним рівнем з 

урахуванням фактору мобільності [93]. Військова медична доктрина 

обґрунтовується системним медичним забезпеченням, складовими якого є 

«…сортування, лікування, евакуація та повернення військовослужбовців до 

виконання своїх обов’язків» [94]. Тобто лікарські послуги надаються від 

початку бою і до вибуття з реабілітаційних центрів: перша медична допомога 

(самодопомога та взаємодопомога); невідкладна лікарська допомога; 

евакуація із супутньою терапією; адресна допомога згідно з отриманою 

травмою [95; 66]. Застосовується система повного реабілітаційного лікування 

з метою адаптації поранених військовослужбовців у цивільному життєвому 

просторі. Функціонування такої системи у США забезпечують відповідні 

центри, діяльність яких контролює департамент опіки над учасниками 

збройних конфліктів. 

Таким чином, на сьогодні існує комплекс міжнародно-правових норм, 

спрямований на захист, гуманне ставлення та забезпечення негайної 

медичної допомоги жертвам та учасникам збройних конфліктів. Крім 

Женевських конвенцій і певних норм МППЛ, Додатковий протокол I є 

основним регулятором права захисту жертв міжнародних збройних 

конфліктів. Під час неміжнародних збройних конфліктах право на отримання 

захисту і медичної допомоги регулює Додатковий протоколі ІІ, окремі статі 

Женевських конвенцій (I, ст. 12–13; II, ст. 12–13; IV, ст. 4, 16, 56) та норми 
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звичаєвого права. Крім того, право на отримання медичної допомоги мають 

також члени терористичних угрупувань, що, однак, не означає їх звільнення 

від індивідуальної кримінальної відповідальності за скоєні під час збройного 

конфлікту злочини. 

МГП встановлює основні принципи надання та отримання гуманітарної 

допомоги медичного характеру: покладання основної відповідальності за 

задоволення потреб цивільного населення в лікарських засобах на сторону 

конфлікту, яка контролює певну територію; пропонування іншими 

державами або гуманітарними організаціями неупереджених та 

недискримінаційних заходів гуманітарного характеру з надання допомоги; 

обов’язок забезпечити зацікавленими суб’єктами вільного та 

безперешкодного пропуску відповідних медичних, санітарних матеріалів і 

персоналу своєю територією.  

 

2.2. Правові засоби захисту та питання імунітету медичного 

персоналу, медичних формувань, установ та транспорту під час 

збройних конфліктів 

 

Незважаючи на тривалі й потужні зусилля правозахисників, ситуація з 

дотриманням права на захист медичного персоналу в умовах збройного 

конфлікту в останні роки залишається критичною. Зокрема, за статистичною 

інформацією коаліції «Захист здоров’я під час конфліктів», у 2019 р. у світі 

вбито 167 медичних працівників, 710 медичних працівників було поранено, 

173 медичні установи зазнали нападу, 111 одиниць медичного транспорту 

було пошкоджено або знищено [97]. Така ситуація свідчить про високий 

рівень порушень МГП і МППЛ. 

Наприклад, усупереч нормам міжнародного гуманітарного права, 

сирійські війська сил Башара аль-Асада разом із союзниками з РФ 

продовжують завдавати авіаударів по Сирії, атакуючи школи і лікарні. Як 

повідомила правозахисна організація Amnesty International, у період з травня 
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2019 р. до лютого 2020 р. спостерігачі організації нарахували мінімум 

10 нападів на медичні установи на північному заході Сирії. У результаті 

загинули дев’ять співробітників разом з медичними працівниками, 

11 цивільних осіб. Десятки інших медичних установ довелося закрити. У 

двох випадках сирійські урядові сили застосовували заборонені у світі 

бочкові бомби [98], що тільки посилює необхідність у життєво важливій 

транскордонній гуманітарній допомозі [99]. 

Повага, яку традиційно виявляють до роботи тих, хто надає медичну 

допомогу, завжди відповідала повазі до медичної етики, виявленої медиками 

[100]. Стаття 8 ДП І надає роз’яснення щодо конкретного визначення понять 

[46]. Поняття «медичний персонал» включає осіб, призначених 

конфліктуючими сторонами для медичних цілей, адміністративно-

господарського обслуговування медичних формувань, роботи на санітарно-

транспортних засобах і для їх адміністративно-технічного забезпечення. 

Важливо розуміти, що лише спеціально призначений медичний персонал 

наділений спеціальним статусом для цілей захисту нормами МГП, тимчасом 

як всі інші лікарі державних і приватних установ та медичні працівники НУО 

такого статусу не матимуть і вважатимуться цивільними особами, що, однак, 

також перебувають під захистом МГП [101]. 

Поняття «медичні формування» – це військові й цивільні установи та 

інші формування, створені для медичних цілей. До функцій останніх 

належать: розшук, надання першої допомоги, транспортування та лікування 

поранених, хворих і осіб, які потерпіли корабельну аварію. Насамперед 

термін стосується госпіталів та інших медичних центрів, складів медичного 

майна тощо. Розрізняють стаціонарні та рухомі медичні формування з 

постійним або тимчасовим призначенням. Варто окреслити й часовий фактор 

їх використання, зокрема «постійними» є ті структури й засоби, які 

призначені виключно для медичних цілей на неконкретний часовий 

проміжок. Відповідно, структури і засоби, діяльність яких обмежена в 

періодах часу, належать до «тимчасових». Зауважимо, що терміни «медичні 
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формування», «медичний персонал» і «санітарно-транспортні засоби» 

відповідають постійним і тимчасовим категоріям і не мають інших 

тлумачень. 

Заслуговує на підтримку класифікація груп осіб, запропонована 

професором Е. Давідом. Так, він структурував групи осіб, що перебувають 

під захистом, у контексті їхньої функціональності, а саме: медичний і 

санітарний персонал госпітальних суден військово-морських сил (ЖК II, 

ст. 36, 37) та будь-якого іншого санітарного судна (ДП I, ст. 23, п. 5); 

медичний і санітарний персонал, призначений виконувати завдання 

виключно гуманітарного характеру (ЖК I, ст. 20; ДП I, ст. 15, пп. 1 і 5, в 

поєднанні зі ст. 8, с, d; персонал організацій цивільної оборони (ДП I, ст. 62, 

пп. 1–2; 64, п. 1), навіть якщо він включає в себе військовослужбовців, за 

умови, серед іншого, що вони залучені до цивільної оборони на постійній 

основі і їхні обов’язки не включають функцій військового характеру (ДП І, 

ст. 67, п. 1); персонал, призначений для проведення операцій з надання 

допомоги цивільному населенню (ДП І, cт. 71, п. 2; Звичаєве МГП, 

норма 31); персонал, який займається на постійній або тимчасовій основі 

обслуговуванням санітарних формувань і санітарного транспорту (Женевські 

конвенції: I, ст. 24, 26, 27; II, 36; IV, ст. 20; ДП I, ст. 15, п. 1, і 23, п. 5, в 

поєднанні зі ст. 8, c), персонал організацій цивільної оборони (ДП I, ст. 62, 

пп. 1–2; 64, п. 1; 67, п. 1, в поєднанні зі ст. 61, c) і персонал, призначений для 

проведення операцій з надання допомоги цивільному населенню (ibid., cт. 71, 

пп. 1–2) [102, с. 297]. 

Базові норми МГП щодо поранених і хворих обумовлюють спеціальні 

заходи захисту і зобов’язання поваги до медичного персоналу, медичних 

формувань і санітарно-транспортних засобів, що призначені виключно для 

медичних цілей компетентним органом сторони конфлікту [103, с. 134; 104]. 

Жодним чином їм не може бути завдано шкоди, навіть у той час, коли в 

медсанчастині або транспортному засобі немає поранених і хворих або 

медичний персонал наразі не займається лікуванням поранених і хворих (ЖК 
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І, с. 19(1), 24–26, 35; ЖК II, ст. 23, 36; ЖК IV, ст. 18, 20, 21; ДП I, ст. 12(1), 

15, 21; ДП II, ст. 9, 11(1); Звичаєве МГП, норми 25, 28, 29) [14; 15; 17; 46; 64; 

51].  

Зауважимо, що в контексті активних бойових дій поряд із 

зобов’язанням щодо поваги і захисту зазначених вище осіб також діє 

заборона не тільки прямих і невибіркових посягань, а й посягань, які можуть 

заподіяти очікувано надмірну шкоду медичному персоналу, формуванням і 

санітарно-транспортним засобам, як особам та об’єктам, які мають право на 

особливий захист, оскільки ці особи і об’єкти виконують медичні функції, а 

не військові [105, с. 147; 49, с. 171]. Крім того, зазначені норми щодо 

забезпечення поваги і захисту зобов’язують конфліктуючі сторони вживати 

посильних заходів для бережливого ставлення до поранених і хворих, 

медичного персоналу, медичних формувань і санітарно-транспортних засобів 

упродовж бойових дій та після їхнього завершення [105, с. 148; 49, с. 171]. В 

основі цих обов’язків також лежать загальні положення, що випливають із 

правил ведення воєнних дій та складають основу концепції «належної 

обачності». У цьому контексті сторони, що перебувають у конфлікті, 

зобов’язані зробити все від них залежне для того, щоб упевнитися, що 

об’єкти запланованої атаки були воєнними цілями, а не цивільними особами 

чи об’єктами, що користуються особливим захистом – медичний персонал, 

медичні формування та санітарно-транспортні засоби. Якщо з’ясується, що 

мета не воєнна або підлягає особливому захисту, конфліктуючі сторони 

зобов’язані зупинити бойове зіткнення (ДП I, ст. 57(2)(a)(i), 57(2)(b); 

Звичаєве МГП, норми 16, 19.) [46; 51].  

З метою уникнення або мінімізації ризиків випадкового заподіяння 

шкоди цивільним особам, медичному персоналу, медичним формуванням та 

санітарно-транспортним засобам конфліктуючі сторони повинні вжити всіх 

запобіжних заходів при виборі засобів (зброї) і методів ведення бою 

(способів використання зброї) [58, с. 35]. Наприклад, канадське «Керівництво 

по законодавству, що застосовується під час збройних конфліктів» [106] 
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трактує, що стандартним орієнтиром для відповіді на питання про 

дотримання принципу пропорційності слугує передбачуваний внесок у 

досягнення воєнної мети у результаті операції, що оцінюється в цілому. 

Рівень військової переваги регулюється іншими підсумками воєнних дій, 

наприклад, несприятливими наслідками для цивільного населення або 

об’єктів [107]. Вказаний спосіб передбачає оцінку результатів після успішної 

операції або можливі негативні наслідки для осіб, що перебувають під 

захистом.  

Ці зобов’язання важливі в ситуації, коли медико-санітарний персонал, 

який потрапляє або не потрапляє під захист норм гуманітарного права, 

поспішає на поле бою з метою евакуації поранених [108]. У таких умовах 

важко переоцінити важливість дотримання зобов’язань докладати зусиль для 

з’ясування статусу об’єкта перед повторною атакою. Тобто залишається він 

воєнною ціллю чи його вже було нейтралізовано. Поява на полі бою медико-

санітарних працівників одразу після атаки або серії атак неминуче впливає на 

те, як наступаюча сторона повинна виконувати свої зобов’язання за вибором 

методів нападу з метою мінімізації шкоди медикам під час подальших атак 

на цей воєнний об’єкт. Саме тому вкрай необхідна стриманість, насамперед 

при виборі часу наступу [109, с. 800]. Отже, атакуюча сторона повинна 

витримати паузу, доки медико-санітарний персонал завершить евакуацію 

поранених і хворих з поля бою. Присутність медичного персоналу 

враховують як певний чинник при оцінці пропорційності шкоди, яка може 

бути заподіяна цивільному населенню, медичному персоналу та медичним 

формуванням, санітарно-транспортним засобам тощо. Враховується, що 

негативні наслідки можуть перевищити результати очікуваних здобутків або 

переваг.  

Підсумкові публікації МКЧХ про військові інциденти із застосуванням 

насильства в 2016–2019 рр. відображають невтішну тенденцію. Йдеться про 

те, що атакуюча сторона конфлікту нехтує зобов’язання стосовно вжиття 

запобіжних заходів і вдається до свідомого наступу на медичний персонал 
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[60, с. 8; 61]. Це позбавляє медперсонал можливості виконувати свої функції 

щодо надання допомоги з максимальною ефективністю [110]. І взагалі, 

зіткнувшись із подібним небезпечним явищем, медичний персонал може 

відмовитися від евакуації поранених одразу після бойового зіткнення, що 

призведе до великих людських втрат. Отже, в умовах недотримання 

комбатантами правових норм медичний персонал потрапляє в неоднозначну 

ситуацію щодо пошуку компромісу між власною безпекою і порятунком 

життя інших людей. 

Воюючі сторони мають надавати одна одній інформацію щодо 

розташування своїх стаціонарних медичних формувань. Проте невиконання 

цього побажання аж ніяк не звільняє сторони від дотримання даної норми. 

Крім того, не допускається можливість застосування медичних формувань як 

прикриття воєнних об’єктів від нападу. Важливо згадати норму про 

забезпечення розміщення своїх медичних формувань за можливості в місцях, 

які не перебувають у зоні ризику, тобто подалі від воєнних цілей, але 

пересторога «за можливості» дає чітке усвідомлення, що вищевказана вимога 

в одних умовах може бути виконаною, а в інших – ні [103; 105, с. 153; 49, 

с. 171]. У цьому зв’язку дана пересторога наразі залишається актуальною, 

особливо в умовах повітряних бомбардувань. Також варто зауважити, що 

здійснити віддалене розташування від воєнних цілей неможливо через те, що 

діючі медичні структури перебувають неподалік воєнних цілей, зокрема це 

мобільні медичні підрозділи (польові госпіталі, пункти першої медичної 

допомоги) [58; 49, с. 172]. Саме вони здебільшого працюють у безпосередній 

близькості від лінії зіткнення, а в межах міста вуличні бої ведуться поряд з 

медичним закладом. 

У разі використання цивільних медичних формувань, окрім 

гуманітарних функцій, ще й у воєнних заходах вони як такі втрачають право 

на захист (ДП І, ст. 13). Надання захисту припиняється лише після 

попереджувального сигналу відповідно до встановленого строку або згодом, 

якщо попередження не було враховано.  
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О. Брейтеггер і Н. Мельцер звертають увагу, що обґрунтування втрати 

права на захист цілком виправдане, зокрема є чітке розуміння: медичний 

персонал, медичні формування з використанням санітарного транспорту не 

повинні брати участь у воєнних діях в інтересах тієї чи іншої сторони [58, 

с. 46; 48, с. 176]. Подібна ситуація створюватиме недовірливі відносини, що 

негативно впливатиме і на інші медичні структури, яким загрожуватимуть 

насильницькі дії під час виконання ними своїх функцій. Крім того, це 

справлятиме негативний вплив на поранених і хворих, яким уже не буде 

гарантовано необхідну допомогу. 

Існує низка умов, за яких дії вважаються такими, що не завдають 

шкоди супротивній стороні. Йдеться про наявність легкої особистої зброї у 

персоналу медичних формувань, конвою для охорони, стрілецької зброї і 

боєприпасів, що належали пораненим і хворим, а також присутність 

комбатантів з міркувань медичних потреб [48, с. 175]. Варто зазначити, що 

індивідуальна зброя може застосовуватися лише в разі самооборони й 

захисту поранених і хворих. Насамперед у разі захисту від незаконного 

нападу з боку комбатантів, мародерів, а також від насильства одужуючих 

поранених і хворих [111, с. 61]. У випадках, коли в наданні медичної 

допомоги бере участь цивільне населення, застосування сили з метою 

самозахисту або для припинення незаконних нападів військових не 

відповідає положенню про втрату права на захист. Самооборона не має 

агресивної природи і не є участю в бойових діях. Проте використання власної 

зброї з метою опору воєнному наступу на територію медичного формування 

кваліфікується як створення перешкод воєнним операціям противника і, 

відповідно є діями, що завдають шкоди [103, с. 203; 112; 113; 114]. 

Під час обговорення допустимих меж права медичного персоналу на 

носіння зброї аналогічні аргументи використовуються стосовно розміщення 

бойових засобів на медичних будівлях або транспорті. Таким чином, 

заборонено встановлювати будь-які види озброєння, які потенційно можуть 

бути використані в ході наступальної операції. З іншого боку, допускається 
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використання засобів оборони лише відбивного характеру, наприклад 

дипольних відбивачів, інфрачервоних пасток або ресурсів радіоелектронного 

придушення [115; 116]. 

На державу, що окупувала територію, покладаються обов’язки щодо 

подальшого забезпечення медичних потреб цивільного населення (ст. 14. 

ДП І). З цієї причини окупуюча сторона не реквізує обладнання і матеріали 

цивільних медичних формувань, допоки їх потребує цивільне населення. 

Проте є низка умов, за яких держава-окупант може реквізувати медичне 

обладнання. Зокрема, коли ресурси необхідні окупуючій стороні для надання 

медичної допомоги своїм потерпілим або військовополоненим. При цьому 

мають вживатися заходи щодо подальшого забезпечення медичними 

послугами цивільного населення і потерпілих, що перебувають на лікуванні.  

Захист медичного персоналу передбачає й заборону окупуючій стороні 

диктувати, щоб «при виконанні своїх функцій цей персонал віддав перевагу 

будь-якій особі, крім як з міркувань медичного характеру» [46]. Крім того, 

медичних працівників заборонено примушувати до виконання завдань, що 

суперечать гуманітарній місії.  

На нашу думку, можна говорити про певну універсальність норми про 

загальний захист осіб, які виконують медичні функції в умовах міжнародних 

збройних конфліктів, оскільки під захистом також перебувають постійні 

медичні формування і санітарно-транспортні засоби та їх персонал, що були 

надані з гуманітарною метою певній стороні «нейтральною державою або 

іншою державою, яка не є стороною, що перебуває в конфлікті» або 

«визнаним і уповноваженим товариством допомоги такої держави» [14]; а 

також захистом можуть користуватися радники і фахівці з виховної роботи за 

умови включення їх до складу санітарного персоналу. Важливим аспектом є 

обов’язкова умова захисту щодо наявності уповноваження або мандату 

держави для здійснення гуманітарної діяльності. 

Універсальність проявляється також і в тому, що «жодна особа не може 

бути піддана покаранню за виконання нею медичних функцій, сумісних з 
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медичною етикою, незалежно від того, в інтересах якої особи виконуються ці 

функції» [46]. Заборонено примушувати осіб, які виконують медичні функції, 

до вчинків, що порушують медичну етику або норми МГП. Не можна 

вимагати від них невиконання тих дій, які диктують гуманітарні нормативні 

положення, а також розголошення інформації щодо хворих і поранених, яка б 

їм нашкодила. 

Норма міжнародного гуманітарного права, яку ми розглядаємо, також 

означає, що сторони конфлікту зобов’язані дозволити медичному персоналу 

здійснювати лікування поранених і хворих та не повинні чинити 

необґрунтованих перешкод роботі медичного формування [103, с. 196, 235, 

280; 117]. У цьому контексті особовому складу сил безпеки, збройних сил 

або збройних груп не заборонено заходити до приміщення медичних 

формувань зі зброєю. Тут враховується або проявляється прагматичний бік 

МГП та сприйняття того, що збройна присутність на території медичних 

формувань можлива на законних підставах. Йдеться про випадки пошуку 

ймовірних злочинців, проведення допиту та арешту підозрюваних, пошуку та 

арешту комбатантів або бійців, що становлять серйозну загрозу для їх 

безпеки, або для підтвердження того факту, що дане медичне формування не 

використовується для воєнних цілей [49, с. 166, 170, 250; 118; 119]. 

Збройна присутність також можлива у випадках, коли, зокрема, вже 

затримані комбатанти звертаються по медичну допомогу в цивільний 

медичний заклад і супроводжуються озброєними бійцями сторони, що їх 

затримала. За таких обставин збройну присутність на території медичного 

формування нормами не заборонено, а радше навпаки – вона може бути 

необхідною для збереження здатності ефективно виконувати зобов’язання 

щодо надання медичної допомоги пораненим і хворим без негативних 

наслідків. Крім того, певні відмінності в медичному догляді можуть бути 

обґрунтовані тільки медичними міркуваннями, а не залежністю від того, чи є 

пацієнт цивільною особою, військовим або особою, яка була безпосереднім 

учасником воєнних дій. 
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Як зауважує О. Брейтеггер, з гуманітарної точки зору факт присутності 

значної кількості озброєних осіб у приміщенні медичної частини може 

посилити відчуття незахищеності у медико-санітарного персоналу та 

потерпілих осіб [58, с. 47]. Зокрема, присутність озброєних військових 

провокує порушення режиму функціонування медичної частини, наслідками 

якого є: затруднення доступу лікарів до хворих, виникнення загрози для 

медиків і поранених, а також відтермінування або заборона необхідного 

лікування. Крім іншого, присутність у приміщенні медичної частини значної 

кількості озброєних людей може викликати підозру у протилежної сторони 

конфлікту. Як наслідок, медичні формування ризикують зазнати нападу, 

оскільки іншій стороні конфлікту може видатися, що їх використовують для 

вчинення дій, які завдають шкоди противнику. 

Однією з проблем, що виникають під час ситуацій з озброєним 

вторгненням у медичні установи з метою проведення допитів та арештів, є 

погрози розправитися з медичним персоналом для отримання інформації про 

розшукуваних поранених і хворих осіб, яку можуть одержати медичні 

працівники в процесі надання медичної допомоги. У цьому зв’язку нормами 

МГП передбачено заборону залякування або будь-якого примусу щодо 

медичного персоналу, який діє відповідно до принципів медичної етики, в 

тому числі й стосовно поранених і хворих іншої сторони конфлікту. За 

надання допомоги згідно з принципами медичної етики заборонено докучати 

будь-якій особі або карати її, включно з медичним персоналом (ЖК I, 

ст. 18(3); ДП I, ст. 16(1); ДП II, ст. 10(1); Звичаєве МГП, норма 26) [120]. 

Загалом, поняття «карати», передбачає кримінально-правові й 

адміністративні санкції, термін «докучати» трактується ще ширше і 

застосовується до «будь-якого прояву роздратування, погрози або 

домагання» [49, с. 200, 162]. Також заборонено примушувати медичний 

персонал діяти всупереч етиці або змушувати персонал утримуватися від дій, 

продиктованих нею, наприклад, відмовляти в медичній допомозі пораненому 
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комбатантові, тому що він був учасником воєнних дій (ДП I, ст. 10(2), ст. 

16(2)). 

Можна говорити про спеціальний та безпосередній захист медичного, 

санітарного персоналу, військових санітарів та колективів національних 

товариств Червоного Хреста й інших добровільних гуманітарних організацій, 

уповноважених своїм урядом, а також персоналу, переданого третьою 

державою або міжнародною гуманітарною і неупередженою організацією. 

Отже, сучасне міжнародне гуманітарне право передбачає різні положення, 

що стосуються медичного персоналу і мають на меті забезпечення захисту і 

безперешкодної діяльності медичних служб у період збройного конфлікту, 

що включає вільне пересування, шляхом регламентації поваги і захисту, 

якими він користується, носіння розпізнавальних знаків Червоного Хреста 

спеціального посвідчення особи, забезпечене відмітним знаком; надання 

йому заступництва, передбаченого для цивільного, однак із ширшим 

переліком прав, обумовлених характером обов’язків медперсоналу. 

Медичний персонал має отримувати всебічну допомогу від сторін конфлікту 

задля найбільш ефективного виконання ним своїх гуманітарних функцій; він 

не може бути примушений до виконання завдань, несумісних з його 

гуманітарною місією. Крім того, медичний персонал не повинен зазнавати 

переслідувань за виконання своїх медичних обов’язків при будь-яких 

обставинах під час збройного конфлікту, якщо вони відповідали принципам 

медичної етики [121]. Реквізиція майна медичних формувань має суворо 

обмежений характер. Цей захист поширюється на цивільне населення, яке 

могло – навіть з власної ініціативи – підбирати поранених і хворих і 

доглядати за ними, навіть якщо вони належать до супротивної сторони, 

зокрема в період збройного конфлікту неміжнародного характеру.  

Втім, як уже неодноразово згадувалось, у часи війни те, чому належить 

бути нейтральним та служити захистом і прихистком, може перетворитися на 

найбільш цинічну і небезпечну зброю. Вищерозглянуті особливості 

міжнародно-правового регулювання надання та отримання медичної 
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допомоги під час збройних конфліктів, окреслені правові засоби захисту 

медичних формувань та персоналу, особливо в контексті останніх подій в 

Сирії, Іраку та інших гарячих точках, можуть свідчити про те, що сучасна 

система міжнародно-правового захисту працює неефективно. Серед 

можливих причин такої неефективності можна назвати недосконалість самих 

правових норм, які захищають медичні формування, та, як наслідок, потребу в 

реформуванні цих норм; а також проблему дотримання чинних норм. 

Для узагальненого позначення захисту, який надається на сьогодні 

медичним формуванням, пропонуємо оперувати поняттям «імунітет». Можна 

стверджувати, що сучасне МГП забезпечує «відносний імунітет» медичним 

формуванням, при цьому слід згадати і абсолютний імунітет, який 

обстоюється в доктрині й особливості якого ми розглянемо нижче.  

Відносний імунітет забезпечує баланс між захистом медиків, поранених 

та хворих, як найбільш вразливих у збройному конфлікті, та недопущенням 

зловживання цим захистом і використання медичних формувань для 

віроломних цілей. Питання захисту медиків і медустанов особливо актуальне 

в розрізі такого поняття, як «лікарні – щити» або «лікарняні щити», тобто 

використання медичних установ для прикриття діяльності збройних сил чи 

незаконних збройних формувань під час збройних конфліктів, що породжує 

необхідність кваліфікації таких об’єктів, особливо в контексті їх захисту. Річ 

у тому, що сторона конфлікту, яка здійснює напад на медичну установу, 

виправдовує його начебто використанням цієї установи для військових цілей. 

Так, в цьому контексті варто навести думку М. Шмідта, що «кожна норма 

права має вбудований механізм балансування, призначений для досягнення 

компромісу між гуманітарними мотивами та військовою необхідністю» [122, 

с. 798], відповідно відносний імунітет медичних формувань у сучасному МГП 

базується на принципах розрізнення, перестороги та військової необхідності, 

які втілені у Женевських конвенціях про захист жертв війни та Додаткових 

протоколах до них. Стаття 51 ДП І передбачає: для того щоб об’єкт вважався 

законною ціллю нападу, потрібно, щоб його природа, розташування та 
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використання робили ефективний внесок у воєнні дії, а його повне чи 

часткове руйнування принесло б «очевидну воєнну перевагу». 

І. Бір, який обстоює доктрину абсолютного імунітету, вважає, що на 

практиці дуже важко довести наявність двох вищезазначених обставин і 

перетворити лікарню в законну ціль для нападу. При цьому самого тільки 

факту використання лікарні як «щита» недостатньо для втрати нею імунітету і 

перетворення на законну ціль для нападу. В цьому зв’язку «каменем 

спотикання» може стати й принцип розрізнення, який, як влучно зазначає 

М. Уолзер, у контексті своєї еволюції надавався особам, які взагалі не брали 

участі у воєнних діях [123] і відповідно підпадали під захист. Однак такі 

цивільні особи й цивільні об’єкти втрачають свій захист, щойно починають 

брати активну участь у воєнних діях. Проводячи аналогію з лікарнями, можна 

стверджувати, що лікарня може стати законною ціллю лише у випадку, коли 

вона прямо використовується комбатантами, і лише на період такого 

використання, а не у зв’язку з розташуванням, природою та ціллю. 

Слід зазначити, що І та IV ЖК, а також ДП І містять перелік дій, які не 

вважаються «небезпечними для супротивника», а тому не можуть слугувати 

підставою для зняття з лікарні захисту від нападу [124]. Наприклад, якщо у 

лікарні зберігається зброя та амуніція, то цей факт не може робити її 

законною ціллю для нападу.  

Відповідність лікарні другій вимозі довести ще важче, оскільки навіть 

якщо лікарня використовувалась для воєнних цілей, потрібно довести, що 

напад на таку лікарню мав «очевидну воєнну перевагу». Слід наголосити, що 

за загальним правилом, передбаченим статтею 52 ДП І, медичні формування є 

цивільними об’єктами і у випадку сумнівів, чи використовується такий об’єкт 

для воєнних цілей, сторона, яка приймає рішення про напад, повинна 

презюмувати, що об’єкт використовується для воєнних цілей. 

Додатковий захист медичних формувань стосується не лише сторони, 

що нападає. Норма міжнародного права вимагає від сторони, яка контролює 

територію лікарні, вживати заходів для захисту лікарні, а саме: забезпечити 
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таке розташування, щоб воєнні дії не могли поставити лікарню в небезпеку. 

Ця вимога відповідає принципу перестороги, що стосується будь-яких 

цивільних об’єктів. Як слушно зазначає А. Сарі, МГП не проводить 

систематичного розрізнення між тими, хто захищається, і тими, хто здійснює 

напад, однак при цьому воно завжди накладає диференційовані права та 

обов’язки у відповідних сферах [125]. Відповідно, відносний імунітет 

підтримує баланс між фактичними обов’язками, які покладаються на 

противників, особливо щодо цивільного населення, та цивільних об’єктів 

обох сторін конфлікту.  

Крім цього, важливим інструментом захисту лікарень є норма у статті 

57 ДП І, яка зобов’язує сторону конфлікту докладати всіх можливих зусиль 

для того, аби упевнитися, що об’єкт нападу є справді воєнним об’єктом, та 

обрати такі засоби для нападу, щоб він завдав якнайменше шкоди. Також 

Женевські конвенції та ДП І вимагають від нападаючої сторони у разі нападу 

на медичний об’єкт: 1) забезпечити належне попередження про напад; 2) дати 

достатньо часу для евакуації після такого попередження; 3) продовжувати 

попередження до безпосереднього моменту нападу. 

На підтримку «відносного імунітету» висловлюється й К. Геллер, який 

вважає, що «категорична заборона не вбереже МГП від порушень; вона 

просто призведе до того, що МГП буде ігноруватися» [126], адже навряд чи 

держави можуть погодитися на норми, які можуть прямо шкодити їхнім 

комбатантам (фактично така норма – пряма заборона нападів на лікарні та 

інші медичні установи, які, як було показано вище, можуть 

використовуватися для воєнних цілей). Автор вважає, що абсолютний 

імунітет призведе до ще більшої кількості жертв. На його думку, 

найоптимальнішим розв’язанням проблеми може бути розслідування 

законності кожної атаки на лікарню, а також притягнення до кримінальної 

відповідальності сторін конфлікту за використання концепції «лікарень-

щитів» для здійснення незаконних нападів [127]. Більше того, І. Бір наполягає 

на нереалістичності застосування безумовного захисту для медичних 



 98 

формувань в умовах воєнного конфлікту. Відносний імунітет фактично також 

адвокатує Дж. Рона, який говорить про, так би мовити, можливість 

перетворення медичних формувань на воєнну ціль лише за умови чіткого 

дотримання низки серйозних та високих вимог МГП, тоді як вина за 

порушення таких вимог лягає не на право як таке, а на порушника [127]. Зі 

свого боку, К. Сенгер стверджує, що абсолютна заборона нападу на лікарні 

під час збройного конфлікту не захистить пацієнтів та медиків і що 

найкращий спосіб захисту медичних установ – виконання існуючих норм 

МГП, а не їх зміна [128]. 

У свою чергу, можна говорити, що альтернативна вищезгаданій 

доктрині концепція абсолютного імунітету ґрунтується на тенденції до 

гуманізації МГП, яку вже досить тривалий час обстоюють у доктрині 

Т. Мерон, М. Госс та ін. Аналізуючи абсолютний імунітет, слід зазначити, що 

доктрина спирається на концепцію «порогу» або «межі», яка слугує маркером 

моменту, після якого медичне формування втрачає імунітет від нападу та стає 

законною ціллю. Основною проблемою недостатньої захищеності медичних 

частин у збройних конфліктах такі науковці, як Н. Гордон та Н. Перугіні, 

вважають відсутність чіткої визначеності цього «порогу», що дає воюючим 

сторонам, з одного боку, простір для маніпуляцій і виправдань нападів на 

лікарні у випадках, коли насправді на те не було необхідності, а з іншого 

боку, зловживань сторони, яка контролює медичне формування і 

використання його для воєнних цілей. Зловживання найчастіше проявляються 

у використанні медичних закладів, медичного персоналу як уже згаданих 

«живих щитів». У обох випадках медичний персонал та поранені пацієнти 

опиняються «під перехресним вогнем» і перетворюються на інструмент 

ведення воєнних дій.  

На думку Н. Гордон та Н. Перугіні, основною проблемою згаданих 

зловживань є нездатність МГП визначити чіткий критерій для позбавлення 

медичного закладу захисту та визначення його таким, що використовується як 

«щит» для здобуття воєнної переваги [129]. Річ у тому, що під час збройного 
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конфлікту медичний персонал та установи перебувають між двома 

аксіоматичними об’єктами – сторонами конфлікту, що формують закони та 

правила війни, так само як і відносини між учасниками бойових дій та 

цивільних осіб. У випадку з медичними установами потенційно завжди є поле 

для аргументів про втрату права на захист. У цьому суть охорони здоров’я як 

галузі, яка є складовою частиною збройних конфліктів. Близькість медичного 

закладу до місця конфлікту і той факт, що військові часто відвідують його, 

навіть лише для того, щоб відвідати своїх поранених друзів, не можуть бути 

відокремлені від тієї роботи, яку виконує медичний персонал. Таким чином, 

медичні підрозділи практично завжди займають «порогове» становище, тому 

сторони конфлікту, в свою чергу, мають можливість напасти на них, а надалі 

заявити про використання супротивником цих медичних підрозділів як 

«щитів».  

Н. Гордон і Н. Перугіні виокремлюють віроломство та подвійне 

використання медичного формування як основні юридичні аргументи, до яких 

вдаються воюючі сторони для виправдання своїх нападів на медичні об’єкти з 

огляду на втрату захисту.  

ДП І визначає віроломство як дії, спрямовані на те, щоб викликати 

довіру противника і примусити його повірити, що він має право на захист і 

зобов’язаний надати такий захист згідно з нормами міжнародного права, 

застосовуваного в період збройних конфліктів, з метою обману такої довіри 

[46]. Крім того, ДП І дає визначення такому поняттю, як воєнні хитрощі, які, 

на відміну від віроломства, не заборонені МГП. Такими хитрощами є дії, які 

спрямовані на те, щоб призвести противника до помилки чи спонукати його 

діяти необачно, але не порушують жодних норм міжнародного права, 

застосовуваних у період збройних конфліктів, і які не є віроломними, 

оскільки вони не обманюють довіри супротивної сторони щодо захисту, який 

надається цим правом. Прикладами хитрощів є такі дії: використання 

маскування, пасток, обманні операції та дезінформація. 
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На нашу думку, формулювання визначення воєнних хитрощів є 

нечітким і приклади «обманної операції» чи «дезінформації» роблять його 

таким, що певним чином суперечить нормі про заборону віроломства, адже 

«обманну операцію» та «дезінформацію» можна трактувати широко, 

включивши в них і надання неправдивих відомостей (дезінформацію) щодо 

знаходження медичного формування.  

Воюючі сторони, які час від часу нападають на лікарні, звинувачують 

своїх противників у використанні медичної установи обманним чином, тобто 

не лише з метою охорони здоров’я, а й для захисту бойового персоналу або 

зброї, зокрема з метою одержання воєнної переваги. Взагалі, як зазначає 

К. Сенгер, у більшості випадків військова перевага буде превалювати над 

гуманітарною мотивацією дій у відносній близькості до медичних установ, 

тим самим фактично поступаючись потребами та проблемами поранених, 

хворих та медперсоналу в лікарнях [130]. Таким чином, відносний імунітет, 

тобто дозвіл на зняття захисту з медичного формування за певних обставин, 

надає відчуття «безкарності» для сторони конфлікту, яка бажає здійснити 

такий напад. 

«Подвійне використання» означає одночасне використання однієї і тієї 

ж структури для двох різних цілей – цивільної та воєнної. Це поняття 

виводиться із статті 52 ДП І, де закріплено принцип розрізнення воєнних і 

цивільних об’єктів. Цікавою є думка М. Сассолі, який підкреслює, що згідно 

з формулюванням ДП І напад на об’єкт подвійного використання в будь-

якому випадку є незаконним, якщо він планується як напад на цивільний 

об’єкт. Втім, М. Сассолі визнає, що «дотримання цього конкретного правила 

неможливо відповідно оцінити в розпал битви» [131]. Справжню мету і 

мотив сторони, яка обстріляла медичну установу, складно буде довести. 

Г. Шу і Д. Віппман продовжують дискутувати з цього приводу, 

стверджуючи, що концепція подвійного використання в кінцевому підсумку 

призводить до «надмірної вседозволеності» у використанні військової сили 

[129]. Незважаючи на деякі відмінності думок цих правових експертів, вони 
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схильні погодитися, що цивільна функція може одночасно набувати воєнної, 

і коли лікарні починають виконувати воєнну функцію, то стають законними 

цілями згідно з МГП. Вищезгадана Резолюція РБ ООН, яка засуджує 

бомбардування лікарень, обмежується лише тими випадками, які не 

включають в себе подвійне застосування.  

Підтримку на користь абсолютного імунітету тією чи іншою мірою 

можна також відшукати й у судді М. Губера, який взагалі запропонував 

«винести» медичні питання за дужки регулювання права війни, визначивши 

за ними роль «третього фронту», який не веде війну з жодною зі сторін, а 

навпаки – створений для користі обидвох [132]. Теза про те, що місце 

медичних формувань навряд чи можна легко вписати в дихотомію МГП, 

також розвиває Г. Кінсела. Вона проводить цікавий аналіз з точки зору 

активної і пасивної ролей учасників бойових дій: так, тимчасом як 

комбатанту відводиться роль активного учасника бойових дій, а цивільній 

особі – пасивної сторони (вона взагалі не є учасником бойових дій), 

медичний персонал з огляду на його внесок у порятунок життів у ході 

бойових дій швидше є активним суб’єктом, однак МГП розглядає його як 

пасивний [133]. Над цим питанням також розмірковують й інші науковці, 

зокрема Геревей [134] і Ц. Вілке [135].  

Вчені Н. Мадхівала і Н. Рой загалом погоджуються з думкою названих 

вище авторів. Вони зазначають, що на сьогодні важливо «оновити» імунітет 

медичних установ та персоналу, особливо в умовах, коли межа між 

міжнародним і неміжнародним збройними конфліктами розмивається [136]. 

З. Черненко хоч і не обстоює безпосередньо ідею абсолютного імунітету 

медичних установ, проте вважає, що, з одного боку, медичний нейтралітет 

зумовлює недискримінаційний підхід до осіб, які надають медичну допомогу 

всім, хто її потребує, а з другого – медичні працівники мають медичний 

імунітет (за аналогією до осіб з дипломатичним імунітетом), що означає 

покладення заборони на інших осіб не перешкоджати професійній діяльності 

медичного працівника [137]. Якщо звернутися до аналогії з дипломатичним 
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імунітетом, як пропонує дослідниця, то і приміщення дипломатичного 

представництва є недоторканними, а держава перебування зобов’язана їх 

захищати від будь-якого вторгнення чи спричинення шкоди [138]. При цьому 

цей імунітет не втрачається за жодних умов.  

Адепти концепції абсолютного імунітету пропонують реформування 

міжнародного права таким чином: 

 Відмова від концепції «порогу» чи «межі», тобто від можливості 

медичних формувань втратити захист за певних обставин. 

 Внесення змін до чинного права Женеви та Гааги з урахуванням 

прямої заборони нападу на медичні підрозділи (jus cogens) без винятків. 

Захист медичних установ повинен бути абсолютним, таким, як, наприклад, 

заборона тортур чи сексуального насильства [129].  

Виходячи з необхідності захисту медичного персоналу, поранених та 

хворих, відповідні норми повинні визнати життя і здоров’я зазначених осіб як 

пріоритет, максимально звузити поле для маніпуляцій та використання 

медичних формувань з неправильною метою. Не можна не погодитися, що 

такий підхід загалом відповідає принципу гуманності.  

Отже, на нашу думку, норми сучасного МГП справді є недостатньо 

ефективними для захисту медичного персоналу під час воєнних дій. Наведені 

на початку підрозділу приклади також свідчать на користь такого підходу. 

Причинами такої неефективності є, по-перше, специфічна природа відносин, 

які регулюються МГП, тобто збройний конфлікт, оскільки ситуація пов’язана 

з насильством, коли сторони не схильні дотримуватися правових норм. По-

друге, ми вважаємо, що напади на медичні формування відбуваються, 

зокрема, й через те, що МГП дозволяє такі напади за певних умов. Тобто, 

незважаючи на те, що норми МГП покликані забезпечувати гуманність по 

відношенню до некомбатантів, насильство щодо останніх допускається 

завдяки існуючим законним підставиам для нехтування їх безпекою. На нашу 

думку, такий стан речей є неприпустимим, тому було б доцільно 

регламентувати концепцію абсолютного імунітету для медичних формувань у 
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збройному конфлікті, а саме: внести необхідні зміни до договірного МГП 

(Женевських конвенцій та Додаткових протоколів до них). Отже, пропонуємо 

викласти статтю 13 ДП І в такій редакції: 

«…навіть за наявності сумнівів у подвійному використанні медичного 

формування, а саме – використанні його як з воєнною, так і з медичною 

метою, напад на таке медичне формування заборонено».  

Вважаємо, що запровадження повної заборони нападу на медичне 

формування, яке використовується з подвійною метою, змінить ситуацію, 

дозволить закріпити більш гуманну позицію, за якої загроза життю медичного 

персоналу, поранених і хворих буде неможливою за жодних обставин. 

Ми розуміємо, що такий крок може мати подвійний ефект і призвести як 

до поліпшення становища з нападами на лікарні, так і до більш частих 

маніпуляцій з боку сторін, які ці лікарні контролюють. Однак вважаємо, що 

заборона застосування сили щодо медичних формувань має бути закріплена у 

такому вигляді, щоб стати імперативною нормою міжнародного права, на 

зразок заборони катування. На нашу думку, це фундаментально змінить 

ставлення міжнародної спільноти до медичних формувань, медичних 

працівників та поранених і стане ще одним кроком на шляху до закріплення 

гуманного ставлення до некомбатантів. 

Крім того, вважаємо за доцільне прямо закріпити заборону 

використання медичних формувань, медичного транспорту, медичних 

працівників, поранених і хворих для цілей воєнних хитрощів, тобто 

віроломства (ст. 37 ДП І), адже, як згадувалося вище, пункт 2 статті 37 містить 

досить широке формулювання віроломства (поняття «обманні операції» та 

«дезінформація» можна тлумачити широко). На нашу думку, варто було б 

доповнити статтю пунктом, який би прямо забороняв використання медичних 

формувань, медичного транспорту, медичних працівників, поранених та 

хворих для цілей воєнних хитрощів. Це дало б змогу певним чином захистити 

медичні частини від тієї сторони конфлікту, під контролем якої вони 

перебувають. 
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2.3. Використання розпізнавальних знаків та емблем, пов’язаних з 

наданням медичної допомоги під час збройних конфліктів 

 

«Розпізнавальна емблема» означає пізнавану емблему Червоного 

Хреста, Червоного Півмісяця або Червоного Лева і Сонця на білому тлі в 

період використання з метою захисту медичного персоналу, медичних 

формувань, санітарно-транспортних засобів та обладнання. Під терміном 

«розпізнавальний сигнал» розуміється певний сигнал або засторога, 

встановлені лише для розпізнавання медичних формувань або санітарно-

транспортних засобів відповідно до глави III Додатка 1 ДП І. 

Ідея єдиного символу, прийнятого всіма країнами [138], була 

висловлена в статті 9 проекту угоди, підготовленого Міжнародним комітетом 

для конференції у жовтні 1863 р., на якій і з’явився вперше червоний хрест: 

«Добровільні сестри милосердя в усіх країнах повинні носити однаковий 

відмітний формений одяг або знак. Вони будуть недоторканні, і військові 

командири повинні надавати їм захист» [139, с. 16]. У результаті 

конференцією була прийнята резолюція 8, що встановила принцип єдності 

розпізнавального знака, яким повинен користуватися добровільний 

санітарний персонал: «у всіх країнах вони повинні мати єдиний відмітний 

знак – білу нарукавну пов’язку з червоним хрестом» [139, с. 148]. 

На тій же конференції д-р Брієр, делегат Швейцарії, запропонував 

затвердити єдиний прапор з метою забезпечення захисту військовим 

санітарним службам. Щодо цієї пропозиції на конференції було висловлено 

побажання, щоб єдиний відмітний знак позначав медичний персонал всіх 

армій. Оскільки у конференції не було повноважень приймати рішення, вона 

рекомендувала: «Визнати єдиний відмітний знак для медичних служб усіх 

армій або, у крайньому разі, для всіх належних до цієї служби осіб однієї 

армії; затвердити єдиний прапор у всіх країнах для позначення похідних 

лазаретів і госпіталів» [139, с. 149; 140; 141, с. 633; 142]. 
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Для того щоб рекомендації конференції 1863 р. могли стати 

інструментом міжнародного права, уряд Швейцарії скликав у Женеві в 

серпні 1864 р. дипломатичну конференцію [143]. У підготовленому МКЧХ 

проекті конвенції, який став основою для обговорень на дипломатичній 

конференції, також передбачалося затвердження єдиного розпізнавального 

знака [144]. Пропозиція була прийнята і закріплена в статті 7 Женевської 

конвенції від 22 серпня 1864 р: «Для госпіталів і похідних лазаретів буде 

ухвалений спеціальний, для всіх однаковий, прапор. Він повинен у всіх 

випадках бути розміщений разом з прапором національним. Так само для 

осіб, які перебувають під захистом нейтралітету, буде дозволено 

використання особливого знака на рукаві; видача такого буде надана 

військовому керівництву. Прапор і пов’язка на рукаві будуть білі із 

зображенням червоного хреста» [144, с. 7; 141, с. 68]. 

Отже, від самого початку затвердження єдиного розпізнавального знака 

передбачалася одна з необхідних умов – недоторканність медичних служб та 

медичних формувань. З певних причин, які не вважали за потрібне вказати в 

протоколах жовтневої конференції 1863 р., обраною емблемою став червоний 

хрест на білому тлі. Відомі документи того часу не дають пояснень стосовно 

саме такого вибору. З давніх часів білий прапор вважався ознакою бажання 

вести переговори або здатися в полон; заборонялося вести вогонь по людині, 

який піднімав його з чесними намірами. Коли до білого прапора був доданий 

червоний хрест, він набув нового значення, вимагаючи поваги до поранених і 

тих осіб, які приходить їм на допомогу. Крім того, запропонований знак мав 

перевагу у тому, що його можна легко зробити і впізнати на відстані через 

контрастність кольорів. 

Загалом, емблеми Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 

користуються повагою згідно з пропозиціями міжнародного права. Проте все 

ж траплялися випадки з певним релігійним або політичним забарвленням, що 

певним чином послаблювали захист жертв збройних конфліктів [145]. 

Йдеться про те, що ті національні товариства, які не хотіли використовувати 
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емблему Червоного Хреста або Червоного Півмісяця, не визнавалися 

повноправними членами Руху. Таким чином, як зазначає Франсуа Бульйон, 

не діяв принцип універсальності, що створювало загрозу виникнення різних 

емблем. З метою вирішення проблеми було висунуто ідею затвердити третю 

емблему, прийнятну для всіх національних товариств. Її втілено в життя у 

грудні 2005 р. на дипломатичній конференції, яка визнала червоний кристал 

поряд із червоним хрестом і червоним півмісяцем [146]. Держави – учасниці 

Женевських конвенцій прийняли Третій Додатковий протокол, що 

встановлює додаткову емблему – червоний кристал. Протокол ІІІ допомагає 

національним товариствам діяти більш гнучко при використанні емблем і 

дозволяє окремим національним товариствам стати повноправними членами 

Руху. 

У сучасний період відмітними емблемами Женевських конвенцій та 

Додаткових протоколів до них є червоний хрест, червоний півмісяць і 

червоний кристал на білому фоні. Іншу емблему, визнану в Женевських 

конвенціях у червні 1949 р. – червоні лев і сонце, що не використовували з 

того часу як єдину, Ісламська Республіка Іран у 1980 р. замінила на червоний 

півмісяць [48]. Усі три емблеми можуть використовуватися для тих самих 

цілей і відповідно до однакових умов та користуватися рівним статусом і 

повагою згідно з МГП (ЖК I, ст. 38; ЖК II, ст. 41) [147]. Відомо, початкова і 

головна мета відмітних емблем полягає в тому, щоб бути добре видимим 

знаком захисту, на який мають право медичний персонал й інші об’єкти. 

Право використання відмітних емблем з метою захисту обмежене медичними 

формуваннями, санітарно-транспортними засобами та персоналом медико-

санітарної допомоги (ЖК I, ст. 44(1)). Більше того, на таке використання з 

метою захисту належить завжди отримувати дозвіл зацікавленої воюючої 

сторони і контролюватися нею. За згодою відповідних держав використання 

відмітних емблем з метою захисту дозволяється також для санітарних, 

безпечних зон і місцевостей, створених відповідно до Женевських конвенцій 
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1949 р. (ЖК I, IV, Додаток I, ст. 6.) для медичного персоналу, що працює під 

егідою ООН (ДП III, ст. 5). 

Кожна воююча сторона повинна прагнути до того, щоб її медичний 

персонал, формування та транспортні засоби були упізнаваними, і вживати 

заходів для полегшення їх впізнання (ЖК I, ст. 39; ЖК II, ст. 41; ДП I, 

ст. 18(1), (2)). Як правило, медичний персонал повинен мати нарукавну 

пов’язку із зображенням відмітної емблеми, а медичні формування та 

санітарно-транспортні засоби повинні піднімати прапори з розпізнавальною 

емблемою або іншим чином розміщувати розпізнавальну емблему (ЖК I, 

ст. 40–43; ЖК II, ст. 42–43; ЖК IV, ст. 20(2), 21, 22(2); ДП I, ст. 18(3), (4)). З 

метою забезпечення ефективності захисного знака, емблема повинна бути 

порівняно великого розміру і відповідно пропорційна до об’єкта, який 

підлягає захисту. Якщо візуальної ідентифікації недостатньо, наприклад 

через використовувані засоби і методи ведення воєнних дій, воюючі сторони 

можуть додатково або замість неї використовувати інші засоби ідентифікації, 

такі як світлові сигнали, радіосигнали або електронні засоби ідентифікації 

(ДП I, ст. 18(5), (6), Додаток I, ч. 3). 

Важливо зауважити, що відмітні емблеми та інші засоби розпізнавання 

самі по собі не надають покровительського статусу, вони орієнтовані лише 

на полегшення ідентифікації або впізнаваності медичних працівників і 

об’єктів, що мають право на захист згідно з нормами МГП (ДП I, Додаток I, 

ст. 1(2); ДП III, Преамбула, ч. 4.). І навпаки, якщо медичний персонал або 

медичні формування та транспортні засоби з якихось причин не можуть 

використати розпізнавальну емблему, це ускладнює їх упізнання, проте не 

позбавляє їх покровительського статусу [103]. 

Але й не існує обов’язку носити або демонструвати емблему. Загалом, 

носіння емблеми вважається добровільним вибором. У ситуації, коли з 

тактичних міркувань військовий командир в умовах нападів на військово-

медичні частини і транспортні засоби чи за потреби приховати наявність 

збройних сил вирішить, що медичні підрозділи мають замаскувати відмітні 
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емблеми, такі дії не позбавляють медичні формування захисту згідно з 

нормами гуманітарного права [103; 48, с. 186]. Також цілком очевидно, що 

для сторони противника буде нереально складно розпізнати конкретні 

об’єкти, що підлягають охороні як медичні формування або санітарно-

транспортні засоби. Враховуючи можливі труднощі з розпізнаванням, 

існують коментарі до Женевської конвенції з рекомендацією щодо 

застосування подібної тактики лише в разі крайньої необхідності [103]. 

Передбачено умови, за яких відмітні емблеми можуть 

використовуватися виключно для позначення, зокрема для того, щоб вказати, 

що особи та обладнання належать до національних товариств і діяльність 

здійснюється відповідно до Основоположних принципів Руху (ЖК I, 

ст. 44(2)). Таке використання для позначення осіб та об’єктів повинно 

відповідати національному законодавству і не означає якогось особливого 

захисту згідно з нормами МГП, крім загального захисту від безпосередніх 

нападів, обумовленого цивільним статусом персоналу. Якщо емблема 

використовується для позначення особи або об’єкта, вона повинна бути 

відповідного невеликого розміру. Під час збройного конфлікту умови, 

відповідно до яких вона застосовується, повинні не допускати небезпеки 

того, що її можуть переплутати із захисним знаком, що надає імунітет від 

безпосередніх воєнних нападів. 

Найчастіше знаки, які використовуються сторонами конфлікту для 

позначень, поєднуються з логотипом відповідного національного товариства. 

У виняткових випадках і тільки в мирний час використання відмітних емблем 

для позначення може слугувати для автомобілів швидкої допомоги і пунктів 

надання першої допомоги за умови, що допомога надається безкоштовно. 

Таке використання повинно відповідати національному законодавству, має 

бути дозволене національним товариством відповідної країни і обов’язково 

має з початком міжнародного збройного конфлікту припинитися (ЖК I, 

ст. 44(4)). 
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Зауважимо, що Міжнародні організації Червоного Хреста, а саме 

МКЧХ і Міжнародна федерація, можуть використовувати емблему червоного 

хреста повсякчас і для позначення всіх видів діяльності без будь-яких 

обмежень. Обидві організації використовують емблему червоного хреста як 

частину своїх логотипів. Використання ними емблеми навіть під час 

збройних конфліктів має в основному характер позначення і служить лише 

для того, щоб показати належність персоналу, приміщень та обладнання до 

однієї з вищевказаних організацій. Проте, у разі обставин, що цього 

вимагають, МКЧХ і Міжнародна Федерація можуть використовувати 

емблему червоного хреста як захисний знак [103]. На територіях, що їх 

заторкнули воєнні дії, МКЧХ з метою захисту використовує емблеми 

великого розміру на прапорах або жилетах-накидках для позначення свого 

персоналу, формувань і транспорту. Крім того, в МКЧХ існує давня і 

поширена практика застосування для захисних цілей свого логотипу, а не 

розпізнавальної емблеми червоного хреста на білому тлі [148]. 

Відмінності у використанні емблеми з метою захисту або розпізнання 

необхідні для уникнення плутанини щодо тих, хто має право носити видимий 

знак захисту під час збройних конфліктів. Тому правила використання 

емблеми Червоного Хреста і Червоного Півмісяця національними 

товариствами встановлюють, що національні товариства Червоного Хреста і 

Червоного Півмісяця повинні прагнути, навіть у мирний час, вживати 

необхідних заходів для підтримки відносно невеликого розміру емблеми. 

Однак у коментарі до норми чітко відзначено рекомендаційний характер і те, 

що «використання емблеми великого розміру не виключається в деяких 

випадках, наприклад в обставинах, коли необхідно швидко впізнати 

працівників, які надають першу медико-санітарну допомогу» [148]. Тому в 

«Дослідженні МКЧХ функціональних, комерційних і інших непрофільних 

аспектів, що стосуються використання емблем» міститься рекомендація для 

медико-санітарних працівників національних товариств Червоного Хреста і 

Червоного Півмісяця, застосовувати розпізнавальну емблему великого 
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розміру в ситуаціях внутрішніх заворушень, якщо це сприятиме наданню 

медичної допомоги жертвам насильства, і це загалом не заборонено 

національним законодавством [149]. 

На практиці захисна цінність відмітних емблем та довіра до них 

залежить від належної поведінки тих, хто уповноважений їх 

використовувати, а також від ефективного запобігання зловживанням ними. З 

урахуванням дійсно високого рівня довіри до розпізнавальних емблем та їх 

захисної цінності вкрай важливо не допускати зловживанням емблемами. 

Тому норми МГП забороняють будь-яке неправомірне використання 

відмітних емблем, знаків і сигналів [150], які передбачені Женевськими 

конвенціями і Додатковими протоколами до них (ЖК І, ст. 53; ДП І, ст. 38(1); 

ЗМГП, норма 59). 

Залежно від ситуативних обставин свідоме неправомірне використання 

відмітної емблеми може навіть прирівнюватися до віроломства і, відповідно, 

до скоєння військового злочину (ДП I, ст. 37(1)(d), 85(3)(f)). Будь-яка імітація 

або застосування відмітних емблем для особистих або комерційних цілей, 

незалежно від мотиву, також заборонені (ЖК І, ст. 53(1)).  

На жаль, досі трапляються ситуації, в умовах яких емблема гуманності 

перетворюється на мішень. Такі дії були неодноразово доведені свідченнями 

про напади, насильницькі зникнення або вбивства осіб, які перебували під 

захистом емблеми. Загалом, найбільш небезпечними районами для 

здійснення гуманітарних місій залишаються Сирія та Афганістан [151; 152]. 

Так, в Афганістані впродовж 2016–2017 рр. відбулася серія нападів на 

працівників МКЧХ і це спричинило обмеження допомоги. Адже напади були 

навмисними та здійснені по об’єктах, що належали до найбільш безпечних 

для працівників МКЧХ та цивільних осіб. Також у грудні 2016 р. мало місце 

викрадення працівника МКЧХ, а згодом було жорстоко вбито ще шість 

працівників [153]. 

Вказані події відображають ігнорування емблем захисту і МГП 

загалом, дедалі частіше проявляється проблема його нівелювання. Наслідком 
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стає не лише загибель гуманітарних працівників, а й унеможливлюється 

виконанання гуманітарних місій в цих регіонах і тисячі людей залишаються 

без життєво необхідної допомоги. 

Як доводять М. Сассолі та А. Був’є, у держав існує юридичний 

обов’язок забезпечити регулювання застосування відмітних емблем їх 

національним законодавством відповідно до Женевських конвенцій і 

Додаткових протоколів до них, включаючи положення, що стосуються 

ефективного запобігання будь-якого неправомірного використання і 

покарання за нього (ЖКI, ст. 54; ЖКII, ст. 45). Крім того, МКЧХ опублікував 

типовий закон, що стосується емблеми, мета якого полягає в тому, щоб 

надати урядам корисні вказівки та підтримку в цьому питанні [154; 155]. 

Як зазначає Мішель Мейєр: «Червоний Хрест та Червоний Півмісяць – 

всього лише корисний інструмент, практичний засіб, призначений для того, 

щоб досягти поваги до вже існуючого міжнародного юридичного права на 

захист» [156, с. 88]. Отже, напади на працівників МКЧХ не лише 

відображають відсутність поваги до емблеми, а й свідчать про порушення 

права на захист гуманітарних працівників та осіб, які його потребують. Тому 

існує прямий причинно-наслідковий зв’язок між нападами на гуманітарних 

працівників та дотриманням прав тих осіб, які потрапляють у зону воєнних 

дій. 

Різниця між офіційним персоналом з надання допомоги та особами, що 

надають її de facto, має певне значення щодо права носити емблему або 

відмітний знак, що надає захист. Так, за участі військовослужбовців у діях з 

надання медичної допомоги лише ті, хто офіційно належить до відповідних 

армійських служб, мають право носити емблеми червоного хреста або 

червоного півмісяця, що забезпечує юридичний імунітет від будь-якого 

нападу. І навпаки, інші військові, які займаються тією ж діяльністю, але 

офіційно не належать до медичної служби збройних сил, не мають права на 

відмітний знак і діють на свій ризик [102, с. 297]. Загалом, проведення такої 

відмінності між військовим персоналом, який офіційно займається наданням 
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допомоги, та іншими військовослужбовцями має на меті позбавлення 

можливості скористатися відмітними знаками, що надають захист, для 

ворожих цілей. Йдеться про наближення до ворожих позицій під прикриттям 

цих знаків, прибирання їх в останній момент та відкриття вогню.  

Правове регулювання використання державами розпізнавальних знаків 

викладено у статті 18 Додаткового протоколу І [46]. Акцентовано увагу на 

прагненні сторін, що перебувають у конфлікті, до забезпечення 

розпізнавання їх медичного персоналу, формувань і транспорту. Також 

зазначено про намагання сторін щодо застосування і здійснення «методів 

процедури», що уможливлюють саме розпізнавання. Статус і діяльність 

цивільних медичних працівників на окупованій території визначаються за 

розпізнавальними знаками та посвідченнями осіб. 

Медичні формування та санітарно-транспортні засоби за узгодженням з 

відповідними органами влади можуть позначатися емблемою. Згідно з 

положеннями Другої Женевської конвенції нею позначають також судна і 

плавучі засоби. Дана стаття також трактує можливість застосування не лише 

розпізнавальної емблеми, а й певних відмітних сигналів для розпізнавання 

медичних формувань та транспорту. Використання відмітних сигналів без 

паралельного застосування розпізнавальної емблеми можливе лише у 

винятковому разі або в окремих особливих випадках. Вони не повинні 

використовуватися з іншою метою, окрім розпізнавання медичних 

формувань і транспорту, що окреслені у ІІІ главі Додатка 1 ДП І. Крім того, 

контроль за використанням розпізнавальної емблеми і сигналів, а також 

запобігання і припинення зловживань ними унормоване положеннями 

Женевських конвенцій і ДП І. 

У цілому, з метою забезпечення загальної поваги до емблеми і 

недопущення зловживань у застосуванні, держави – учасниці Женевських 

конвенцій зобов’язані прийняти внутрішньодержавні закони, що 

встановлюють порядок використання емблеми і застерігають від 

необґрунтованого і неправомірного застосування. Зауважимо, що запобігти 
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випадкам неправомірного використання емблем не вдається лише вжиттям 

адміністративних і кримінально-правових заходів. Тому держави повинні 

інформувати громадянську, ділову і медичну спільноти про порядок 

відповідного використання емблеми. Крім того, національні товариства 

Червоного Хреста також мають співпрацювати з органами влади щодо 

проблеми забезпечення належного застосування емблеми. 

Обов’язок поважати символіку червоного хреста, червоного півмісяця 

та червоного кристала покладено на все міжнародне співтовариство. Заяви 

щодо невиконання вимог МГП через недотримання супротивною стороною є 

неприйнятними. Кожне порушення МГП, кожний напад на осіб, які 

перебувають під захистом емблем червоного хреста, червоного півмісяця та 

червоного кристала має розцінюватись як правопорушення, за яке 

передбачено покарання. 

Таким чином, можна стверджувати про існування вичерпних 

міжнародно-правових норм щодо використання розпізнавальних знаків та 

емблем, пов’язаних з наданням медичної допомоги під час збройних 

конфліктів. Положення правових актів з їх детальним роз’ясненням щодо 

використання відмітної емблеми – червоного хреста, червоного півмісяця і 

червоного кристала на білому тлі орієнтовані на забезпечення 

недоторканності медичних служб та медичних формувань.  

Право використання відмітних емблем з метою захисту обмежене 

медичними формуваннями, санітарно-транспортними засобами та 

персоналом медико-санітарної допомоги. Використання повинно завжди 

мати дозвіл зацікавленої воюючої сторони і контролюватися нею. Крім того, 

відмітні емблеми та інші засоби розпізнавання самі по собі не надають 

покровительського статусу, вони орієнтовані лише на полегшення 

ідентифікації або впізнаваності медичних працівників і об’єктів, що мають 

право на захист згідно з нормами МГП. І навпаки, якщо медичний персонал 

або медичні формування та транспортні засоби з якихось причин не можуть 
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використати розпізнавальну емблему, це ускладнює їх упізнання, проте не 

позбавляє їх покровительського статусу. 

Розпізнавальні знаки, які використовуються сторонами конфлікту для 

позначень, поєднуються з логотипом відповідного національного товариства. 

У виняткових випадках і тільки в мирний час використання відмітних емблем 

для позначення може слугувати для автомобілів швидкої допомоги і пунктів 

надання першої допомоги за умови, що допомога надається безкоштовно. 

Таке використання повинно відповідати національному законодавству, має 

бути дозволене національним товариством відповідної країни і обов’язково 

має з початком міжнародного збройного конфлікту припинитися. На 

практиці захисна цінність відмітних емблем та довіра до них залежить від 

належної поведінки тих, хто уповноважений їх використовувати, а також від 

ефективного запобігання зловживанням ними. З урахуванням дійсно 

високого рівня довіри до розпізнавальних емблем та їх захисної цінності 

вкрай важливо не допускати зловживанням емблемами. 

Висновки до розділу 2 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що ситуативні чинники, властиві 

для зон збройних конфліктів, показують пріоритетну роль актуальності й 

певної сталості проблеми захисту жертв насильства. Характерні особливості 

наслідків воєнних дій спричиняють перешкоди або й неможливість доступу 

потерпілих до медичних послуг.  

Для обмеження людських втрат на полі бою і в тилу воюючих сторін, 

для захисту осіб, які втратили працездатність або засоби до існування 

внаслідок збройних конфліктів, МКЧХ та національні товариства Червоного 

Хреста і Червоного Півмісяця провадять активну діяльність щодо поширення 

та імплементації на національному рівні зобов’язань, встановлених 

міжнародним гуманітарним правом і правом прав людини. Важливими 

аспектами залишається прийняття та виконання кожною країною 

національної стратегії в галузі охорони здоров’я та військової медичної 

доктрини. 
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На даний час можемо стверджувати про наявний потужний комплекс 

правових норм, спрямований на захист, гуманне ставлення та забезпечення 

негайної медичної допомоги жертвам збройних конфліктів з недопущенням 

між ними жодних відмінностей, крім медичних. Стандарт належної обачності 

щодо поранених і хворих під час бойових дій, надання медичної допомоги 

цивільному населенню, військовополоненим, а також позитивні зобов’язання 

держави-окупанта щодо системи охорони здоров’я на окупованій території 

закріплено в нормах міжнародного звичаєвого права, Женевських конвенціях 

та Додаткових протоколах до них, а саме: Главі ІІ ЖК І, ст. 12 ЖК ІІ, ст. 16-

19, 55-57, 91-92 ЖК IV, ст. 13-16, 20, Глава ІІІ, ст. 112-113 ЖК ІІІ, Частині ІІ 

ДП І, Частині ІІІ ДП ІІ. Проте рівень фукціональності механізму 

забезпечення надання та отримання медичної допомоги в умовах збройного 

конфлікту не є достатнім і тому потребує подальших удосконалень та 

конкретизації в різних напрямах. 

Право на отримання гуманітарної допомоги у забезпеченні життєво 

необхідними медичними засобами та послугами – це право, що має 

гарантуватися не лише під час збройних конфліктів, але і в мирний час. В 

умовах збройного конфлікту праву цивільного населення на отримання 

гуманітарної допомоги кореспондує обов’язок держави, що здійснює 

ефективний контроль відповідної території, надати таку допомогу, а у 

випадку недостатності власних ресурсів – прийняти її від компетентних 

організацій чи інших держав. МГП встановлює основні принципи надання та 

отримання гуманітарної допомоги медичного характеру. Сторона, що надає 

згоду на надання гуманітарної медичної допомоги населенню, не повинна 

безпідставно відмовлятися від надання цієї згоди. Надання гуманітарної 

допомоги всупереч волі держави, яка мала обґрунтовані підстави згоду не 

надавати, буде порушенням принципів міжнародного права. У випадку 

безпідставного та довільного ненадання згоди стороною конфлікту, 

здійснення гуманітарної операції всупереч її волі може розцінюватись як 

втручання у внутрішні справи та порушення принципів територіальної 
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цілісності й суверенної рівності, яке, однак, може виправдовуватись 

посиланням на обставини, які виключають протиправність діяння, а саме, 

контрзаходи. 

Крім жертв збройного конфлікту, право на отримання медичної 

допомоги мають учасники збройного конфлікту, які не є пораненими чи 

хворими, а саме: особовий склад збройних сил, населення неокупованої 

території, яке стихійно береться за зброю, ополчення, учасникі руху опору, 

тощо. Оскільки право кожної людини на найвищий досяжний рівень 

фізичного і психічного здоров’я не підлягає дерогації навіть в умовах 

збройного конфлікту, держава зобов’язана реалізувати стандарт належної 

обачності й гарантувати це право також активним учасникам збройного 

конфлікту. ЖК ІІІ передбачає позитивні зобов’язання сторони, яка утримує 

військовополонених, щодо забезпечення цієї категорії необхідною медичною 

допомогою та доглядом. 

Надання медичної допомоги терористам під час збройного конфлікту 

не означає легалізацію терористичних організацій чи їхніх методів ведення 

бойових дій. Забезпечення медичною допомогою всіх хворих та поранених 

комбатантів незалежно від їхньої належності до сторони конфлікту без будь-

якої дискримінації є одним з ключових принципів міжнародного 

гуманітарного права. Встановлення національним законодавством покарання 

за правомірну медичну діяльність, яка полягає у наданні необхідної допомоги 

пораненим та хворим на полі бою у відповідності до принципів медичної 

етики, а також переслідування лікарів, що виконують свій обов’язок, може 

кваліфікуватись як порушення норм міжнародного права. Тому, на нашу 

думку, доцільним є встановлення у антитерористичному законодавстві 

держав винятку із заборони надання будь-якої допомоги терористам – 

надання їм необхідної медичної допомоги у випадку хвороби чи поранення 

під час ведення воєнних дій.  

Розроблені заходи стосовно захисту медичного персоналу, медичних 

формувань і санітарно-транспортних засобів під час збройних конфліктів 



 117 

відображені у базових нормах міжнародного гуманітарного права, які 

зорієнтовані на заборону заподіяння їм шкоди і загалом, нападу. У цілому, 

медичних працівників не можуть обмежувати у виконанні їхніх завдань, 

переслідувати за надання допомоги пораненим, примушувати відмовитися 

від своїх функцій тощо. Стандарт належної обачності щодо захисту 

медичного персоналу, медичних формувань, установ і транспорту під час 

збройних конфліктів втілено в положеннях ЖК І (ст. 15, 18, Глави ІІІ, IV та 

VI, ст. 40 і 41), ЖК II (ст. 8, Глави ІІІ-V , ст. 42), ЖК III (Глава ІV), ЖК ІV 

(ст. 20, 27, 56, 57), ДП I (ст. 12-17, 18, Розділ ІІ), ДП II (ст. 9, 10, 12, 18), а 

також нормах звичаєвого міжнародного права. 

Положення МППЛ у загальному вигляді зобов’язують поважати право 

поранених і хворих на отримання недискримінаційного доступу до медичних 

послуг, і сторони збройного конфлікту повинні утримуватися від прямого і 

непрямого втручання в реалізацію цього права. До заборонених видів 

втручання належать: збройні вторгнення на територію медико-санітарних 

частин, в результаті яких частково або повністю припиняється надання 

необхідної медичної допомоги пораненим і хворим; погрози, переслідування 

або покарання медичних працівників, що виконують свої виключно медичні 

завдання; а також створення необґрунтованих перешкод діяльності медико-

санітарних установ. 

Підсумкові дані МКЧХ свідчать про неухильні тенденції щодо 

нехтування державними і недержавними сторонами зобов’язань МКП і МГП. 

Водночас мінімізація ризиків заподіяння шкоди цивільним особам, 

медичному персоналу, медичним формуванням і транспорту залежить від 

виконання сторонами конфлікту запобіжних заходів при виборі засобів і 

методів ведення бою, а також врахування принципу пропорційності у 

досягненні військової мети. Суттєвий вплив на захист медичних структур і 

цивільного населення в умовах збройного конфлікту чинять керівні 

принципи лікарської етики та їх незмінність. 
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Нинішня ситуація із великою кількістю нападів на медичні установи у 

зонах бойових дій говорить про те, що сучасне МГП не надає належного 

захисту медикам, пораненим та хворим. Однією із причин цього можна 

вважати той факт, що договірне МГП допускає напад на медичні формування 

за певних обставин, тобто не надає медичним формуванням абсолютного 

імунітету. Оскільки концепція відносного імунітету медичних установ не 

перешкоджає нападам на них та всіляким зловживанням під час збройного 

конфлікту, вважаємо за доцільне запровадити концепцію абсолютного 

імунітету і внести необхідні зміни до договірного МГП (Женевських 

Конвенцій та до Додаткових Протоколів до них). Так, пропонуємо доповнити 

статтю 13 ДП І, таким чином: «навіть за наявності сумнівів у подвійному 

використанні медичного формування, а саме використанні його як з 

військовою, так і з медичною ціллю, напад на таке медичне формування 

забороняється». На нашу думку, що введення терміну «подвійного 

використання» та повної заборони нападу на медичне формування, яке 

використовується з подвійною метою змінить ситуацію, дозволить закріпити 

більш гуманну позицію, за якої загроза життю медичного персоналу, 

поранених та хворих є неможливою за жодних обставин. 

З метою захисту і розпізнавання медичного персоналу, медичних 

формувань, санітарно-транспортних засобів та устаткування використовують 

емблеми червоного хреста, червоного півмісяця і червоного кристала на 

білому тлі. Захисні функції емблем у період збройного конфлікту 

задекларовано Женевськими конвенціями і Додатковими протоколами до них 

для застосування працівниками медичного корпусу. Використання емблем не 

уповноваженими установами, окремими особами, а також для захисту 

комбатантів прямо заборонено положеннями МГП. 
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РОЗДІЛ 3 

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У СФЕРІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ МЕДИЧНОЇ 

ДОПОМОГИПІД ЧАС ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ 

 

 

3.1. Діяльність міжнародних міжурядових і неурядових організацій 

у сфері міжнародно-правового регулювання надання та отримання 

медичної допомоги під час збройних конфліктів 

 

Збройні конфлікти й надалі здійснюють руйнівний вплив у багатьох 

регіонах світу. Так, лише у Сирії налічується 1,5 мільйона громадян з 

отриманими через війну травмами; застосування хімічної зброї, бочкових 

бомб і звичайних видів озброєння супроводжувалося загибеллю, пораненням 

і тероризуванням мирних жителів. Подібні збройні конфлікти відображають 

важливість збільшення поваги міжнародного гуманітарного права в цілому, а 

також підкреслюють надзвичайну вагомість Додаткових протоколів до 

Женевських конвенцій. Сучасні збройні конфлікти стали більш складними, 

поширеними та руйнівними. Міжнародне гуманітарне право, включаючи 

Додаткові протоколи до Женевських конвенцій, встановлює чіткі межі для 

поведінки в умовах збройного конфлікту, покликані не тільки полегшувати 

людські страждання, а й забезпечувати надійний перехід від конфлікту до 

миру і стабільності. 

У цьому зв’язку надзвичайно важливою залишається роль міжнародних 

міжурядових організацій (ММУО) – активних провідників виконання норм 

міжнародного гуманітарного права.  

Рада Безпеки ООН виконує функції і повноваження згідно зі Статутом 

ООН [157]: підтримує міжнародний мир і безпеку відповідно до принципів та 

цілей ООН; розслідує будь-який спір або ситуацію, яка може призвести до 

міжнародного напруження; виносить рекомендації щодо методів 
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врегулювання таких суперечок або умов їх вирішення; виробляє плани щодо 

визначення існування загрози миру або акту агресії і виносить рекомендації 

щодо необхідних заходів. Так, 27 вересня 2013 р. Рада Безпеки ООН 

прийняла резолюцію про заборону в Сирійській Арабській Республіці 

розробки, виробництва, зберігання і застосування хімічної зброї [158]. 

Резолюція була схвалена світовою спільнотою як така, що сприятиме 

налагодженню переговорів воюючих сторін. Проте випадки застосування 

хімічної зброї в Сирії продовжилися і на початку 2016 р. сирійсько-

американське медичне товариство оприлюднило відомості про 161 атаку. 

Загинула 1491 особа, а 14 581 особа зазнала отруєнь різного ступеня. Серед 

використаних отруйних речовин був хлор, застосування якого засудила в 

резолюції Рада Безпеки ООН 2209 від 6 березня 2015 р. [159] 

Упродовж трьох місяців 2020 р. Рада Безпеки прийняла 15 резолюцій 

[160]. Остання з них прийнята 30 березня ц.р. щодо охорони та безпеки 

миротворців. Серед іншого, Рада Безпеки «…закликає вжити заходів до 

посилення оперативної медико-санітарної підтримки, включаючи 

встановлення чітко визначених і практично застосовних медичних стандартів 

для операцій з підтримки миру, прискорити зусилля щодо вдосконалення 

системи медичного обслуговування та евакуації поранених миротворців, 

забезпечити розгортання відповідних медичних установ і кваліфікованого 

персоналу для вжиття необхідних заходів реагування у форматі 10-1-2 в 

будь-який час у межах району місії і якомога ближче до місць дислокації 

наданих країнами військових і поліцейських контингентів, протягом усього 

терміну дії місій» [161]. 

У 2016 р. РБ ООН ухвалила Резолюцію 2286 (2016), в якій рішуче 

засудила будь-які акти насильства, атаки та погрози в адресу поранених і 

хворих, медичного персоналу, осіб, які виконують гуманітарну місію, та всіх 

людей, що займаються виключно медичними обов’язками. Рада Безпеки 

також заявила про низку вимог: усі сторони збройного конфлікту повною 

мірою дотримуються своїх зобов’язань відповідно до міжнародного права, 
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включаючи, у відповідних випадках, міжнародне право прав людини і 

міжнародне гуманітарне право, в тому, що стосується їхніх зобов’язань за 

Женевськими конвенціями і Додатковими протоколами до них; сторони 

зобов’язані забезпечувати повагу і захист усього медичного персоналу та 

осіб, які виконують гуманітарну місію і займаються виключно медичною 

справою, їхніх транспортних засобів та обладнання, а також лікарень та 

інших медичних установ [162].  

У травні 2020 р. Генеральний секретар ООН опублікував свою 

Доповідь про захист цивільного населення під час збройних конфліктів, у 

якій, зокрема, йдеться про проблему нападів на медичні заклади та медичних 

працівників, а також наголошується на складнощах у наданні медичної 

допомоги населенню, потерпілому внаслідок збройних конфліктів, у зв’язку 

із спалахом та поширенням COVID-19 [163]. 

Співробітників ООН направляють на роботу в периферійні місця 

служби, у тому числі в райони з недостатньо розвиненою інфраструктурою. 

Така робота пов’язана з підвищеним ризиком для здоров’я і життя, про що 

свідчать напади на службові приміщення ООН (в Іраку, Алжирі та 

Афганістані) [164]. Крім об’єктів, розгорнутих країнами, які надають свої 

підрозділи в рамках миротворчих місій, в ООН у цей час є близько 120 

медичних закладів на місцях (включаючи амбулаторні пункти і цивільні 

клініки, використовувані під час операцій з підтримання миру). У цих 

польових медичних центрах працюють 166 лікарів, 197 медсестер і така ж 

кількість допоміжного персоналу [165]. Передбачається, що амбулаторний 

пункт повинен надавати первинне медичне обслуговування і послуги щодо 

безпеки і гігієни праці достатній кількості співробітників системи ООН, 

найнятих на міжнародній та місцевій основі. У тій чи іншій країні створюють 

амбулаторний пункт за рекомендацією директора Відділу медичного 

обслуговування ООН у разі виникнення надзвичайної ситуації в галузі 

охорони здоров’я [165]. 
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Організація медичного обслуговування (ОМО) надає зазначеним 

медичним центрам підтримку у формі технічного нагляду за роботою їх 

медперсоналу. Адміністративне забезпечення їхньої діяльності зазвичай 

належить до обов’язків груп країн, а особисту відповідальність за дану 

ділянку в цілому несе або координатор-резидент, або спеціальний 

представник Генерального секретаря. Як зазначає М. Чулков, механізми 

управління та підзвітності, що забезпечують функціонування клінік і 

амбулаторних пунктів ООН на місцях, варто уточнюватии і повідомляти 

широкому загалу з урахуванням тих послуг, які вони повинні централізовано 

надавати різним установам. 

До функцій ОМО входить управління, підтримка і контроль діяльності 

розміщеної по всьому світу медичної служби, яка і сьогодні є спільною для 

цілого ряду департаментів та організацій. Глобальний доступ до медичних 

послуг співробітникам забезпечується такими способами [166]: 1) надання 

консультацій та допомоги у зв’язку з проханнями про медичну евакуацію та 

репатріацію співробітників і їх визнаних утриманців, військових 

спостерігачів, цивільних поліцейських спостерігачів і військовослужбовців 

миротворчих контингентів ООН; 2) проведення періодичних виїзних 

оцінювань місцевих медичних закладів та умов життя в периферійних місцях 

служби і винесення відповідних рекомендацій персоналу та адміністрації; 

надання консультацій і допомоги у зв’язку зі створенням нових польових 

медичних установ Організації Об’єднаних Націй там і тоді, де і коли це 

необхідно; 3) надання технічної допомоги всім медичним установам ООН; 

4) призначення терапевтів ООН і перевірки їх роботи у всіх місцях служби; 

5) оцінювання всіх кандидатів на дотичні до медицини посади в ООН, 

включаючи добровольців і середній та молодший медичний персонал. 

Зазначені функції ОМО виконує в умовах значних труднощів. Зокрема, 

Генеральний секретар відзначав, що «…здатність ООН забезпечувати 

управління, підтримку і контроль стосовно географічно роз’єднаного 

медичного персоналу є мінімальною» [167]. У цьому зв’язку планується 
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певна реорганізація ОМО з метою ефективного здійснення політики в 

напрямі безпеки і гігієни праці та створення в системі ООН глобальної 

системи медичного обслуговування. 

Як зазначав Джим Кемпбелл (Jim Campbell), директор Департаменту 

ВООЗ з кадрових ресурсів охорони здоров’я: «Захист працівників медико-

санітарної допомоги є однією з найнагальніших обов’язків міжнародного 

співтовариства…. Без медичних працівників немає медичної допомоги» 

[168]. До цього часу дані про атаки на медичних працівників були 

фрагментарними і не було стандартного методу їх реєстрації. Для 

задоволення цієї потреби ВООЗ розробила нову систему збору даних, яка 

проходить випробування в Центральноафриканській Республіці, Сирійській 

Арабській Республіці, на Західному березі річки Йордан і в секторі Газа. 

Однак мета цього проекту полягає не тільки у зборі даних. Планується також 

використовувати отриману інформацію для визначення характеристик і 

пошуку шляхів уникнення атак або зменшення їх наслідків. «Щоразу, коли 

лікарі бояться йти на роботу або лікарня зазнає бомбардування і 

розграбування, це перешкоджає наданню медичної допомоги» [169], – 

зазначала Ерін Кенні (Erin Kenney), яка керує проектом ВООЗ, пов’язаним з 

новою системою. ВООЗ також розробила глобальну стратегію для надання 

допомоги країнам у вирішенні завдань, пов’язаних з кадрами охорони 

здоров’я, маючи на меті загальне охоплення послугами охорони здоров’я. Ця 

стратегія закликає забезпечити додатковий захист медичних працівників від 

насильства і шкоди в нестабільних державах і в країнах, що перебувають у 

стані безперервних надзвичайних ситуацій. 

Важливе значення мають Міжнародні медико-санітарні правила 

(ММСП) (1951) у новій редакції, прийнятій 23 травня 2005 р. 58-ю сесією 

Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я [170]. Метою застосування ММСП є 

запобігання міжнародному поширенню хвороб, оберігання від них, боротьба 

з ними і вжиття відповідних заходів на рівні суспільної охорони здоров’я. 

Такі заходи мають бути співмірними з ризиками для здоров’я населення, 
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обмежуватися ними і не створювати зайвих перешкод для міжнародних 

перевезень і торгівлі. Міжнародні медико-санітарні правила – це 

міжнародний документ, обов’язковий для виконання 194 державами. Під час 

ухвалення рішення для оцінки та повідомлення про подію, яка може являти 

собою надзвичайну ситуацію у сфері суспільної охорони здоров’я, що має 

міжнародне значення, держави, серед іншого, повинні оцінити серйозність 

впливу цієї події на здоров’я населення, у тому числі шляхом аналізу 

супутніх факторів, які можуть завадити заходам реагування, наприклад, 

наявність збройних конфліктів [170]. У доповіді 2016 р., присвяченій 

імплементації ММСП під час спалаху Еболи, зазначено, що у визначенні 

пріоритетності допомоги при створенні потенціалу для боротьби з 

інфекційними захворюваннями ВООЗ повинна брати до уваги країни, що 

перебувають у стані збройного конфлікту [171]. Водночас наявність 

збройного конфлікту може стати на заваді у виконанні державами своїх 

міжнародно-правових зобов’язань за ММСП. Одним із наслідків збройних 

конфліктів може бути активне поширення інфекційних захворювань, а також 

неспроможність системи охорони здоров’я впоратися з наданням необхідної 

медичної допомоги. Зазначене набуває особливої актуальності з огляду на 

пандемію, пов’язану з поширенням коронавірусу протягом 2019–2020 рр., 

зокрема в регіонах, охоплених збройними конфліктами. 

Крім уже згаданих міжурядових інституцій, функціонує 

спеціалізований орган ООН, створений у грудні 1991 р. за резолюцією 46/182 

Генеральної Асамблеї – Управління з координації гуманітарних питань 

(УКГП). Резолюція спрямована на зміцнення заходів ООН щодо складних 

надзвичайних ситуацій та збройних конфліктів у межах компетенції та 

діяльності Департаменту з гуманітарних питань (Department of Humanitarian 

Affairs, DHA). У 1998 р. зазначений департамент було об’єднано з УКГП, яке 

стало центром ООН з надання гуманітарної допомоги з розширеним 

мандатом щодо координації гуманітарної допомоги, зокрема медичного 

спрямування, розробки політики гуманітарної пропаганди [172]. 
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Зазначимо про існування й інших спеціалізованих міжнародних 

організацій та інституцій, зокрема Європейського комітету з питань охорони 

здоров’я, Керівного комітету Ради Європи з біоетики, Комісії Європейської 

фармакопеї, Європейського директорату з якості лікарських засобів для 

охорони здоров’я та ін. Також питаннями охорони здоров’я в межах своєї 

компетенції займаються конвенційні органи ООН. Наприклад, у Загальній 

рекомендації №30 щодо ролі жінок у попередженні конфліктів, їх участі в 

конфліктах та постконфліктних ситуаціях 2013 р. Комітет ООН з ліквідації 

дискримінації щодо жінок наголошує на тому, що в уражених конфліктами 

районах доступ до основних послуг з охорони здоров’я порушується через 

недостатню інфраструктуру, відсутність професійних медичних працівників, 

базових медикаментів і медичних товарів [173].  

Внаслідок цих факторів, а також загальної ескалації насильства у 

воєнний час жінки та дівчата зазнають більшого ризику незапланованої 

вагітності, отримання важких статевих і репродуктивних травм, зараження 

інфекціями, що передаються статевим шляхом, включаючи ВІЛ/СНІД, що 

порушує їхнє право на рівноправний доступ до медичної допомоги згідно із 

статтею 12 (1) Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 

1979 р. [173] У зв’язку з цим Комітет визначає елементи належної обачності і 

закликає відповідні держави забезпечити жінкам і дівчатам, у тому числі 

біженцям і внутрішньо переміщеним особам, належний доступ до медичних 

закладів, працівників, препаратів і послуг, зокрема у сфері сексуального та 

репродуктивного здоров’я, під час та після збройних конфліктів. 

Таким чином, універсальні міжнародні організації становлять 

важливий елемент міжнародної правової системи. Спеціалізовані установи 

ООН, зокрема ВООЗ, ПРООН та Комісар ООН у справах біженців, наділені 

повноваженнями у сфері надання гуманітарної й насамперед медичної 

допомоги. Гуманітарна сфера не є основним напрямом діяльності цих 

організацій, проте вони можуть мати у своїй структурі підрозділи, що 

займаються виключно нею, або ж у різних випадках можуть долучатися до 
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певних операцій. Процес формування системи міжнародно-правового 

регулювання надання медичної допомоги під час збройних конфліктів не 

завершений і потребує подальших удосконалень.  

Міжнародний Комітет Червоного Хреста уповноважений виконувати 

завдання, покладені на нього Женевськими конвенціями, в тому числі 

сприяти сумлінному дотриманню міжнародного гуманітарного права, 

надавати допомогу, зокрема медичного характеру, і захист жертвам з числа 

цивільних осіб і військовослужбовців під час міжнародних і неміжнародних 

збройних конфліктів, внутрішніх заворушень і їх безпосередніх наслідків 

[174]. 

Як засвідчує стаття 4 Статуту МКЧХ від 24 червня 1998 р., роль МКЧХ 

полягає, серед іншого, у тому, щоб навчати медичний персонал і 

забезпечувати підготовку медичного обладнання у взаємодії з 

Національними товариствами, військовими і цивільними медичними 

службами та іншими компетентними органами [175]. Крім того, МКЧХ може 

виступати з будь-якою гуманітарною ініціативою, яка відповідає його ролі 

виключно нейтральної і незалежної установи і посередника, а також може 

розглядати будь-яке питання, що потребує розгляду такою організацією. 

Роль МКЧХ не обмежується організацією безпосередньої медичної 

допомоги потерпілим внаслідок збройних конфліктів: ця міжнародна 

неурядова організація робить значний внесок у реалізацію інформаційно-

просвітницьких кампаній на зазначену тематику, проведення експертних 

досліджень міжнародно-правового регулювання надання та отримання 

медичної допомоги під час збройних конфліктів, підтвердженням чого є 

проект «Надання медичної допомоги під загрозою». В рамках проекту було 

зібрано дані щодо нападів на медичні заклади за період з 2012-го по 2014 р. та 

проаналізовано 2398 фактів нападів у 11 країнах. Завдяки проекту світова 

спільнота ще раз усвідомила, наскільки важливо поширювати, сприяти і 

поважати етичні принципи, якими керуються працівники охорони здоров’я, а 

також підтримувати медичний персонал певними інструментами, які 
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допоможуть їм вирішувати етичні дилеми. Дослідження в рамках Проекту 

розподілило напади на медичні установи на такі групи: вбивство, поранення, 

арешт пацієнтів медичних закладів; погрози, фізичне насильство, арешти 

медичного персоналу; неправильне використання медичних формувань (їх 

захоплення, використання для зберігання зброї, ведення обстрілів з їх 

території); збройний напад, що призводить до руйнування, та унеможливлює 

подальше функціонування закладу; викрадення лікарських засобів та 

медичної техніки [176, с. 9]. 

За результатами консультацій 30 червня 2015 р. МКЧХ із Всесвітньою 

медичною асоціацією (ВМА), Міжнародним комітетом військової медицини 

(МКВМ), Міжнародною радою медичних сестер (МРМС) і Міжнародною 

фармацевтичною федерацією (МФФ) у межах проекту «Надання медичної 

допомоги під загрозою» було сформульовано і прийнято «Етичні принципи 

надання медичної допомоги під час збройних конфліктів та інших 

надзвичайних ситуацій» [177]. Враховувалося, що цивільні та військові 

медичні організації мають спільну мету – забезпечити безпеку свого 

персоналу, установ і майна, а також надати неупереджену та ефективну 

медичну допомогу під час збройних конфліктів та інших надзвичайних 

ситуацій. Брався до уваги принцип гуманності, згідно з яким стражданням 

людей слід запобігати і полегшувати їх за будь-яких обставин, і принцип 

неупередженості, відповідно до якого медична допомога повинна надаватися 

без дискримінації. 

Всесвітня медична асоціація (World Medical Association, WMA) –

всесвітня федерація національних медичних асоціацій, що представляє 

мільйони лікарів по всьому світу. ВМА була офіційно створена 18 вересня 

1947 р. й виросла в 2018 р. до 113 національних медичних асоціацій і понад 

10 мільйонів лікарів [178]. Діючи від імені пацієнтів і лікарів, ВМА прагне 

забезпечити для всіх людей максимально високі стандарти медичної 

допомоги, етики, освіти і дотримання прав людини в галузі охорони здоров’я. 

ВМА опікується станом медичної етики загалом і в всьому світі, беручи на 
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себе відповідальність за встановлення етичних принципів для лікарів. 

Модернізоване формулювання давньої клятви Гіппократа було спрямоване 

на розгляд II Генеральної Асамблеї в Женеві у 1948 р. Медична клятва була 

прийнята і Асамблея вирішила назвати її Женевською декларацією. 

Крім того, на II Генеральній Асамблеї було ухвалено доповідь про 

«військові злочини і медицину». Це спонукало Раду ВМА доручити Комітету 

щодо підготовки Міжнародного кодексу медичної етики провести відповідне 

дослідження, результати якого після широкого обговорення у 1949 р. III 

Генеральна Асамблея взяла до уваги. У 1952 р. в рамках організації було 

засновано постійний комітет з медичної етики. Відтоді він активно працює, 

як видно з декларацій і заяв ВМА, які регулярно оновлються. Основним 

органом, який затверджує рішення ВМА, є Генеральна Асамблея, яка 

проводиться щорічно і формується з делегацій національних асоціацій-

членів, посадових осіб і членів Ради ВМА, а також представників 

асоційованих членів (а це можуть бути окремі лікарі, що бажають 

приєднатися до ВМА). 

У 2012 р. було оновлено Регламент ВМА щодо збройних конфліктів та 

інших ситуацій, пов’язаних із насильством. У ньому, зокрема, відзначено, що 

медична етика в мирний та воєнний час ідентична, адже основною її метою є 

забезпечення добробуту пацієнта, збереження його здоров’я та життя, при 

цьому лікарі зобов’язані дотримуватися вимог міжнародних конвенцій про 

захист прав людини, джерел МГП та декларацій ВМА з медичної етики [179]. 

Документ також включає Кодекс поведінки ліарів під час збройних 

конфліктів, у якому лікарям заборонено порушувати норми міжнародного 

права, в тому числі МППЛ та МГП. У 2017 р. ВМА ухвалила Заяву щодо 

збройних конфліктів, у якій ще раз закликала медичних працівників 

поважати норми МГП [180]. 

Міжнародний комітет військової медицини створено в 1921 р. За рік 

до того, на 28-й сесії Асоціації військових офіцерів США (AMSUS), капітан 

Вільям С. Байнбрідж та генерал Жюль Вонккен ініціювали створення 
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міжнародної організації медичної служби Збройних сил [181]. Країнами-

засновницями міжнародної та міжурядової організації, основним завданням 

якої є підтримка і зміцнення співпраці та обміну знаннями між медичними 

службами збройних сил усіх держав-учасників стали: Бельгія, Бразилія, 

Франція, Італія, Іспанія, Швейцарія, Велика Британія та Сполучені Штати 

Америки. 21 травня 1952 р. Всесвітня організація охорони здоров’я визнала 

Комітет «міжнародною організацією, що спеціалізується на медико-

військових питаннях», 28 квітня 1990 р. Комітет змінив свою назву і став 

Міжнародним комітетом війської медицини, що складається з членів, 

спостерігачів та кореспондентів. Усі країни, що є членами Організації 

Об’єднаних Націй, можуть стати членами МКВМ, визнавши його Статут. 

До обов’язків МКВМ належить виконання таких функцій: 1) 

підтримувати та зміцнювати зв’язки професійної співпраці між медичними 

службами Збройних сил усіх держав; 2) періодично організовувати 

Міжнародні конгреси військової медицини (світові та регіональні); 3) 

організовувати міжнародні навчальні заняття в широкому або обмеженому 

масштабі з предметів, що цікавлять військову медицину, зокрема міжнародні 

курси підвищення кваліфікації для молодих офіцерів медичної служби 

Збройних сил; 4) заохочувати через свої інструменти дотримання та 

застосування міжнародного гуманітарного права, зокрема організовуючи або 

підтримуючи курси з міжнародного гуманітарного права, що застосовуються 

до збройних конфліктів, призначених для членів медичних служб Збройних 

сил; 5) постійно оновлювати документацію, що становить інтерес для 

медичних служб Збройних сил та розповсюджувати її, публікуючи 

міжнародний огляд; 6) періодично присуджувати призи за статті 

інноваційного характеру з питань військової медицини або медико-правової 

галузі, зокрема премію «Жуль Вонкен»; 7) підтримувати постійні контакти з 

різними медичними службами Збройних сил у всьому світі через офіційних 

представників таких служб; 8) забезпечувати зв’язок з різними 

міжнародними органами, які стосуються долі та захисту поранених і хворих 
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Збройних сил; 9) сприяти поширенню медичних доктрин, що застосовуються 

для медичної допомоги у випадку великої кількості поранених та хворих як 

серед військового, так і серед цивільного населення, та підтримувати 

співпрацю між різними національними службами охорони здоров’я з 

належним дотриманням національного суверенітету; 10) пропонувати свою 

допомогу для сприяння зв’язкам та координації під час гуманітарного 

втручання Збройних сил у масштабних лихах; 11) активно пропагувати мир 

шляхом вільного обміну медичними знаннями, міжнародного медичного 

співробітництва, тим самим підвищуючи взаєморозуміння, толерантність та 

співіснування. 

Для виконання своїх місій МКВМ періодично організовує Всесвітні 

конгреси військової медицини. Конгреси проводяться в державах-членах для 

таких цілей: заохочення службових та особистих відносин між Директорами 

військово-медичної служби, через асоціацію (відповідно до бажання країни-

організатора) представників міжурядових, міжнародних та неурядових 

організацій, об’єкти яких мають спільні інтереси з МКВМ; детального 

вивчення сучасних знань або досліджень, пов’язаних з військовою 

медициною; поширення наукової інформації про діяльність військових 

медичних служб; надання меж та засобів для проведення статутних засідань 

МКВМ (Генеральна Асамблея, Робоча група тощо). Останній Конгрес 

відбувся у травні 2019 р. у м. Базель (Швейцарія) та був присвячений 

питанням взаємодії військово-медичної етики і права; лідерства в медицині; 

системи хімічної, біологічної, радіологічної, ядерної та терористичної 

оборони; цивільно-військового співробітництва у невідкладній медицині. 

Наступний Конгрес має відбутися у вересні 2021 р. 

Міжнародна рада медичних сестер (International Council of Nurses, 

ICN) – федерація більш як 130 національних асоціацій середнього медичного 

персоналу, що представляє мільйони медсестер і фельдшерів по всьому світу 

[182]. МРМС, що перебуває під управлінням представників середнього 

медичного персоналу й очолює сестринську справу на міжнародному рівні, 
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прагне забезпечити якісні послуги медичних сестер для всіх і розумну 

політику в галузі охорони здоров’я по всьому світу [183]. 

До структури Ради належать: Рада національних представників, Рада 

директорів і персонал Міжнародної ради медичних сестер. Рада директорів 

складається з голови, трьох віце-президентів і одинадцяти членів, які 

обираються не більше ніж на два терміни. Рада виступає як агент Ради 

представників і веде свою діяльність згідно з політикою Ради представників. 

Члени Ради директорів обрані представляти медсестер у всьому світі і не є 

представниками тієї чи іншої країни або регіону. Рада народних 

представників є керівним органом, яка визначає напрям політики 

Міжнародної ради на макрорівні, вирішує питання допуску членів, обрання 

Ради директорів, поправок до конституції та ін. 

З нагоди 100-річчя Міжнародної ради медичних сестер у 1999 р. було 

прийнято офіційний символ – біле серце, що означає знання, турботу і 

людяність, традиційно властиві сестринському персоналу. Обрання білого 

кольору пояснюється тим, що він об’єднує всі кольори та асоціюється з 

турботою і гігієною. Крім того, Міжнародна рада медичних сестер заснувала 

три нагороди: нагорода імені Христини Рейман, нагорода за досягнення в 

галузі охорони здоров’я та захисту прав людини, а також міжнародну премію 

досягнення. Також Міжнародна рада медичних сестер у 1910 р. заснувала 

Міжнародний фонд Ф. Найтінгейл. У такий спосіб увічнено пам’ять про 

британську реформаторку, засновницю сестринської справи: на її честь 

створено Фонд післядипломної освіти, що дозволяє медсестрам з різних 

країн удосконалювати свою професійну майстерність. Ставши згодом 

національною героїнею, «під час Кримської війни Найтінгейл організувала в 

Османській імперії догляд за пораненими солдатами союзників, а згодом 

заснувала перші курси сестер милосердя в Британії. У жовтні 1854 р., під час 

Кримської кампанії, разом з 38 помічницями, серед яких були черниці та 

сестри милосердя, Найтінгейл вирушила в польові шпиталі в Скутарі 

(Османська імперія), а потім до Криму. Послідовно втілювала в життя 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2
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принципи санітарії та догляду за пораненими. У результаті менш ніж за шість 

місяців смертність у лазаретах знизилася із 42 до 2,2 %. Після повернення до 

Британії в 1856 р., Найтінгейл дістала доручення реорганізувати армійську 

медичну службу». Флоренс Найтінгейл стала автором підручників «Записки 

про шпиталі» та «Записки про догляд за хворими», а також ґрунтовного 

трактату «Спостереження» [184], який визначив санітарну реформу в 

британській колонії. Кожні два роки Міжнародний Комітет Червоного 

Хреста 12 травня присуджує 50 медалей імені Флоренс Найтінгейл – це вища 

нагорода для медичних сестер. 

Міжнародна рада медсестер розглядає охорону здоров’я як право всіх 

людей, незалежно від фінансових, політичних, географічних, расових чи 

релігійних міркувань [183]. Це право включає право на вибір або відмову від 

догляду, включаючи право приймати чи відмовлятися від лікування чи 

харчування; інформовану згоду; конфіденційність і гідність, включаючи 

право померти з гідністю. Медсестри зобов’язані захищати права на здоров’я 

людей у будь-який час і в будь-якому місці. Це включає забезпечення того, 

щоб належна допомога надавалася в межах наявних ресурсів та відповідно до 

етики сестринської справи. Крім того, медсестра зобов’язана забезпечити 

отримання пацієнтами відповідної інформації до того, як вони дадуть згоду 

на лікування або процедури, включаючи участь у дослідженні. 

У 2012 р. Міжнародна рада медичних сестер оновила свою Заяву 

стосовно збройних конфліктів. Організація висловила особливе занепокоєння 

щодо потенційного впливу збройних конфліктів на цивільне населення, 

біженців, внутрішньо переміщених осіб та учасників бойових дій 

(комбатантів), включаючи прямий і непрямий вплив на здоров'я та 

порушення основних прав людини [185]. У документі підкреслено 

вразливість таких груп населення, як жінки, діти, особи похилого віку, а 

також зазначено про необхідність забезпечення для них своєчасного та 

ефективного доступу до системи надання медичної допомоги. Крім того, 

наголошено на необхідності дотримання норм міжнародного права та 
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висловлено підтримку впровадженню норм Загальної декларації прав 

людини та Женевських конвенцій. 

Широко відома своєю діяльністю ще одна незалежна міжнародна 

медична гуманітарна організація – «Лікарі без кордонів» (фр. Medecins sans 

frontiers, MSF). У 1999 р. вона стала лауреатом Нобелівської премії миру за 

гуманітарну діяльність та допомогу постраждалим під час збройних 

конфліктів, від природних і техногенних катастроф [186]. Неурядова 

організація розпочала свою діяльність у 1971 р. у Парижі як незалежна 

асоціація французьких лікарів. Згодом її робота вилилася у міжнародний 

гуманітарний рух з певними представництвами у 20 країнах. Члени 

об’єднання працюють над численними проектами у 80 країнах світу, 

сприяючи вирішенню проблеми надання гуманітарної допомоги як однієї з 

важливих складових сучасної міжнародної політики. 

Нині секретаріат організації «Лікарі без кордонів» розташований в 

Брюсселі під керівництвом президента Міжнародної ради організації д-ра 

Мортена Рострупа і генерального секретаря Рафаеля Віласанхуана. 

Об’єднання налічує понад 24 тис. волонтерів-лікарів, більшість яких медичні 

працівники, але є й фахівці з інших галузей. Основне фінансування «Лікарів 

без кордонів» забезпечується здебільшого завдяки 2 млн індивідуальних 

донорів [187]. 

Хартія Організації визначає її як міжнародну неурядову організацію з 

такими ключовими принципами діяльності [188]: «1) Надання допомоги 

потерпілим внаслідок природних і техногенних катастроф, так само як і 

жертвам збройних конфліктів, без дискримінації та незалежно від їхньої 

расової приналежності, віросповідання та політичних переконань; 2) 

Дотримання нейтралітету в ім’я загальновизнаної лікарської етики і 

загальновизнаного права на гуманітарну допомогу (організація вимагає від 

національних урядів і державних органів повної свободи при здійсненні своєї 

діяльності); 3) у свою чергу, добровольці і штатні співробітники «Лікарів без 

кордонів» зобов’язуються неухильно дотримуватися професійної етики для 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/1971
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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цілей збереження повної незалежності Організації від всіляких політичних, 

релігійних та економічних насильств; 4) всі добровільні і штатні 

співробітники Організації повинні усвідомлювати ризик, пов’язаний з їхньою 

професійною діяльністю. У зв’язку з цим вони, члени їхніх сімей або їхні 

довірені особи не мають права вимагати матеріальної компенсації, за 

винятком тих випадків, коли Організація сама здатна надати посильну 

допомогу. Часто працівники Організації зазнають викрадання. Наприклад, 

агенція ООН у справах біженців у жовтні 2011 р. призупинила більшість 

своїх місій у Дадаабі – одному з найбільших гуманітарних таборів у світі, 

через викрадення двох працівниць Організації» [189]. Крім того, серед 

напрямів діяльності «Лікарів без кордонів» – профілактика поширення 

СНІДУ в бідних африканських країнах, боротьба з туберкульозом та іншими 

хворобами [190].  

«Лікарі без кордонів» своєю діяльністю охоплюють усі континенти, 

надсилаючи свої місії в гарячі точки та країни з недостатньо розвиненою 

системою охорони здоров’я. Практичну діяльність організація провадить, 

послуговуючись таким механізмом, як: співпраця з місцевими державними 

установами для надання допомоги; робота в провінційних медичних 

установах країн, що розвиваються за допомогою тренінгів для місцевого 

персоналу з метою підняття рівня локальної системи охорони здоров’я; 

інформування громадськості про кризові ситуації та їхні наслідки, сприяння 

у забезпечені дотримання основних прав людини, надання необхідної 

медичної допомоги та ін.; допомога потерпілим, інформування ЗМІ та 

світової спільноти про важливі, але маловідомі для загалу проблеми країн, та 

ін. 

Інформування громадськості про кризові ситуації та їх наслідки є 

одним з головних пріоритетів Організації. У Південному Судані та багатьох 

інших регіонах Африки, Азії та Латинської Америки працюють місії «Лікарів 

без кордонів» з метою не лише допомогти постраждалим, а й поінформувати 

світову громадськість про виконану роботу, поточні проблеми тощо. За 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/2011
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%86%D0%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%9C%D0%86
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допомогою презентацій, статей, інтерв’ю ці місії привертають увагу до 

нагальних, але маловідомих проблем країн, що розвиваються. Моніторинг і 

захист прав людини є ключовим завданням польових місій. «Лікарі без 

кордонів» стають на захист порушених прав людини, безпосередньо 

здійснюючи тиск на державні органи, через інформаційні кампанії 

мобілізують громадську думку в західних країнах. Прикладом є ініційована у 

1999 р. колишнім главою «Лікарів без кордонів» Бернаром Кушнером 

інформаційна кампанія під час Косовської кризи. Тоді Організація 

дистанціювалася від урядів країн – членів НАТО і не координувала свої дії з 

військовим командуванням Альянсу. Загалом, аби запобігти втручанню 

державних структур у свою роботу, зокрема щодо використання Організації 

для політичних цілей, а також для підвищення ефективності своєї діяльності, 

«Лікарі без кордонів» принципово зберігають певну дистанцію з урядами 

країн і дотримуються нейтралітету. Саме тому Організація є прихильницею 

незалежного фінансування, а пріоритет віддається пожертвам фізичних осіб. 

В останні десятиріччя «Лікарі без кордонів» працювали у близько 

80 країнах за програмами, серед яких найбільш значущими стали такі: з 

1994 р. – допомога цивільним жертвам етнічних і регіональних конфліктів у 

районі Великих африканських озер; 2002–2003 рр. – місія під час 

громадянської війни в Ліберії; до 2003 р. – місія в Іраку (завершено після 

терористичної атаки на представництво Червоного Хреста в Багдаді); 1979–

2004 рр. – місії на афгано-пакистанському кордоні та в Афганістані (через 

убивство п’яти працівників і посилення небезпеки Організація вийшла з 

регіону) [191]. Коли лікарні зруйновані або переповнені, MSF бере на себе 

обов’язки з надання медичної допомоги і підтримки. Співробітники MSF 

організовують роботу мобільних клінік та операційних палат, допомагають 

створювати умови санітарії та гігієни, ведуть програми щодо харчування, 

стримування поширення епідемій. Також MSF займається наданням 

психологічної допомоги людям, які стали вимушеними переселенцями 

внаслідок конфлікту або живуть у зоні бойових дій. 
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У 2016 р. Організація розпочала міжнародну кампанію під назвою «Ми 

не ціль». MSF засудила відсутність проведення серйозного чи 

неупередженого розслідування після бомбардувань медичних установ, 

заявивши про вакуум як у міжнародній гуманітарній системі, так і в 

політичній системі загалом [192]. Крім того, Організація регулярно публікує 

на своєму сайті огляди актуальних проблем з питань забезпечення медичною 

допомогою в районах, уражених збройним конфліктом, видала Практичний 

посібник з МГП (остання редакція 2013 р.), оприлюднює Доповіді про 

результати своєї діяльності (останній – за 2018 р.).  

Отже, в сучасних умовах суттєвих ускладнень збройних конфліктів 

міжнародні міжурядові організації відіграють важливу роль. Рада Безпеки 

ООН підтримує міжнародний мир і безпеку відповідно до принципів та цілей 

ООН, розслідує будь-яку ситуацію, виносить рекомендації щодо методів 

врегулювання та виробляє плани щодо виявлення загрози миру або акту 

агресії. У межах миротворчих місій нині діє близько 120 медичних закладів 

ООН. Організація медичного обслуговування ООН надає зазначеним 

медичним центрам підтримку у формі технічного нагляду за роботою їх 

медперсоналу. До функцій ОМО входить управління, підтримка і контроль за 

діяльністю розміщеної по всьому світу медичної служби, яка і сьогодні є 

спільною для цілого ряду департаментів та організацій. ВООЗ розробила 

глобальну стратегію для надання допомоги країнам у вирішенні завдань, 

пов’язаних з кадрами охорони здоров’я, маючи на меті загальне охоплення 

послугами охорони здоров’я. Ця стратегія закликає забезпечити додатковий 

захист медичних працівників від насильства і шкоди в нестабільних державах 

і в країнах, що перебувають у стані безперервних надзвичайних ситуацій. 

Управління з координації гуманітарних питань є центром ООН з надання 

гуманітарної допомоги з розширеним мандатом щодо координації 

гуманітарної допомоги, вироблення політики гуманітарної пропаганди. 

МКЧХ належить провідна роль у міжнародно-правовому регулюванні 

надання та отримання медичної допомоги під час збройних конфліктів. У 
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виконанні своїх функцій він спирається на Керівні принципи, що стосуються 

дій у разі порушень міжнародного гуманітарного права. Об’єктом уваги 

МКЧХ є всі порушення міжнародного гуманітарного права, незалежно від 

того, чи стосуються вони надання допомоги та захисту особам, які не беруть 

участі або тим, що припинили брати участь у воєнних діях, або самого 

ведення воєнних дій, тобто використовуваних при цьому методів і засобів. 

Крім того, МКЧХ прагне надавати допомогу і забезпечувати захист у 

ситуаціях, до яких міжнародне гуманітарне право з формальної точки зору не 

може бути застосоване. 

До інших міжнародних неурядових організацій, що активно впливають 

на міжнародно-правове регулювання забезпечення медичної допомоги під 

час збройних конфліктів, належать також Міжнародна фармацевтична 

федерація, Всесвітня медична асоціація, Міжнародна рада медичних сестер, 

«Лікарі без кордонів» та ін. 

 

3.2. Поняття міжнародних медичних злочинів та практика 

міжнародних судових установ з питань отримання та надання медичної 

допомоги під час збройних конфліктів 

 

Практика міжнародних судових установ з питань отримання та надання 

медичної допомоги під час збройних конфліктів не надто широка й усталена, 

проте деякі рішення міжнародних судів свідчать про гостроту проблеми та 

нагальність її вирішення.  

Термін «медичний воєнний злочин» [45, с. 133] був запроваджений 

американськими дослідниками після Другої світової війни і його передовсім 

пов’язують із так званим Процесом над медиками (Doctors’ Trial), що його 

провадив Міжнародний військовий трибунал у Нюрнберзі в 1946 р. [193, 

с. 1]. У цій справі медиків судили за медичні злочини, вчинені під час війни. 

Перш ніж аналізувати особливості справи, важливо зрозуміти сутність так 

званих медичних правопорушень. Саме п. 4 статті 11 ДП І пролив світло на 
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розуміння серйозних медичних порушень МГП. Так, відповідно до згаданої 

статті медичні акти становлять серйозні порушення, коли вони (a) 

підпадають під заборони, що містяться в пунктах 1 і 2, або не виконують 

вимог пункту 3 статті; (б) вчиняються умисним діянням чи бездіяльністю, та 

(в) серйозно загрожують фізичному чи психічному стану чи недоторканності 

особи (г) яка перебуває під владою супротивної сторони, до котрої вона не 

належить (п. 3474) [49]. 

Заборонені дії – це, з одного боку, ті, які перераховані у пункті 2 статті 

11 ДП I, а саме: фізичні каліцтва, медичні чи наукові експерименти або 

вилучення тканини чи органів для трансплантації навіть за згодою особи. 

Однак це положення містить лише приклади дій, які заборонено. Загалом, під 

заборону підпадають усі медичні процедури, які не відповідають вимогам 

пункту 2 статті 11 ДП I. Наприклад, норма 92 Звичаєвого МГП передбачає, 

що каліцтво, медичні або наукові експерименти чи будь-яка інша медична 

процедура, яка не обумовлена станом здоров’я відповідної особи та яка не 

відповідає загальновизнаним медичним стандартам, заборонені [194, с. 320]. 

Пункт 2 статті 11 ДП І вимагає, щоб процедура відповідала 

загальноприйнятим медичним стандартам та стану здоров’я певної особи. 

Роз’яснення в цьому ж пункті деталізує, що загальноприйняті медичні 

стандарти – це такі стандарти, які «застосовувалися б за аналогічних 

медичних обставин до особи сторони, як до власного громадянина, який 

жодним чином не позбавлений волі» [45; с. 134]. Фактично медичний 

персонал сторони, який проводить процедуру, не має проводити розрізнення 

між особами, які потребують допомоги, на предмет їх належності до сторони 

супротивника.  

Однак не всі медичні процедури, заборонені пунктом 1 статті 11 ДП І, 

можуть кваліфікуватися як серйозні порушення, адже відповідне діяння не 

може бути позбавлене наміру, а також повинно мати серйозні наслідки для 

здоров’я та стану пацієнта. До того ж така дія має бути серйозно 

небезпечною, а вплив медикаментозної процедури на особу, яка лікується, 
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має бути «довготривалим або вирішальним» [49]. Зазвичай медичні 

процедури без терапевтичної мети відповідають цим критеріям. Після 

формулювання пункту 4 статті 11 ДП I, в якій ідеться про «умисне діяння чи 

бездіяльність», відповідна mens rea за такі вчинки зводиться до навмисності. 

Така діяльність обов’язково має наслідком не просте недбальство (англ. 

neglect), а саме навмисну дію чи бездіяльність (англ. wilful act or omission) 

[195, с. 34, 35]. В обвинувальному акті Процесу над лікарями mens rea 

тлумачиться як «протиправність, навмисні дії та усвідомлення». Це 

відповідає вимозі про намір для серйозних медичних злочинів пункту 4 статті 

11 ДП I. 

Цікаво зазначити, що проаналізовані статті не зводять можливих 

винуватців серйозних медичних злочинів лише до лікарів; це в принципі 

можуть бути особи, які проводять медичні процедури. Однак здебільшого 

саме медики стають об’єктами переслідування за подібні злочини [45; с. 135].  

Слід наголосити, що незважаючи на те, що формулювання статті 11 ДП 

І передбачає захист усіх затриманих осіб [196, с. 126], включаючи власних 

громадян сторони конфлікту, відмова в захисті щодо власних громадян все ж 

не призводить до серйозного порушення МГП, навіть якщо таких громадян 

позбавлено волі [197] (у подібних випадках мають місце злочини проти 

людяності) [45; с. 135]. Сфера захисту пункту 1 статті 11 ДП I включає 

«інтернованих, затриманих чи яким-небудь іншим чином позбавлених 

свободи осіб», а отже, медичне порушення переслідується як тяжке 

порушення лише у тому випадку, якщо потерпілою є особа, що перебуває під 

владою супротивної сторони, тобто без прив’язки до її національності. Ба 

більше, в Римському статуті також свідомо обійшли питання національності 

жертви в контексті переслідування за злочини, обмежившись лише згадкою 

про те, що жертва є представником супротивної сторони [198]. Отже, дії 

лікаря по відношенню до пацієнта можуть стати підставою для притягнення 

до відповідальності, якщо він лікує пацієнта, який не належить до тієї ж 

сторони конфлікту, і йому про це відомо.  
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Серйозні медичні порушення розглядаються як серйозні порушення 

Женевської конвенції, як це відповідним чином передбачено в частині 3 

статті 85 ДП I [46]. У випадках переслідування за такі злочини самими 

державами вони можуть кваліфікуватися як медичні воєнні злочини. У свою 

чергу, медичні воєнні злочини можна визначити ширше: «вони становлять 

умисні дії чи бездіяльність, які серйозно загрожують психічному, фізичному 

здоров’ю чи недоторканності захищеної особи, яка перебуває під владою 

супротивної сторони збройного конфлікту, та вчиняються лікарем як його 

професійні дії, у ході збройного конфлікту» [45; с. 137]. Слід мати на увазі, 

що воєнні злочини можуть бути вчинені під час збройних конфліктів як 

міжнародного, так і неміжнародного характеру, оскільки мова йде про такі 

порушення положень про захист, за які має наступати кримінальна 

відповідальність. Ця позиція підтримується на рівні доктрини (Л. Муар, 

К. Кресс, Ла Гайє), практики (окрема думка судді Абі-Сааб у рішенні щодо 

юрисдикції у справі Тадича), а також відображена в Римському статуті, в 

якому криміналізуються скалічення, медичні та наукові експерименти, 

здійснені під час збройних конфліктів неміжнародного характеру. Основним 

елементом для кваліфікації медичних воєнних злочинів, учинених під час як 

міжнародного, так і неміжнародного конфліктів, та відповідного 

кримінального переслідування є безпосередній зв’язок із збройним 

конфліктом. 

Цікаво проаналізувати статути судів, до практики яких ми часто 

звертаємося, на предмет закріплення медичних злочинів. Так, Статути 

Міжнародного кримінального трибуналу щодо колишньої Югославії (далі – 

МКТЮ) та Руанди (далі – МКТР) не містять прямих згадок про медичні 

воєнні злочини. Стаття 2 Статуту МКТЮ передбачає юрисдикцію щодо 

серйозних порушень ЖК та ДП I, а саме – навмисні вбивства, катування чи 

нелюдське поводження, включаючи біологічні експерименти, і навмисне 

заподіяння великих страждань чи серйозних травм тілу чи здоров’ю [199]. 

Юрисдикція суду передбачена щодо інших порушень Женевських конвенцій, 
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серйозних порушень законів і звичаїв війни згідно з ДП I, перерахованих у 

статті 3 Статуту. Апеляційна палата в справі Тадича встановила, що вони 

також можуть бути вчинені у ході збройних конфліктів неміжнародного 

характеру [200]. В рішенні по справі Kordic and Cerkez 2001 р. у пункті 245 

наведено визначення складу злочину: «[злочин] умисного заподіяння 

великих страждань чи серйозних травм тілу чи здоров’ю є умисним діянням 

чи бездіяльністю, що спричиняє серйозні психічні чи фізичні страждання чи 

каліцтва, за умови, що необхідний рівень страждань чи каліцтв може бути 

доведений... існує ще одна вимога, щоб дії були спрямовані проти 

«захищеної особи» [201]. У справі Blaskic (2000) МКТЮ дійшов висновку, 

що ця категорія правопорушень включає ті діяння, які не відповідають 

умовам, встановленим для характеристики катувань, навіть незважаючи на 

те, що дії катувань також можуть відповідати згаданому визначенню. Аналіз 

виразу «навмисне заподіяння великих страждань чи серйозних травм тілу чи 

здоров’ю» свідчить про те, що це єдине правопорушення, елементи якого 

викладені як альтернативні варіанти [201]. У справі Naletilic and Martinovic 

(2003 р.) було встановлено вимоги до поняття шкоди: «серйозна шкода не 

обов’язково повинна означати постійну та непоправну шкоду, але вона має 

передбачати шкоду, що виходить за рамки тимчасового нещастя, 

збентеження чи приниження. Це має бути шкода, що призводить до 

серйозних і довготривалих негараздів для здатності людини вести нормальне 

та конструктивне життя» [201]. 

Серйозні медичні порушення відповідно до частини 4 статті 11 ДП І не 

були включені до статті 2 або 3 Статуту. Медичні воєнні злочини можуть 

переслідуватися лише як серйозні порушення, такі як убивства, катування 

або нелюдське поводження. Швидше за все, серйозні медичні порушення не 

були включені до Статуту, оскільки ці злочини не були актуальними під час 

конфлікту в колишній Югославії.  

Водночас варто згадати Обвинувальний акт у справі Čelebići, де 

йшлося про обвинувачення в умисному вбивстві осіб як серйозному 
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порушенні відповідно до частини (а) статті 2 Статуту МКТЮ та як 

порушенні законів і звичаїв війни згідно зі статтею 3 Статуту, яка збігається 

зі статтею 3 (1) (а) спільною для чотирьох ЖК через відмову в наданні 

медичної допомоги [202]. Ніхто з обвинувачених не був медиком, а відмова в 

наданні медичної допомоги вважалася частиною злочину умисного вбивства. 

Однак ані Судова, ні Апеляційна палати у своїх рішеннях не розглядали 

цього аспекту окремо.  

Статут МКТР визначає, що трибунал не має юрисдикції щодо 

серйозних порушень Женевських конвенцій і зводить юрисдикцію до 

воєнних злочинів, учинених лише під час неміжнародного збройного 

конфлікту. Стаття 4 Статуту МКТР криміналізує порушення спільної статті 3 

та порушення ДП II, у тому числі частину (а) щодо насильства над життям, 

здоров’ям та фізичним чи психічним благополуччям людей, зокрема 

вбивства, а також жорстокого поводження, такого як катування, каліцтво чи 

будь-яка форма тілесних покарань [203]. Окрім посягань на особисту 

гідність, які можуть бути вчинені в медичному контексті, це єдиний 

віддалено медичний злочин, який переслідується за Статутом МКТР. 

Втім, МКТР торкнувся медичного питання у так званому процесі 

Нтакірутімани. У цій справі лікаря судили за його дії під час геноциду в 

1994 р. [204]. Жерард Нтакірутімана був лікарем і медичним директором 

лікарні Мугонеро в комплексі Мугонеро, префектура Кібуе, Руанда [45, 

с. 160]. Попри те, що початкове обвинувачення від 20 жовтня 2000 р. не 

інкримінувало Нтакірутімані ніяких медичних злочинів, сторона 

обвинувачення у своєму досудовому дописі звинувачувала Нтакірутіману в 

злочині проти людяності («інші нелюдські діяння») відповідно до статті 3 (i) 

Статуту МКТР – «закритті медичного магазину, відмові в лікуванні пацієнтів 

тутсі та припиненні постачання комунальних товарів» [205]. Так, коли 

Нтакірутімана замкнув сховище медикаментів і забрав із собою ключі, 

пацієнтам не вдалося надати медичну допомогу після його від’їзду. 

Обвинувачення стверджувало, що Нтакірутімана, покинувши лікарню 14 
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квітня 1994 р. за наявності сотні поранених, здебільшого представників 

народності тутсі, які потребували лікування, тим самим відмовив їм у 

наданні медичної допомоги. Попри те, що Судовій палаті не вдалося 

встановити саме дискримінаційних намірів лікаря по відношенню до тутсі з 

огляду на аргумент захисту про брак медикаментів як таких, все ж вона 

визначила, що лікар відмовився від своїх пацієнтів тутсі, покинувши лікарню 

14 квітня 1994 р.; Судова палата відзначила цей аспект «як частину 

загального контексту» справи, що все ж таки дало підстави звинуватити 

Нтакірутіману не у злочині проти людяності за нелюдське поводження 

шляхом відмови в наданні медичної допомоги, а в геноциді та засудити до 

двадцяти п’яти років позбавлення волі [206]. 

Згідно зі статтею 3 Статуту Спеціального суду по Сьєрра-Леоне 

скалічення як вид насильства щодо життя, здоров’я та фізичного чи 

психічного благополуччя людей вважається серйозним порушенням спільної 

статті 3 ЖК та ДП II. Однак переслідувань за цією статтею не було [45; 

с. 143].  

Закон про створення Надзвичайних палат у судах Камбоджі з 

урахуванням змін від 27 жовтня 2004 р. прямо не згадує серйозні медичні 

порушення чи медичні воєнні злочини. Стаття 6 цього закону не згадує 

медичні експерименти як серйозні порушення ЖК [207].  

Відповідно до Римського статуту МКС має юрисдикцію щодо агресії, 

геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів. Стаття 8 (2) (а) 

Римського статуту визначає серйозні порушення Женевських конвенцій як 

воєнні злочини, які караються Міжнародним кримінальним судом, особливо 

коли вони «вчиняються як частина плану чи політики при 

широкомасштабному вчиненні таких злочинів» [35]. Стаття 8 (2) (a) (ii) 

криміналізує біологічні експерименти над захищеними особами. Стаття 8 (2) 

(b) (x) Римського статуту забороняє каліцтва та медичні чи наукові 

експерименти в міжнародних збройних конфліктах [35]. Положення статті 

співвідносяться зі статтями 13 ЖК III, 32 ЖК IV та 11 (2) (a) та (b) ДП I. 
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Стаття 8 (2) (b) (x) посилається на «інші серйозні порушення законів та 

звичаїв, що застосовуються в міжнародних збройних конфліктах». Як слушно 

зазначає С. Мерінг, розміщення статті суттєве: укладачі виключили це 

медичне порушення з положень про серйозні порушення згідно з підпунктом 

(а) та перемістили його до залишкового переліку відповідно до підпункту (b); 

цим самим укладачі навмисно вказали, що відповідно до Римського статуту 

це вважається воєнним злочином, але не серйозним порушенням Женевських 

конвенцій або ДП I [45; с. 144]. 

Продовжуючи аналіз безпосередньої судової практики на цьому 

напрямі в контексті саме воєнних злочинів, з огляду на їх масштабність 

хотілося б звернутися до подій після Другої світової війни, коли низка 

медиків була притягнута до кримінальної відповідальності за медичні дії, які 

вважалися воєнними злочинами чи злочинами проти людяності. Цей процес 

можна вважати єдиним прикладом суто медичного процесу в історії. 

Експерименти над людьми, причетність до «евтаназії» (навмисного 

умертвіння), відмова від надання медичної допомоги та інші зловживання 

медиків стали предметом численних судових справ після розкриття жахливих 

(медичних) реалій концтаборів та інших установ Третього Рейху до та під час 

Другої світової війни. Союзники вирішили, що «воєнні злочинці та особи, які 

брали участь у плануванні або проведенні нацистських діянь, що стосуються 

або становлять злочини, зокрема воєнні злочини, будуть заарештовані та 

постануть перед судом» [208].  

Так, першим у низці дванадцяти наступних Нюрнберзьких процесів 

став процес у справі лікарів, який тривав з 9 грудня 1946 р. по 20 серпня 1947 

р. (офіційно процес називався «США проти Карла Брандта») і в якому 

фігурували обвинувачення в медичних злочинах. Було звинувачено 20 

лікарів концентраційних таборів, а також один юрист і двоє чиновників. 

Основними пунктами звинувачення були примусові медичні експерименти 

(досліди), вбивства ув’язнених для анатомічної колекції Августа Хірта або 

примусова «евтаназія» (так звана Програма евтаназії Т-4), примусова 
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стерилізація тощо. З 23 обвинувачених семеро були засуджені до смертної 

кари, п’ятеро до довічного ув’язнення, четверо до різних тюремних термінів 

(від 10 до 20 років), а сімох було виправдано [Ошибка! Источник ссылки 

не найден.].  

Злочинні експерименти включали в себе дослідження впливу на 

організм зниженого тиску, переохолодження і морської води; тестування 

різних вакцин, зокрема від висипного тифу; досліди з гірчичним газом і 

фосгеном; трансплантологію, стерилізацію, а також програму умертвіння 

(евтаназію), яка передбачала масові вбивства понад 100 тис. людей з різними 

вадами. Цю програму виконували лікарі, медичний персонал, а часто й члени 

СС. Усі ці злочини, як стверджувалося, є порушеннями статей 4, 5, 6, 7 та 46 

Гаазьких конвенцій 1907 р., що стосуються поводження з 

військовополоненими, та статей 2, 3 та 4 Женевської конвенції щодо 

поводження з військовополоненими 1929 р., законів та звичаїв війни, 

загальних принципів кримінального права як похідних від кримінальних 

законів усіх цивілізованих націй, національних кримінальних законів та 

статті II Закону Про контрольну раду № 10 [210]. 

Важливо наголосити, що обвинувачення у справі лікарів спиралось і на 

принципи медичної етики, яка детально аналізувалась під час процесу. 

Обвинувачення в особі прокурора Т. Тейлора стверджувало, що заради 

медицини нацистська Німеччина «отруїла» поняття медичної етики, чим дала 

зелене світло жахливим експериментам над людьми. Зокрема, було порушено 

принцип, який лежить в основі клятви Гіппократа, – «не завдай шкоди», адже 

у ході злочинних медичних експериментів, як було доведено завдяки 

показанням свідків та обвинуваченим, не йшлося про згоду осіб на участь у 

дослідах та їх інформування про особливості й наслідки таких дослідів; їм не 

надавали необхідного догляду під час та після проведення експериментів, 

якщо вони взагалі не закінчувалися смертю піддослідних [211]. 

Важливо звернутися й до Хабаровського процесу, що відбувався у 

Військовому трибуналі Приморського військового округу. Обвинуваченими 
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в цьому процесі були полонені члени японської армії Квантун, які брали 

участь у підготовці й застосуванні бактеріологічної зброї [212]. У ході 

судового розгляду було доведено участь лікарів японської армії в 

нелюдських експериментах над військовополоненими, що полягали в 

дослідженнях заморожування, газової гангрени, сифілісу та інших 

інфекційних захворювань. Союзники не взяли участь у процесі через так 

звану недостатність доказів та небажання американської сторони надавати 

такі докази [213].  

Обвинуваченим ставилося за вину створення в Квантунській армії 

спеціальних підрозділів («загін 731», «загін 100»), зайнятих розробкою 

бактеріологічної зброї, зокрема розведенням бактерій чуми, холери, сибірки 

та інших тяжких захворювань, проведення експериментів над людьми (в 

тому числі радянськими військовополоненими) шляхом зараження їх цими 

захворюваннями, використання бактеріологічної зброї проти Китаю [214]. 

Звинувачення було пред’явлено за пунктом 1 Указу Президії Верховної Ради 

СРСР від 19 квітня 1943 р. № 39 «Про заходи покарання для німецько-

фашистських лиходіїв, винних у вбивствах і катуваннях радянського 

цивільного населення і полонених червоноармійців, для шпигунів, зрадників 

Батьківщини з числа радянських громадян і для їхніх пособників», що 

передбачав відповідальність у вигляді смертної кари через повішення [215]. 

Вина всіх обвинувачених була доведена в ході процесу, і всім їм, з 

урахуванням міри вини, були призначені покарання у вигляді різних термінів 

позбавлення волі.  

На жаль, під час цього судового процесу, на відміну від судового 

процесу над німецькими лікарями, питання медичної етики не аналізувалось, 

попри медичний характер правопорушень. Сторона винувачення лише один 

раз вдалася до порівняння зі злочинами, вчиненими СС, коли засуджувала 

експерименти під тиском, аналогічні тим, що проводилися в Дахау [216].  

Отже, попри те, що у ході судового процесу можна було спиратися на 

факти воєнних медичних злочинів, можливістю встановити норми та 
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принципи й виокремити вирішальну особливу роль медичної професії все ж 

таки не скористались [45; с. 170]. Так, випробування з «евтаназії» чітко 

стосувалися медичних воєнних злочинів: надаючи медичну допомогу або 

будучи відповідальними за її надання, медики діяли на шкоду особам, якими 

опікувалися, хоча останні не брали участі у воєнних діях. Те саме можна 

сказати і про експерименти, проведені медиками в концтаборах під час 

недобровільних та не узгоджених із об'єктами досліджень. 

У п. 2.1 було проаналізовано проблему допустимості надання медичної 

допомоги членам терористичних угруповань під час збройного конфлікту. 

Для ілюстрації судового вирішення зазначеної проблеми варто звернутися до 

справи лікаря Марії де ла Круз-Флорес, яка в 1996 р. була засуджена 

перуанським судом за нібито колаборацію з терористами (лікарка надавала 

медичну допомогу, включно з оперативним втручанням, членам Sendero 

Luminoso) і отримала 20 років ув’язнення [217, с. 24–25]. Її справа стала 

предметом розгляду Міжамериканського суду з прав людини, а особливу 

увагу вона привертає до себе досить глибоким аналізом питання медичної 

етики та переслідування законної професійної діяльності (медичної) під 

приводом боротьби з тероризмом.  

Окреслені питання порушив у своєму експертному висновку адвокат 

М. Гонсалез, який наполягав, що кримінальне переслідування законної 

професійної діяльності під приводом боротьби з тероризмом порушує 

статтю 9 Американської конвенції шляхом встановлення покарання за 

правомірне діяння – медичну діяльність, яка до того ж охороняється 

міжнародним гуманітарним правом та принципами медичної етики [217, 

с. 24]. Він підкреслив, що в цьому відношенні перуанське законодавство 

суперечить нормам і принципам міжнародного права. Він навів такі 

аргументи: «Медичний захист, передбачений МГП, пов’язаний з принципами 

медичної етики і, як такий, піднімається до рівня обов’язкової норми 

міжнародного права, що означає, що ніхто не може бути покараний за 

здійснення медичної діяльності відповідно до медичної етики» [217, с. 25]. 
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Пункт 1 статті 10 ДП II визначає, що жодна особа ні за яких обставин не 

повинна каратися за те, що вона провадила медичну діяльність, сумісну з 

медичною етикою, незалежно від того, яка особа виграла від такої діяльності. 

Необхідно відкинути можливість переслідування за медичну діяльність, 

оскільки, ведучи діяльність, пов’язану зі здоров’ям, лікар виконує 

гуманітарну місію в умовах збройного конфлікту. Відповідно до правил 

Всесвітньої медичної асоціації між пацієнтами не допускається 

дискримінація, за винятком передбаченої медичним пріоритетом. 

Представники медичної та парамедичної професії мають отримувати 

необхідний захист для вільного ведення своєї професійної діяльності. 

Зрештою, за жодних обставин не можна вважати діяльність медичного 

характеру злочином.  

Також лікар не може зазнавати утисків чи покарань за дотримання 

конфіденційності його стосунків з пацієнтом. Захист медичної діяльності є 

нормою МГП та загального міжнародного права, оскільки це звичаєва норма, 

що міститься у статті 16 ДП I для ситуацій міжнародного збройного 

конфлікту та статті 10 ДП II щодо збройних конфліктів неміжнародного 

характеру. Отже, можна сказати, що це міжнародна подвійна конвенційна 

норма, оскільки вона відображена в договорах про права людини та у 

звичаєвому праві, а також відповідає загальній практиці та opinio juris 

держав. Внутрішні норми, що суперечать принципам медичної етики, не 

можуть бути застосовані до медичного персоналу за жодних обставин. 

Женевські конвенції не дають точного визначення змісту медичної 

етики. Протоколи I та II 1977 р. досягли значного прогресу, в тому розумінні, 

що вони не зобов’язують медичний персонал виконувати завдання, несумісні 

з їх гуманітарною місією, або завдання, що суперечать медичній етиці чи 

іншим медичним нормам, покликаним захищати поранених та хворих. 

Медична діяльність за своєю суттю є нейтральною, і якщо вона не містить 

жодного акту збройного насильства, – це гуманітарна діяльність. Проблема в 

цьому випадку полягає в межах категорії тероризму за перуанським 
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антитерористичним законодавством, що дало можливість криміналізувати 

медичну діяльність.  

Що стосується права лікаря на конфіденційність, пункти 3 та 4 статті 

10 ДП II забороняють штрафувати лікаря, який не відступає від цієї 

конфіденційності. У ситуації збройного конфлікту міжнародний орган із 

захисту прав людини може спиратися на норми МГП. МГП може посилювати 

норми Американської конвенції або використовуватися при їх тлумаченні. 

Стаття 3, спільна для Женевських конвенцій, забороняє «засудження та 

застосування покарання без попереднього судового рішення». Стаття 6 ДП II 

встановлює низку гарантій, які повинні бути забезпечені особам при 

внутрішньому збройному конфлікті [217]. 

У 2004 р. Міжамериканський суд з прав людини постановив, що Перу 

такими діями порушила право М. де ла Круз-Флорес на свободу та особисту 

недоторканність, справедливий суд, гуманне поводження, передбачені 

Американською конвенцією з прав людини. Показово, що в цій справі Суд 

звернувся до положень статті 18 ЖК І, а також статті 16 ДП І та статті 10 ДП 

ІІ. Так само офіційна влада Перу притягала до відповідальності медиків за 

надання медичної допомоги членам організації Sendero Luminoso («Сяючий 

шлях») [218]. 

Досить відомою стала справа США проти Сабіра, в ході якої 

американська влада ініціювала кримінальне провадження проти лікаря 

Рафіка Сабіра, який мав відповідну ліцензію на ведення медичної діяльності, 

видану в Нью-Йорку. Він був звинувачений у «змові щодо надання та 

спробам надання матеріальної підтримки чи ресурсів Аль-Каїді, іноземній 

терористичній організації, у формі медичної допомоги пораненим 

джихадистам» [219]. Обвинувачення наполягало на тому, що лікар Сабір 

допомагав пораненим «із власного наміру та волі, а не через помилку чи 

випадковість» (п. 30). На доказ його намірів обвинувачення звернулося до 

плівок із записом його присягання на вірність Аль-Каїді. При цьому, 

намагаючись аргументувати невинуватість лікаря, захист спирався на 
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твердження, що «відповідач таким чином не сприяв діяльності організації 

Аль-Каїда як такої або її членам», наводячи аналогію з «проблемою водія 

таксі» (п. 31). Так, «проблема водія таксі» ілюструє ситуацію, коли фізична 

особа, така як водій таксі, не вступає в конфлікт з вимогами закону щодо 

матеріальної підтримки, якщо вона доправила члена іноземної терористичної 

організації до аеропорту, коли встановлено, що таким чином вона допомогла 

одній особі, а не організації в цілому» (п. 31). Однак обвинувачення 

наполягало, що лікарю Сабіру не інкримінують спробу надавати медичну 

підтримку чи ресурси одному, конкретному члену Аль-Каїди, навпаки, його 

обвинувачують у змові з метою надавати «медичну підтримку пораненим 

джихадистам» загалом у Саудівській Аравії (п. 31). 

Австралія та Велика Британія оцінюють, чи слід санкціонувати після 

повернення медиків, які, як повідомляється, надавали медичну допомогу на 

території, де перебували бойовики Ісламської Держави, включаючи 

потенційно членів ІДІЛ. 

Отже, протягом останньої чверті століття терористи та інші недержавні 

суб’єкти контролювали доступ до цивільного населення в різних збройних 

конфліктах, у першу чергу мова йде про Афганістан, Чечню, Колумбію, Газу, 

Ірак, Ліван, Малі, Непал, Нігерію, Пакистан, Перу, Філіппіни, Сомалі, Сирію 

та Ємен. Кількість і наслідки терактів зростають у всьому світі, і держави 

визначають більш організовані збройні групи як терористів. Справді, 

глобальна боротьба з тероризмом, можливо, ризикує розмити основоположну 

етику МГП: захист медичної допомоги для всіх поранених учасників бойових 

дій, дружніх чи ворожих сил. Водночас агресивні реакції держави на 

тероризм проливають світло на те, наскільки захист медичної допомоги в 

МГП, попри її великий обсяг, часто є фрагментарним і не всебічним. Можна 

стверджувати, що сучасна антитерористична політика суперечить деяким із 

цих засобів захисту МГП та викриває слабкість інших.  

Певний внесок у врегулювання питання захисту права на охорону 

здоров’я під час збройного конфлікту зробив Європейський суд з прав 
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людини. У низці своїх рішень він проголосив, що забезпечення адекватною 

медичною допомогою в період ведення воєнних дій чи окупації є 

невід’ємною складовою права на життя (Cyprus v. Turkey, Berktay v. Turkey, 

Ilhan v. Turkey, L.C.B. v. United Kingdom) [220, с. 106]. Так, у справі Cyprus v. 

Turkey, яка стосувалася ситуації міжнародного збройного конфлікту, ЄСПЛ 

визначив стандарт належної обачності щодо права на життя. Грецькі 

кіпріоти, які проживали в окупованій північній частині острова, 

стверджували, що обмеження можливості отримувати медичне лікування та 

належні медичні послуги призвели до порушення їхнього права на життя. 

Суд зауважив, що питання про порушення статті 2 Конвенції 1950 року може 

виникати тоді, коли влада держави наражає життя людини на небезпеку 

шляхом відмови у наданні медичної допомоги, яка в цілому доступна для 

решти населення. Суд вкотре нагадав, що зобов’язанням держави за статтею 

2 є не лише утримуватись від свавільного та незаконного позбавлення життя, 

а й застосовувати належні заходи з охорони життя всіх осіб, які перебувають 

під її юрисдикцією [221]. Суд не знайшов доказів того, що влада «Турецької 

Республіки Північного Кіпру» свідомо перешкоджала доступу населення 

окупованої території до медичної допомоги, і не знайшов порушення статті 2 

в цьому контексті. Справа L.C.B. v. United Kingdom стосувалася впливу на 

здоров’я ядерних випробувань, які хоч і проводились у мирний час, проте за 

ступенем негативних наслідків для людини чи довкілля не поступалися 

наслідкам від осередніх воєнних дій [222].  

Що стосується збройного конфлікту на території України, то 

13 березня 2014 р., за кілька днів до так званого «кримського референдуму», 

уряд України подав першу заяву до ЄСПЛ проти Російської Федерації щодо 

порушень останньою прав людини, зокрема права цивільного населення на 

життя і здоров’я як на території Автономної Республіки Крим і міста 

Севастополь, так і на території Донецької і Луганської областей [223, с. 40].  
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3.3. Імплементація міжнародно-правових норм щодо надання та 

отримання медичної допомоги в національне право у контексті війни на 

сході України 

 

Після Революції Гідності Російська Федерація захопила Кримський 

півострів і розпочала активне стимулювання розколу України. Певна 

розбалансованість державної влади, слабкість і демотивованість силових 

структур не змогли перешкодити координованим РФ бойовикам захопити 

відповідні державні органи в Донецькій та Луганській областях. Згідно з 

резолюцією Генеральної Асамблеї ООН №3314 від 14 грудня 1974 року, 

констатовано, що РФ вчинила агресію проти суверенітету, територіальної 

недоторканності та політичної незалежності України [224]. На розпочату 

гібридну війну Україна реагувала через запровадження антитерористичної 

операції (АТО), яку в 2018 р. виведено на законодавчому рівні до нової 

категорії – «заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях» [225]. Поза тим, що конфлікт триває на українській території, він 

фактично має міжнародний характер. Основним заходом політичного 

владнання збройного конфлікту стали Мінські угоди [226], які в цілому 

сприяли зниженню інтенсивності бойових дій, але не зупинили конфлікту. 

Збройний конфлікт на сході України, зумовлений агресією РФ, призвів 

до десятків тисяч людських жертв, появи сотень тисяч переселенців, втрати 

майна та бізнесу [227]. У новітній історії Україна вперше зіштовхнулася з 

подібним спектром проблем, що потребують негайного забезпечення 

справедливості та встановлення порушених прав людини. Воєнні злочини, 

зникнення і позасудові затримання осіб, що супроводжуються сумнівними 

процедурами обміну, – усе разом створює масштабність і нагромадження 

проблем. Низку серйозних проблем виявлено і в медичному забезпеченні 

Збройних сил України (ЗСУ), що зумовило проведення детального аналізу та 

пошук відповідних заходів для їх подолання. 
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Упродовж збройного конфлікту на сході України загинули тисячі 

українських військовослужбовців. Як стверджують різні джерела, найбільші 

втрати мають ЗСУ, менших втрат зазнали Міністерство внутрішніх справ 

України, Національна гвардія, Державна прикордонна служба України та ін. 

Проте значних втрат зазнало місцеве населення, яке проживає на території 

операції. Переважна кількість жертв конфлікту серед цивільного населення 

над комбатантами стала певною особливістю цієї гібридної війни. За 

останніми даними Управління по координації гуманітарних питань ООН, 

жертвами конфлікту на Донбасі стали понад 6 тис. осіб, кількість поранених 

сягнула 14,8 тис. осіб [228]. 

Починаючи з травня 2015 р. представники Луганського правозахисного 

центру «Альтернатива» проводили моніторинг ситуації з обстрілами 

цивільних об’єктів, зафіксувавши 24 пошкоджені медичні заклади. Внаслідок 

обстрілів 7 медиків загинуло та 7 дістали поранення. Правозахисники 

з’ясували, що «під час бойових дій неодноразово застосовувалася зброя 

невибіркової дії (РСЗО «Град») для обстрілів населених пунктів та закладів 

охорони здоров’я, розташованих на їхніх територіях» [229]. Ці факти можна 

кваліфікувати як напад невибіркового характеру. Крім того, було 

встановлено неодноразове розміщення на території закладів охорони 

здоров’я військової техніки та солдатів, які чинили психологічний тиск на 

медичних працівників. Центр «Альтернатива» у 2017 р. підготував 

Універсальний періодичний огляд (УПО) у рамках проекту «Демократизація, 

права людини та розвиток громадянського суспільства», що реалізовується 

Програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Міністерства 

закордонних справ Данії. У ньому виокремлено основні проблеми у сфері 

дотримання прав людини, що пов’язані з конфліктом на сході України. 

Втрати під час збройного конфлікту серед медичного персоналу 

становлять близько 100 осіб. Як представлено на інтернет-ресурсі «Книга 

пам’яті полеглих за Україну», серед загиблих – 15 лікарів та начальників 

медичних служб, 11 фельдшерів, фармацевтів та медичних братів, 26 
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санітарних інструкторів (старших бойових медиків) та 44 санітари (бойові 

медики) [230]. 

Управління Верховного комісара ООН оцінювало втрати серед всіх 

українських бійців на Донбасі (ЗСУ, МВС і Нацгвардії) у 4,1 тис. осіб. Крім 

того, за даними ООН, у війні на сході України загинули щонайменше 3345 

цивільних осіб і 5650 бійців проросійських формувань «ДНР» і «ЛНР». Як 

зазначає координаторка з гуманітарних питань ООН в Україні: «У 2019 році 

спостерігалась найнижча за весь період конфлікту кількість спричинених 

конфліктом жертв серед цивільного населення (27 загиблих та 140 

поранених, зокрема 8 загиблих та 95 поранених унаслідок обстрілів з 

артилерійської та стрілецької зброї та легкого озброєння), цивільне 

населення в зоні конфлікту продовжує наражатися на значні ризики загибелі 

або поранення через бойові дії, які продовжуються» [231].  

Медична служба ЗС України на початку збройного конфлікту 

перебувала у стані перманентного скорочення, як і саме військо [232]. Стан 

та якість медичного забезпечення супроводжувалися великою кількістю 

проблем і недоліків, пов’язаних насамперед із мізерним фінансуванням. 

Йдеться про відсутність сучасних індивідуальних засобів медичного захисту 

у військовослужбовців, відповідного медичного обладнання й транспортних 

засобів у медичних підрозділах військових частин і з’єднань. Зрозуміло, що 

були відсутніми і броньовані та авіаційні засоби медичної евакуації. 

«Механічне скорочення посад у медичних підрозділах призвело до 

деформації їх організаційно-штатної структури, укомплектованість їх 

особовим складом становила близько 90%, у тому числі лікарями – близько 

65%» [233]. Отже, медична служба ЗС України без часу на підготовку 

розпочала реальне медичне обслуговування в умовах збройного конфлікту. 

Проведення термінових заходів з метою створення системи медичного 

забезпечення відображено у такій структурі: Головний військово-медичний 

клінічний центр «ГВКГ» – Військово-медичні клінічні центри (ВМКЦ) 

регіонів – військові госпіталі (ВГ) – мобільні лікарсько-сестринські бригади 
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(МЛСБ) – медичні підрозділи військових частин; крім того, було 

облаштовано два мобільні госпіталі. 

У зонах боїв було розгорнуто «за рахунок військових частин і з’єднань 

38 медичних пунктів і медичних рот, задіяно майже 400 осіб медичного 

персоналу, до 100 санітарних автомобілів і 8 автоперев’язувальних» [234]. 

Одночасно з організаційними заходами вживались і кадрові зміни, зокрема 

було зараховано до війська з резерву осіб для доукомплектування медичних 

підрозділів.  

Медичні транспортні засоби для евакуації поранених осіб надавали 

ВМКЦ та ВГ, розташовані поза межами бойових дій. Надалі, за активного 

сприяння волонтерів військово-медичні підрозділи забезпечувалися 

необхідними медикаментами, перев’язувальними та індивідуальними 

засобами медичного захисту. З метою підвищення рівня знань 

військовослужбовців розроблено «Пам’ятку військовослужбовцю щодо 

надання медичної допомоги» та проведено відповідні заняття [235]. 

Для надання медичної допомоги комбатантам і цивільному населенню 

налагоджено взаємодію з медичними працівниками добровольчих військових 

формувань, місцевих органів охорони здоров’я, а також цивільних лікарень. 

Також передбачалося формування на базі цивільних закладів охорони 

здоров’я Територіальних госпітальних баз МОЗ України, але вони так і не 

розпочали свою роботу. Проте під час загострень військового протистояння 

окремі цивільні лікарні, що розташовуються на маршрутах евакуації, активно 

долучилися до надання медичної допомоги пораненим. Прикладом може 

слугувати високий професіоналізм і героїзм медиків Дніпропетровської 

обласної клінічної лікарні імені І. І. Мечникова під керівництвом головного 

лікаря С. Риженка. Завдяки вчасній медичній допомозі лікарі цього 

медичного закладу врятували життя 99% українських військовослужбовців, 

доправлених із фронту [236]. 

Основним спеціалізованим лікувально-реабілітаційним закладом в 

Україні є Національний військово-медичний клінічний центр «Головний 
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військовий клінічний госпіталь», а також функціонують регіональні 

військово-медичні клінічні центри за окремими спеціалізованими напрямами. 

З метою створення «стратегії та основних напрямів розвитку медичного 

забезпечення Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України 

військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, органів 

спеціального призначення з правоохоронними функціями під час дії 

особливого періоду, надзвичайного стану та інших кризових ситуацій» [237] 

Кабінет Міністрів України 31 жовтня 2018 р. прийняв постанову № 910 «Про 

затвердження Воєнно-медичної доктрини України». Саме цей документ 

слугує інструментом формування та впровадження системи єдиних 

принципів збереження здоров’я військовослужбовців, забезпечення 

лікарського обслуговування та об’єднання зусиль всіх державних медичних 

служб, включаючи і цивільну охорону здоров’я. Пріоритетне завдання – 

створення єдиного медичного простору з відповідним медичним 

матеріально-технічним оснащенням – орієнтоване на сприяння 

максималізації забезпечення згідно з нормами міжнародного гуманітарного 

права військової та цивільної охорони здоров’я в умовах відстоювання 

територіальної цілісності держави на сході України. Воєнно-медична 

доктрина України реалізується за такими принципами, як, зокрема, єдині 

організаційні засади діяльності медичних служб незалежно від 

підпорядкування; єдині погляди на профілактику, діагностику, надання 

медичної та психологічної допомоги, евакуацію, лікування, медичну та 

психологічну реабілітацію поранених (уражених, хворих); організація 

медичного забезпечення та надання медичної допомоги відповідно до 

стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), клінічних протоколів 

та військово-медичних стандартів [237]. 

Загалом, воєнно-медична доктрина України являє собою «політичний 

загальнодержаний документ, який, окрім усіх складових Сил оборони, 

охоплює інші центральні органи виконавчої влади, промислові потужності, 
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освітній та науковий потенціал держави для побудови системи охорони 

здоров’я військовослужбовців [238]. 

Наприкінці минулого року начальник медичної служби Збройних Сил 

України полковник медичної служби Ігор Хоменко став учасником 

52 пленарного засідання Комітету керівників військово-медичних служб 

країн – членів НАТО СOMEDS. На розгляд було винесено низку важливих 

питань: «1) обговорення ключових пріоритетів співпраці Збройних Сил 

України з НАТО на поточному моменті, короткострокову та довгострокову 

перспективу з огляду на практичне наповнення співпраці Збройних Сил 

України з НАТО; 2) поточний стан і перспективи імплементації цілей 

партнерства в сфері медичного забезпечення; 3) обмін досвідом країн – 

членів НАТО у питаннях організації медичного забезпечення за 

відповідними стандартами НАТО, який буде врахований в процесі розвитку 

та трансформування медичної служби Збройних Сил України, у тому числі 

можливі кількісні та якісні характеристики впровадження стандартів НАТО в 

повсякденну діяльність медичної служби Збройних Сил України» [239]. 

Зауважимо, що на початку збройного конфлікту надання гуманітарної 

допомоги населенню сходу України з боку держави, українських 

гуманітарних та волонтерських організацій не задовольняло наявні потреби. 

Тому в процес включилися міжнародні урядові організації (Управління 

Верховного комісара ООН у справах біженців, ВООЗ, Міжнародна 

організація з міграції та ін.) та неурядові (Міжнародна федерація товариств 

Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, «Лікарі без кордонів», «Врятуємо 

дітей», Міжнародний фонд Chiricli, Міжнародний фонд «Відродження» та 

ін.) [240]. Як уже зазначалося, Україна вперше зіткнулася з подібними 

масштабними проблемами, зокрема щодо надання гуманітарної допомоги 

міжнародними організаціями під час збройного протистояння. 

Співпраця України з МКЧХ відбувається на основі положень Статуту 

МКЧХ від 24 червня 1998 р. і Договору між Урядом України і МКЧХ про 

відкриття Місії МКЧХ в Україні від 05 грудня 1995 р. Постійну діяльність на 
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території України МКЧХ проводить з 2013 р. Зокрема, відповідно до п. «г» 

ст. 4 Статуту МКЧХ визначається, що МКЧХ намагається під час внутрішніх 

заворушень завжди забезпечувати захист і допомогу жертвам таких подій та 

їх прямих наслідків як серед військовослужбовців, так і серед цивільного 

населення. Згідно з положенням п. «е» ст. 4 Статуту, МКЧХ у передбаченні 

збройних конфліктів бере участь у навчанні медичного персоналу та 

підготовці медичного обладнання у взаємодії з Національними товариствами, 

військовими і цивільними медичними службами та іншими відповідними 

структурами. Нині близько 50 співробітників МКЧХ працюють у Києві, 

Харкові, Донецьку, Одесі та в інших містах. МКЧХ співпрацює з 

Міністерством оборони України та з Міністерством внутрішніх справ 

України з питань імплементації норм міжнародного гуманітарного права в 

їхній практичній та оперативній діяльності [241]. 

З початку травня 2014 р. одна тис. осіб, поранених у результаті 

збройних зіткнень у Донецькій і Луганській областях, отримали медичну 

допомогу в 20 лікарнях, які МКЧХ забезпечив ліками, необхідними для 

надання екстреної допомоги, і перев’язувальними матеріалами [242].  

Згідно з Планом співробітництва Делегації МКЧХ в Україні зі 

Збройними Силами України на 2016 рік, 12–15 липня проведено семінар з 

міжнародного гуманітарного права [243]. Командирам частин і військовим 

юристам надавалися ґрунтовні консультації з питань виконання норм 

гуманітарного міжнародного права під час ведення бойових дій, а також 

проводились підготовчі заняття з військовослужбовцями. До участі 

долучалися офіцери департаментів та управлінь Міністерства оборони та 

регіональні делегати МКЧХ Ендрю Карсуел, Майк Пімбл та Ігор Лимаренко. 

Організатори намагалися привернути увагу командування до необхідності 

виконання вимог міжнародного гуманітарного права при прийнятті рішень на 

ведення бойових дій та налагодження комунікацій з місцевим населенням. Як 

наголосив у своїй доповіді Ігор Лимаренко, критеріями оцінки правильності 

прийнятого рішення є збереження життя цивільного населення та 
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незруйнована інфраструктура життєзабезпечення цивільного населення у 

зоні проведення бойових дій. 

З метою надання медичної та гуманітарної допомоги Україні МКЧХ 

співпрацює з Товариством Червоного Хреста України (ТЧХ України) та з 

Російським Червоним Хрестом. ТЧХ України відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону 

України «Про Товариство Червоного Хреста України» допомагає державі в 

наданні медичної і гуманітарної допомоги під час збройних конфліктів та в 

мирний час, бере участь у наданні міжнародної допомоги в разі катастроф і 

надзвичайних ситуацій [244]. ТЧХ України провадить свою діяльність, 

виходячи з основоположних принципів Міжнародного руху Червоного 

Хреста і Червоного Півмісяця.  

З 2013 р. ТЧХ України працює в особливому режимі. Організацією 

створено загони швидкого реагування для надання допомоги потерпілим під 

час громадського неспокою, особливо в Києві, Харкові, Донецьку, 

Луганську, Дніпропетровську, Херсоні, Одесі, Миколаєві, Вінниці і 

Вінницькій області. Товариство зосереджує роботу на наданні допомоги 

потерпілим і переміщеним особам із зони збройного конфлікту на сході 

України та Криму, а також продовжує допомагати вразливим категоріям 

населення. За період з 2014 р. до 31 грудня 2018 р. Товариство надало 

гуманітарну підтримку постраждалим від збройного конфлікту на сході 

України та іншим вразливим верствам населення на загальну суму 1,051 

млрд грн, в тому числі – медичним закладам на суму 109,9 млн грн. [245] 

У 2014 р. в Луганську обласну організацію ТЧХ України прибула 

делегація МКЧХ для надання допомоги обласній організації шляхом 

забезпечення лікарськими та медичними засобами лікарень, у яких надають 

допомогу пораненим під час збройних зіткнень [246]. Відповідно до 

звернення Луганської обласної організації ТЧХ України було відкрито офіс 

МКЧХ в Луганську на постійній основі. Він, у свою чергу, співпрацюючи з 

УВКБ ООН, надає гуманітарну допомогу і внутрішньопереміщеним особам. 

Крім того, Україні надають допомогу Німецький Червоний Хрест [247] та 
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Чеський Червоний Хрест [248]. Так, Німецький Червоний Хрест спільно з 

Харківською обласною організацією ТЧХ України надає допомогу близько 

5000 найбільш уразливих осіб серед вимушених переселенців продовольчими 

та фармацевтичними ваучерами впродовж 2019 р. Серед цієї категорії 

населення здебільшого жінки (матері-одиначки), діти і люди похилого віку. 

Допомога надається в межах проекту «Захист життя: підтримка вимушено 

переміщених осіб в Харківській області», що став продовженням проекту 

2015 р. Тоді допомогу отримали понад 6380 вимушених переселенців 

протягом 7 місяців. Ці проектні заходи реалізуються в тісній співпраці 

Німецького Червоного Хреста та центрального офісу і районних організацій 

Харківської обласної організації Товариства. Ініціатором і донором проекту є 

Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини. 

У 2014 р. Комітет Червоного Хреста Чехії направив в Україну близько 

1,6 тис. т медичної допомоги. Як повідомив представник чеського Червоного 

Хреста Марек Юкл: «Медичні матеріали передані нашими представниками 

українським колегам та персоналу лікарень в тих районах, де зовсім недавно 

йшли бої» [249]. Ще раніше Чехія виділяла українській владі 2,5 млн доларів 

як підтримку потерпілим під час збройних конфліктів. Крім того, в чеських 

лікарнях перебували 39 поранених українців. 

Варто зазначити про відповідальність щодо зловживання у 

використанні емблем МКЧХ, яке може спровокувати послаблення або і 

втрату їх захисного значення. У цьому зв’язку згідно із Законом України 

«Про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця і Червоного 

Кристала в Україні» від 8 липня 1999 року [250] умови використання 

емблеми Червоного Хреста на території України встановлено згідно з 

вимогами Женевських конвенцій 1949 року, учасником яких, як відомо, є 

Україна. 

Статтею 15 Закону визначено, що «забороняється використання емблем 

Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала, комбінацій 

цих емблем; слів «Червоний Хрест», «Червоний Півмісяць», «Червоний 

https://www.facebook.com/redcrosskh/
https://www.redcross.kh.ua/projects/39
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Кристал», комбінацій цих слів; розпізнавального знака чи будь-якого іншого 

знака, найменування або сигналу, які являють собою імітацію (використання 

подібних кольорів або зображень) або можуть призвести до змішування, 

незалежно від мети такого використання» [250]. Тому Товариство Червоного 

Хреста України, як і інші національні товариства Міжнародного руху 

Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, дотримується практики захисту 

емблеми, яка здалеку впізнається як позначення національного товариства 

Червоного Хреста і Червоного Півмісяця [251]. 

У Звіті Коаліції Захисту здоров’я під час конфліктів йдеться про гостру 

проблему з регулюванням правових механізмів захисту медичного персоналу 

та об’єктів у зоні АТО/ООС. У 2018 р. було здійснено 11 нападів на 

медичних працівників та медичні установи в Україні. В цих 11 інцидентах 

загинуло двоє медиків, семеро зазнали поранень, троє отримували погрози 

життю, постраждало три водії. Два медичні заклади були пошкоджені, 

чотири – закриті [252]. Також варто зазначити про факти порушення норм 

міжнародного гуманітарного права в боях поблизу Дебальцевого у 2015 р. 

Так, 9 лютого 2015 р. військовий хірург упродовж дев’яти годин не міг 

вивезти важкопораненого з поля бою, оскільки російський танк перегородив 

дорогу санітарному автомобілю. Від прямого попадання снаряда загинула 

бригада військових лікарів (Сергій Кацабін, Анатолій Сулима і Михайло 

Балюк), які їхали в санітарному реанімобілі, що мав усі необхідні 

розпізнавальні емблеми, переплутати його з військовим автомобілем було 

неможливо [253]. 

В останні роки ситуація не покращується: у 2019 р. внаслідок прямого 

пострілу загинула медсестра, яка надавала допомогу цивільному населенню 

під час атаки російських найманців; 1 лютого 2020 р. під час обстрілів зі 

станкових мінометів АГС-17 у районі Новотошківки загинула військова 

медик в/ч 1302 Клавдія Ситник, діставши смертельне осколкове поранення 

[254]. За жодним інцидентом наразі ніхто не був покараний. 
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13 липня 2020 р. під час спроби евакуації тіла загиблого командира 

розвідувального взводу, який підірвався на невідомому вибуховому пристрої 

поблизу с. Зайцеве Бахмутського району, представники незаконного 

збройного формування РФ обстріляли з великокаліберної стрілецької зброї 

військовослужбовців, які мали маркування медичного персоналу [255]. 

Внаслідок обстрілу вбито сержанта – старшого бойового медика десантно-

штурмової роти, травми середньої тяжкості отримав заступник начальника 

штабу. Аналіз обставин нападу та дій збройних формувань проти 

військовослужбовців ЗСУ, у складі групи яких перебував військовий медик, 

дозволяє зробити наведені нижче висновки відповідно до норм міжнародного 

гуманітарного права та з урахуванням положень національного 

законодавства.  

Напад ворожих збройних формувань на військового медика, 

позначеного відповідними відмітними знаками, є порушенням норм 24 та 30 

Звичаєвого міжнародного гуманітарного права (застосовується щодо МЗК та 

НМЗК) і ст. 24 ЖК I. Пункт 2 статті 85 ДП І чітко вказує, що до серйозних 

порушень норм Протоколу належать дії, застосовані проти медичного 

персоналу, медичних формувань або санітарно-транспортних засобів, що 

перебувають під контролем протилежної сторони і користуються захистом 

Протоколу. Відповідно до п. 5 ст. 85 ДП І, серйозні порушення ЖК та ДП І 

розглядаються як воєнні злочині. Відповідно до норми 156 Звичаєвого 

міжнародного гуманітарного права серйозні порушення міжнародного 

гуманітарного права є воєнними злочинами (застосовується щодо МЗК та 

НМЗК). Отже, напад на евакуаційну групу та вбивство військового медика 

безумовно кваліфікуються як серйозне порушення міжнародного 

гуманітарного права та воєнний злочин. За вчинене серйозне порушення 

міжнародного гуманітарного права несе відповідальність РФ як держава, що 

здійснює загальний контроль над антиурядовими збройними формуваннями, 

відповідно до норми 149 Звичаєвого міжнародного гуманітарного права. За 

воєнні злочини несуть відповідальність особи, які безпосередньо здійснили 
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напад, командири та інші начальники, які віддали наказ про вчинення нападу 

або знали чи мали підстави знати про такий напад, відповідно до норм 151, 

152, 153 Звичаєвого міжнародного гуманітарного права. Відповідно до ст. 

438 КК України ці дії є кримінальним злочином. Відповідно до пп. 2 (а) і), 2 

(b) xi) ст. 8 Статуту Міжнародного кримінального суду напад на евакуаційну 

групу та вбивство військового медика є воєнними злочинами і підпадають 

під його юрисдикцію. Прокуратура Донецької області розпочала досудове 

розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з 

умисним вбивством, представниками не передбачених законом збройних 

формувань РФ (ч. 2 ст. 438 КК України) [256]. 

Вважаємо, що на Донбасі однозначно є міжнародний збройний 

конфлікт між Україною та РФ, спричинений збройною агресією РФ проти 

України. Прийняттям Закону України «Про особливості державної політики 

із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих 

територіях у Донецькій та Луганській областях» Україна фактично 

підтримала таку кваліфікацію ситуації на Донбасі.  

У разі кваліфікації цього збройного конфлікту як міжнародного 

військовослужбовці РФ повинні мати статус комбатанта, який дає право 

брати безпосередню участь у воєнних діях, робить їх законними учасниками 

цього збройного конфлікту. Відповідно до положень міжнародного 

гуманітарного права будь-який комбатант, який потрапляє під владу 

протилежної сторони, є військовополоненим. Таким чином, при потраплянні 

в полон військовослужбовці РФ повинні мати право на статус 

військовополоненого. Правовий статус і поводження з військовополоненими 

регулюються Женевською конвенцією про поводження з 

військовополоненими від 12 серпня 1949 року (ЖК ІІІ), а основою цього 

статусу є те, що військовополоненого не можна притягати до 

відповідальності за дії, вчинені в межах, дозволених міжнародним 

гуманітарним правом, проти ворожих комбатантів, тобто 

військовослужбовців ворожої держави. Відповідно, під кутом зору 

https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=276895
https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=276895
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міжнародного гуманітарного права і в разі кваліфікації збройного конфлікту 

на Донбасі як міжнародного, рядових військовослужбовців та офіцерів 

збройних сил та інших військових формувань РФ Україна не мала б 

притягувати до кримінальної відповідальності за статтями КК України, 

пов’язаними з їх безпосередньою участю у воєнних діях (наприклад, за ст. 

437 «Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни»). 

Ст. 437 КК України слід було б застосовувати лише до тих високопосадових 

військовослужбовців РФ, які здатні фактично здійснювати контроль або 

керівництво над політичними чи військовими діями держави та віддати наказ 

на початок агресивної війни. Така поведінка відповідала б розумінню агресії 

як елітарного злочину (leadership crime) [257; 258].  

Звичайно, це не знімає з військовослужбовців РФ відповідальності за 

воєнні або загальнокримінальні злочини під час їхньої участі у воєнних діях 

проти України. За кожен злочин, який криміналізовано у КК України або 

міжнародному праві, військовослужбовці РФ повинні понести належне 

покарання. Таке покарання має ґрунтуватися на рішеннях національних судів 

або Міжнародного кримінального суду. 

Юрисдикція Міжнародного кримінального суду поширюється на 

територію України у міжнародно визнаних кордонах щодо воєнних злочинів 

та злочинів проти людяності відповідно до Заяви Верховної Ради України до 

Міжнародного кримінального суду про визнання Україною юрисдикції 

Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності 

вищими посадовими особами держави, які призвели до особливо тяжких 

наслідків та масового вбивства українських громадян під час мирних акцій 

протестів у період з 21 листопада 2013 р. по 22 лютого 2014 р. [259] та Заяви 

Верховної Ради України про визнання Україною юрисдикції Міжнародного 

кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних 

злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками 

терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо 

тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян [260]. Таким 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/790-18/card2#Card
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/790-18/card2#Card
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/790-18/card2#Card
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/790-18/card2#Card
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/790-18/card2#Card
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/790-18/card2#Card
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/145-19?lang=en#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/145-19?lang=en#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/145-19?lang=en#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/145-19?lang=en#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/145-19?lang=en#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/145-19?lang=en#n9
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чином, справа «Ситуація в Україні» стала об’єктом попереднього 

розслідування МКС з 25 квітня 2014 р. Офіс Прокурора отримав 86 звернень 

відповідно до статті 15 Римського статуту щодо злочинів, можливо скоєних з 

21 листопада 2013 р. [261] 17 квітня 2014 р. уряд України подав заяву 

відповідно до статті 12 (3) Статуту про визнання юрисдикції Суду щодо 

передбачуваних злочинів, скоєних на території України в період з 21 

листопада 2013 р. по 22 лютого 2014 р. А 8 вересня 2015 р. уряд України 

подав другу заяву відповідно до статті 12 (3) Статуту про визнання 

юрисдикції Суду щодо передбачуваних злочинів, скоєних на території 

України після 20 лютого 2014 р. без кінцевої дати. 

На підставі другої заяви України відповідно до статті 12 (3) 29 вересня 

Прокурор оголосила про продовження терміну попереднього розслідування 

для долучення до справи «Ситуація в Україні» передбачуваних злочинів, 

скоєних після 20 лютого 2014 р. в Криму і на сході України [262]. 

Незважаючи на те, що Статут Україною не ратифікований, стосовно 

двох послідовних заяв відповідно до статті 12 (3), поданих урядом України 

17 квітня 2014 р. і 8 вересня 2015 р., Суд може здійснювати юрисдикцію 

щодо злочинів, скоєних на території України, починаючи з 21 листопада 2013 

р., що підпадають під дію Римського статуту. 

У 2016 р. Офіс Прокурора опублікував оцінку ситуації на території 

Криму і Севастополя, яку він кваліфікував як міжнародний збройний 

конфлікт між Україною і Російською Федерацією, який виник не пізніше ніж 

26 лютого 2014 р. Згідно з оцінкою Офісу Прокурора до ситуації в Криму 

залишається застосовним право міжнародних збройних конфліктів і після 18 

березня 2014 р., оскільки в Криму і Севастополі фактично зберігається стан 

окупації. Незважаючи на попередній характер цієї оцінки, в ній визначається 

правова основа для поточного аналізу інформації про злочини, імовірно 

скоєні в Криму з 20 лютого 2014 р. 

У своєму Звіті про дії за попереднім розслідуванням Офіс Прокурора 

відзначив, що до 30 квітня 2014 р. інтенсивність бойових дій між 
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українськими урядовими військами та антиурядовими збройними 

елементами на сході України досягла того рівня, який дає підстави для 

застосування права збройних конфліктів, і що збройні групи, які діють на 

сході України, включаючи ЛНР і ДНР, досить організовані, щоб їх 

розглядати як сторони неміжнародного збройного конфлікту. Також 

визначено, що приклади прямого військового протистояння між збройними 

силами Російської Федерації та України вказують на те, що принаймні з 

14 липня 2014 р. на сході України, паралельно з неміжнародним конфліктом, 

має місце міжнародний збройний конфлікт. 

Зауважимо, що процедура розгляду справи в Міжнародному 

кримінальному суді тривала та багатоетапна. Першим етапом є проведення 

попереднього розслідування ситуації в Україні Прокурором Міжнародного 

кримінального суду. У Звітах Офісу Прокурора Міжнародного 

кримінального суду за 2016, 2017 та 2018 рр. надано кваліфікацію збройного 

конфлікту на території України. Щодо Криму Прокурор Міжнародного 

кримінального суду кваліфікує дії Російської Федерації щодо окупації та 

анексії Криму як окупацію, що не зустріла збройного опору, до якої, 

відповідно, застосовується правовий режим міжнародного збройного 

конфлікту. Офіс Прокурора МКС кваліфікує ситуацію на Донбасі як 

неміжнародний збройний конфлікт і міжнародний збройний конфлікт, що 

відбуваються паралельно. 

Загалом зареєстровано понад 1200 випадків передбачуваних злочинів, 

скоєних під час збройного конфлікту на сході України за період з 20 лютого 

2014 р. Їх чисельність продовжує зростати, хоч і сповільненими темпами. 

Планується завершення аналізу предметної юрисдикції щодо ситуації в 

Криму і на сході України для винесення відповідного висновку прийнятності 

юрисдикції Суду. Офіс Прокурора продовжує збирати доступну інформацію, 

що стосується судових розглядів на рівні національного законодавства. З 

огляду на те, що Україна визнала юрисдикцію МКС на необмежений термін, 
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Офіс Прокурора також продовжить реєстрацію звинувачень у злочинах, 

скоєних в Україні, тією мірою, якою вони підпадають під юрисдикцію Суду. 

У Доповіді з попереднього розслідування подій в Україні за 2018 р. 

Офіс Прокурора, визначаючи юрисдикцію ratione materiae МКС, дійшов 

висновку, що «використання тяжкого озброєння всіма учасниками конфлікту 

призвело не лише до багаточисленних жертв і постраждалих у результаті 

тяжких поранень, а й до широкомасштабних пошкоджень і руйнувань 

цивільної інфраструктури, … лікарень та інших медичних закладів, … як на 

контрольованих урядом територіях, так і в районах, контрольованих 

озброєними групами» (пункт 84, 275) [263]. Офіс Прокурора проаналізував 

інформацію щодо деяких конкретних випадків артилерійських обстрілів для 

того, щоб визначити, чи можна кваліфікувати будь-яке з подібних діянь як 

воєнний злочин, що полягає в умисному завданні ударів по охоронюваних 

об’єктах, таких як медичні установи, згідно зі статтею 8(2) Римського 

статуту. Крім того, Офіс Прокурора буде з’ясовувати, чи можна 

кваліфікувати як віроломство деякі діяння, які підпадають під визначення 

«нанесення ударів по об’єктах, що використовують розпізнавальні емблеми 

Женевських конвенцій» (пункт 87) [263; 264]. 

Стаття 49 ЖК І, стаття 50 ЖК ІІ та стаття 86 ДП І зобов’язують сторони 

ввести в дію законодавство, необхідне для забезпечення ефективного 

кримінального покарання осіб, що скоїли серйозні порушення Конвенцій та 

Протоколу. Таким чином, МГП встановлює стандарт належної обачності для 

держав стосовно кримінального переслідування осіб, що скоїли серйозні 

порушення його положень. МКП, в особі МКС зокрема, виступає лише як 

додатковий інструмент реалізації індивідуальної кримінальної 

відповідальності. Хоча Україна та Росія, які є сторонами збройного 

конфлікту на Донбасі, є учасниками Женевських конвенцій, Додаткових 

протоколів I та II, наведені вище приклади нападів на медичні установи і 

персонал, а також недостатній рівень імплементації норм МГП у 

вітчизняному законодавстві свідчать про те, що вони не виконують своїх 
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зобов'язань. Російська Федерація не виконує свого зобов’язання поважати та 

охороняти медичний персонал і медичні заклади під час збройних 

конфліктів, а Україна не виконує свого зобов'язання вживати внутрішніх 

заходів із забезпечення ефективного розслідування та переслідування 

злочинів, учинених проти медичного персоналу. 

Якщо говорити про законодавство України, то на даний момент захист 

медичних формувань у збройних конфліктах регулюється Кримінальним 

кодексом, а сааме – статтею 438, яка стосується порушення договорів 

міжнародного гуманітарного права, ратифікованих Україною. Однак ця 

стаття недостатньо конкретна, вона не містить переліку серйозних порушень 

Женевських конвенцій та її Протоколів, як це передбачено цими договорами 

і Римським статутом. Отже, у чинному Кримінальному кодексі не вистачає 

конкретики для ефективного притягнення до відповідальності за порушення 

МГП. Однак нині на розгляді є кілька законопроектів, що вносять зміни до 

Кримінального кодексу України стосовно воєнних злочинів [265]. 

Детальніше регламентовано захист медичних формувань, а також інші 

положення МГП у документі під назвою «Інструкція про порядок виконання 

норм міжнародного гуманітарного права у Збройних Силах України» (2017). 

Вона надає детальні роз’яснення стосовно дисциплінарних правопорушень та 

кримінальних злочинів щодо недотримання спеціального захисту медичного 

персоналу та підрозділів. Зокрема, Інструкція визначає, що медичні 

підрозділи, санітарні транспортні засоби та лікарні перебувають під захистом 

МГП; медичний персонал належить до Збройних Сил України, а також до 

Товариства Червоного Хреста України – це некомбатанти, які перебувають 

під захистом МГП. 

Відповідно до Інструкції медичний персонал супротивника 

користується повагою і захистом від нападу, якщо він не буде вчиняти 

ворожих дій. Медичному персоналу надається вся допомога, необхідна йому 

для виконання своїх обов’язків. Заборонено будь-які репресалії проти 

охоронюваних об’єктів та медичного персоналу. Інструкція передбачає, що 
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напади на медичні підрозділи та транспортні засоби, які мають належні 

емблеми і сигнали (хоча відсутність емблем не означає відсутність захисту, 

що надається таким об’єктам, але ускладнює їх ідентифікацію), 

розглядаються як заборонені методи ведення війни. Грубі порушення МГП, 

спрямовані проти захищених осіб, – це воєнні злочини. 

Таким чином, Інструкція є тим документом, у якому найповніше 

реалізовані основні положення договірного МГП. Однак для належного 

виконання цих положень необхідно закріпити їх у законодавчому акті, 

наприклад, внести зміни до Кримінального кодексу, згадані вище. На нашу 

думку, Інструкції, затвердженої Наказом Міністерства оборони України, 

недостатньо: лише сувора законодавча база із прописаними кримінальними 

покараннями може забезпечити ефективне розслідування та притягнення до 

кримінальної відповідальності за злочини, вчинені проти медичних 

працівників під час збройних конфліктів. Як було зазначено раніше, 

Женевські конвенції передбачають, що держави приймають будь-яке 

законодавство, необхідне для забезпечення ефективних кримінальних 

санкцій щодо осіб, які вчинили тяжкі порушення Конвенцій. Коментар 

МКЧХ до цих положень підтверджує наш висновок [266]. 

Нині на розгляд Верховної Ради України внесено два законопроекти 

стосовно імплементації норм міжнародного гуманітарного та кримінального 

права до законодавства України.  

Проект закону № 9438 «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення гармонізації кримінального права з 

положеннями міжнародного права» доповнює Кримінальний кодекс воєнним 

злочином проти гуманітарних операцій та захищених емблем у вигляді 

навмисних атак під час міжнародного та неміжнародного збройних 

конфліктів або проти медичних установ, персоналу чи транспорту, які 

відповідно до норм міжнародного гуманітарного права використовують 

емблеми, встановлені Женевськими конвенціями від 12 серпня 1949 р. [267] 
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Вартий уваги й законопроект № 2689 від 27.12.2019 р. «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації 

міжнародного кримінально-гуманітарного права» [268], який визначає 

захищених осіб, зокрема медичний персонал, та забороняє будь-які напади на 

них. Метою законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці до нього, є 

забезпечення повноти імплементації положень міжнародного кримінального 

і гуманітарного права щодо кримінально-правового переслідування за 

міжнародні злочини (геноцид, злочин агресії, злочини проти людяності та 

воєнні злочини), а також забезпечення виконання міжнародних зобов’язань 

щодо запобігання юридичній та фактичній безкарності за вчинення таких 

злочинів. 

До положень цього законопроекту, які стосуються захисту медичних 

формувань у збройному конфлікті, входять:  

1) пропозиція щодо змін до статті 438 Кримінального кодексу України, 

а саме: щодо кола осіб, захищених відповідно до статті: «У статтях 438 і 438
2
 

цього Кодексу під особами, що перебувають під захистом міжнародного 

гуманітарного права, розуміються: у контексті міжнародного збройного 

конфлікту – будь-яка особа, що перебуває під захистом відповідно до 

Женевських конвенцій про захист жертв війни від 12 серпня 1949 р. і ДП до 

Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р., що стосується захисту жертв 

міжнародних збройних конфліктів (ДП I), від 8 червня 1977 р., включаючи 

хворих, поранених, осіб, які потерпіли корабельну аварію, 

військовополонених, медичний та духовний персонал і цивільних осіб; 

2) захист медичних формувань та медичних транспортних засобів від 

нападу – «Умисне завдання удару у зв’язку з міжнародним збройним 

конфліктом чи збройним конфліктом неміжнародного характеру по: … 

медичній установі чи транспортному засобу, що має належним чином 

позначену відмітну емблему або розпізнавальний знак, встановлені 

міжнародним гуманітарним правом, або персоналу, який має право 

використовувати такі емблеми або знаки…». 
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3) пропозиція додати статтю 438
5
. Воєнні злочини проти рухомих та 

нерухомих цінностей, будівель та центрів, що перебувають під захистом 

міжнародного гуманітарного права. 

1. Умисне вчинення у зв’язку з міжнародним збройним конфліктом 

чи збройним конфліктом неміжнародного характеру щодо рухомої або 

нерухомої цінності, будівлі чи центру, що перебувають під захистом 

міжнародного гуманітарного права, всупереч нормам міжнародного 

гуманітарного права… 

2. Умисне вчинення у зв’язку з міжнародним збройним конфліктом чи 

збройним конфліктом неміжнародного характеру щодо рухомої або 

нерухомої цінності, будівлі чи центру, що перебувають під посиленим 

захистом згідно з міжнародним гуманітарним правом, всупереч нормам 

міжнародного гуманітарного права: 

1) нападу; 

2) використання такої рухомої або нерухомої цінності, будівлі, центру 

чи прилеглих до них місць для підтримки бойових дій, – караються 

позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.» 

1) «Незаконне використання під час міжнародного збройного 

конфлікту чи збройного конфлікту неміжнародного характеру відмітної 

емблеми або розпізнавального знаку, встановлених міжнародним 

гуманітарним правом, прапора парламентера або прапора, військових знаків 

розрізнення або форми ворога чи Організації Об’єднаних Націй, якщо це 

заподіяло тяжке тілесне ушкодження або спричинило смерть потерпілого…» 

2) Заборона звільнення від кримінальної відповідальності та 

застосування давності до вчинення злочинів проти миру та безпеки людства. 

3) Пропонується додати покарання за недбале виконання обов'язків 

щодо хворих і поранених особами, на яких покладено їх лікування і 

піклування про них, за відсутності ознак більш тяжкого злочину. 

4) Важливою є запропонована Примітка 1 «Для цілей статей 437-

438
5
, 442 і 442

1
цього Кодексу застосовуються положення міжнародних 
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договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, і 

звичаєвого міжнародного права, що були чинними на час вчинення 

відповідного діяння, та з урахуванням практики застосовування цих 

положень міжнародними судовими установами (трибуналами)». Це 

положення є прямим відсиланням не лише до договірного МГП, а й до 

практики міжнародних трибуналів. 

5) Доповнення Кодексу рядом статей та приміток, які розширюють 

тлумачення поняття воєнного злочину, поділяючи такі злочини на групи:  

 Воєнні злочини проти власності – умисне вчинення у зв’язку з 

міжнародним збройним конфліктом чи збройним конфліктом 

неміжнародного характеру, захоплення або пошкодження чи знищення 

майна, якщо це не обґрунтовується військовою необхідністю. До цього виду 

можна віднести в тому числі і пошкодження або знищення майна медичних 

формувань. 

 Воєнні злочини, що полягають у застосуванні заборонених 

методів ведення війни. Проект закону відносить до них у тому числі 

«використання присутності цивільного населення чи іншої особи, яка 

перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права для захисту 

певного пункту, району або збройних сил від військових дій». Це означає, що 

законопроект криміналізує використання медичних формувань для воєнних 

цілей.  

Законопроектом забороняється напад на госпіталь чи місце 

зосередження хворих і поранених, якщо це не є військовою ціллю [268]:  

 Воєнні злочини проти гуманітарних операцій та використання 

символів, яким планується присвятити статтю 438
4
, яка забороняє напад на 

персонал, об’єкт, матеріали, обладнання, підрозділ або транспортний засіб, 

залучені до надання гуманітарної допомоги, а також на медичні установи чи 

транспортний засіб, що має належним чином позначену відмітну емблему 

або розпізнавальний знак, встановлені міжнародним гуманітарним правом, 
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або персонал, який має право використовувати такі емблеми або знаки, а 

також незаконне використання відмітних емблем та розпізнавальних знаків. 

Отже, на даний момент для більш повноцінного захисту медичних 

формувань під час збройного конфлікту в Україні варто було б, по-перше, 

прийняти зміни, запропоновані законопроектом № 2689 від 27.12.2019 р., 

який забезпечує імплементацію норм МГП в законодавство, у тому числі 

норм, які захищають медичні формування. По-друге, Україні варто активно 

брати участь в ініціативах щодо реформування норм міжнародних договорів 

з міжнародного гуманітарного та кримінального права, зокрема у контексті 

запровадження абсолютного імунітету для медичних формувань, що 

детальніше розглядалося у підрозділі 3.2.  

Загалом, в умовах збройної агресії Російської Федерації медична 

служба Збройних Сил України на початковому етапі виявилася не готовою до 

виконання своїх функцій. Збройний конфлікт висунув підвищені вимоги до 

медичного забезпечення військовослужбовців, а також невідкладну потребу у 

створенні функціональної системи лікувально-евакуаційних заходів та 

удосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення надання 

медичної допомоги. Зареєстровані випадки порушень міжнародного 

гуманітарного права розглядаються в Міжнародному кримінальному суді. 

Нагадаємо висновок Офісу Прокурора: приклади прямого воєнного 

протистояння між збройними силами Російської Федерації та України 

вказують на те, що з 14 липня 2014 р. на сході України, паралельно з 

неміжнародним збройним конфліктом, має місце міжнародний збройний 

конфлікт. 

Висновки до розділу 3 

З часу прийняття Женевських конвенцій основними провідниками 

виконання норм міжнародного гуманітарного права у світі залишаються 

міжнародні міжурядові організації. Серед них визначальна роль належить 

Організації Об’єднаних Націй, функціональність якої у межах Статуту 

забезпечують структурні складові. Раді Безпеки ООН відведено провідну 
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роль у міжнародно-правовому забезпеченні надання та отримання медичної 

допомоги під час збройних конфліктів. РБ ООН ухвалила низку резолюцій, у 

яких закликала держави вжити заходів до посилення оперативної медико-

санітарної підтримки, включаючи встановлення чітко визначених і 

практично застосовних медичних стандартів для операцій з підтримання 

миру, прискорити зусилля щодо вдосконалення системи медичного 

обслуговування та евакуації поранених миротворців, а також засудила будь-

які акти насильства, атаки та погрози на адресу поранених і хворих, 

медичного персоналу, осіб, які виконують гуманітарну місію, та всіх людей, 

що займаються виключно медичними обов’язками.  

У межах системи ООН функції міжнародного контролю та координації 

в галузі охорони здоров’я виконує Всесвітня організація охорони здоров’я, 

під керівництвом якої розроблено глобальну стратегію з метою надання 

допомоги країнам у вирішенні завдань, пов’язаних з кадрами охорони 

здоров’я, маючи на меті загальне охоплення послугами охорони здоров’я. 

Стратегія покликана забезпечити додатковий захист медичних працівників 

від насильства і шкоди в нестабільних державах і в країнах, що перебувають 

у стані безперервних надзвичайних ситуацій або збройних конфліктів. Також 

важливе значення мають Міжнародні медико-санітарні правила в новій 

редакції 2005 р., які зобов’язують держави під час ухвалення рішення для 

оцінки та повідомлення про подію, яка може являти собою надзвичайну 

ситуацію у сфері громадської охорони здоров’я, що має міжнародне 

значення, оцінити серйозність впливу цієї події на здоров’я населення, в тому 

числі шляхом аналізу супутніх факторів, які можуть завадити заходам 

реагування, наприклад, наявність збройних конфліктів.  

 Серед інших міжнародних міжурядових організацій помітне місце 

займає спеціалізований орган ООН – Управління з координації гуманітарних 

питань. Його діяльність спрямована на зміцнення заходів ООН щодо 

складних надзвичайних ситуацій та збройних конфліктів, зокрема й 

координацію гуманітарної допомоги, розробку політики гуманітарної 
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пропаганди та ін. Організація медичного обслуговування ООН надає 

зазначеним медичним центрам підтримку у формі технічного нагляду за 

роботою їх медперсоналу. 

Міжнародний комітет Червоного Хреста виконує завдання, покладені 

на нього Женевськими конвенціями, в тому числі сприяє сумлінному 

дотриманню міжнародного гуманітарного права. МКЧХ надає допомогу, 

зокрема медичну, і захист жертвам серед цивільних осіб і комбатантів під час 

міжнародних і неміжнародних збройних конфліктів, внутрішніх заворушень і 

їх безпосередніх наслідків. Роль МКЧХ не обмежується організацією 

безпосередньої медичної допомоги потерпілим внаслідок збройних 

конфліктів: ця міжнародна неурядова організація робить значний внесок в 

реалізацію інформаційно-просвітницьких кампаній на зазначену тематику, 

проведення експертних досліджень міжнародно-правового регулювання 

надання та отримання медичної допомоги під час збройних конфліктів, 

свідченням чого є проект «Надання медичної допомоги під загрозою». 

До неурядових організацій, які активно впливають на забезпечення й 

надання захисту та медичної допомоги під час збройних конфліктів належать 

Всесвітня медична асоціація, Міжнародний комітет військової медицини, 

Міжнародна рада медичних сестер, «Лікарі без кордонів» та ін. 

Термін «медичний воєнний злочин» був запроваджений 

американськими дослідниками після Другої світової війни і його передовсім 

пов’язують із так званим Процесом над медиками, що його провадив 

Міжнародний військовий трибунал у Нюрнберзі в 1946 р. Значні медичні 

порушення розглядаються як серйозні порушення права Женеви, а також 

можуть кваліфікуватися як медичні воєнні злочини. Хоча Статути МКТЮ та 

МКТР не містять прямих згадок про медичні воєнні злочини, проте 

трибунали розглядали справи, у яких висувалися звинувачення в умисних 

убивствах, катуваннях чи нелюдському поводженні, включно з біологічними 

експериментами, в умисному заподіянні великих страждань чи серйозних 

травм тілу чи здоров’ю (МКТЮ), а також насильстві над життям, здоров’ям 
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та фізичним чи психічним благополуччям людей (МКТР). Римський статут 

криміналізує біологічні експерименти над захищеними особами, а також 

забороняє каліцтва та медичні чи наукові експерименти в міжнародних 

збройних конфліктах. 

Розглянуті справи про надання медичної допомоги терористам (справа 

лікаря Марії де ла Круз-Флорес та справа США проти Сабіра) свідчать про 

те, що глобальна боротьба з тероризмом ризикує розмити основоположну 

етику МГП: захист медичної допомоги для всіх поранених учасників бойових 

дій, дружніх чи ворожих сил. Можна стверджувати, що сучасна 

антитерористична політика суперечить деяким із цих засобів захисту МГП та 

викриває слабкість інших.  

Певний внесок у врегулювання питання захисту права на охорону 

здоров’я під час збройного конфлікту зробив Європейський суд з прав 

людини. У низці своїх рішень він проголосив, що забезпечення адекватною 

медичною допомогою в період ведення воєнних дій чи окупації є 

невід’ємною складовою права на життя. 

Анексія Кримського півострова, збройний конфлікт на сході України, 

зумовлений агресією РФ, призвів до десятків тисяч людських жертв, появи 

сотень тисяч переселенців та ін. Вивчення проблеми медичного забезпечення 

ЗС України та інших військових формувань, що беруть участь у бойових діях 

на сході України, відобразило певні видозміни ситуативного характеру. 

Наявний досвід медичного забезпечення учасників АТО та його ретельне 

вивчення засвідчили потребу функціонування чіткої організаційно-штатної 

структури медичної служби ЗС України, а також військово-медичних 

закладів. Встановлено, що як такої, функціональної медичної служби на 

початку збройного конфлікту не існувало. Термінове вжиття організаційних 

заходів урядом України, волонтерська підтримка, цивільні медики та 

долучення до процесу міжнародних міжурядових і неурядових організацій – 

усе це разом дозволило забезпечити надання медичної допомоги потерпілим 

під час збройного конфлікту. Хоча Україна та Росія, які є сторонами 
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збройного конфлікту на Донбасі, є учасниками Женевських конвенцій, 

Додаткових протоколів I та II, наведені нами приклади нападів на медичні 

установи і персонал, а також недостатній рівень імплементації норм МГП у 

вітчизняному законодавстві свідчать про те, що вони не виконують своїх 

зобов'язань. Російська Федерація не виконує свого зобов’язання поважати та 

охороняти медичний персонал і заклади під час збройних конфліктів, а 

Україна не виконує свого зобов’язання вживати внутрішніх заходів із 

забезпечення ефективного розслідування та переслідування злочинів, 

учинених проти медичного персоналу. Наразі залишається актуальною 

потреба в розробці рекомендацій щодо подальшого удосконалення 

нормативно-правового врегулювання забезпечення надання медичної 

допомоги під час збройного конфлікту на сході України з урахуванням 

міжнародного досвіду.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. У зв’язку з тим, що питання надання медичної допомоги 

пораненим та хворим регулювалось усними домовленостями між воюючими 

сторонами певний період часу й ґрунтувалося на нормах моралі, протягом 

століть не було вироблено ефективної системи захисту медичного персоналу 

та поранених чи хворих під час бойових дій. Сучасне міжнародно-правове 

регулювання надання медичної допомоги жертвам збройних конфліктів 

пройшло свій історичний шлях, становлення якого започатковано 

створенням Кодексу Лібера та діяльністю Міжнародного комітету Червоного 

Хреста. Перші основи міжнародного гуманітарного права закладено 

прийняттям Женевських (1864, 1906) та Гаазьких (1899, 1907) конвенцій. У 

1929 р. було внесено уточнення до Конвенції щодо поліпшення долі 

поранених і хворих та ухвалено її нову редакцію. Потребу в доповненнях та 

змінах міжнародно-правового режиму надання та отримання медичної 

допомоги під час збройних конфліктів спровокувала Друга світова війна, 

наслідком чого стало підписання чотирьох Женевських конвенцій у 1949 р. 

Післявоєнні десятиріччя змінили характер збройних конфліктів, тому в 1977 

р. до Конвенцій було внесено доповнення у вигляді двох Додаткових 

протоколів, що стосуються захисту жертв міжнародних і неміжнародних 

збройних конфліктів, зокрема у сфері забезпечення права на здоров’я в 

умовах воєнних дій.  

2. Правове регулювання забезпечення надання медичної допомоги 

жертвам міжнародних і неміжнародних збройних конфліктів знаходиться у 

функціональній площині міжнародного гуманітарного права. Проте 

багатовекторність проблеми захисту і допомоги потерпілим під час збройних 

конфліктів сприяла створенню певного механізму взаємозв’язків з 

міжнародним правом прав людини та міжнародним кримінальним правом. 

Міжнародне гуманітарне право визначає набір принципових правил для 

виконання зобов’язань у сфері охорони здоров’я під час збройних конфліктів. 
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Одним з найважливіших норм МППЛ є забезпечення врахування інтересів і 

потреб найуразливіших груп населення під час збройного конфлікту. 

Важливою гарантією забезпечення права на здоров’я під час збройного 

конфлікту є заборона відступу (дерогації) від відповідних зобов’язань 

держав. 

Принцип заборони дискримінації є спільним принципом для обох 

зазначених галузей міжнародного права, однак під час збройного конфлікту 

дозволяється здійснювати розрізнення між особами за медичними 

показниками, тобто різне поводження на підставі стану здоров’я. За вчинення 

воєнних злочинів у сфері медичної діяльності передбачена індивідуальна 

кримінальна відповідальність, яка виступає гарантією забезпечення надання 

своєчасної та ефективної медичної допомоги жертвам збройного конфлікту 

та особам і установам, що перебувають під особливим захистом норм МГП. 

У цілому, МППЛ містить загальні принципи захисту прав людини, 

міжнародне гуманітарне право його підкріплює спеціальними нормами, а 

міжнародне кримінальне право регламентує міжнародно-правові відносини з 

притягненням до відповідальності винних осіб у порушенні норм 

міжнародного гуманітарного права. 

3. Співвідношення МППЛ, МГП та МКП у контексті надання та 

отримання медичної допомоги під час збройного конфлікту можна визначити 

за допомогою концепції «належної обачності». За порушення стандарту 

належної обачності у сфері МППЛ відповідати буде держава, яка не 

забезпечила право на здоров’я під час збройного конфлікту його учасникам, 

жертвам війни, військовополоненим, а також усім іншим особам, які 

перебувають під її юрисдикцією чи контролем. Зобов’язання держав за МГП, 

що формують стандарт належної обачності під час збройних конфліктів, 

стосуються забезпечення медичною допомогою чітко визначеного кола осіб, 

а також спеціальних заходів захисту медичного персоналу, медичних 

формувань і санітарно-транспортних засобів, розпізнавальних емблем, тощо. 

Згідно із стандартом належної обачності у сфері МКП міжнародно-правова 
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відповідальність держави наставатиме у випадку, якщо вона не застосує 

ефективних заходів з попередження, розслідування та притягнення до 

кримінальної відповідальності осіб, які вчиняють порушення норм МГП у 

сфері надання та отримання медичної допомоги. 

4. Медична етика слугує медичному персоналу певною 

поведінковою формулою у професійній діяльності, незважаючи на те, що 

етичні дилеми для лікарів у мирний та воєнний час суттєво різняться. Етичні 

медичні кодекси проголошують такі ключові принципи діяльності лікарів, як 

принцип поваги до людської особистості, недоторканності людської гідності, 

захист цілісності та автономії кожної особи; обов’язок завжди надавати 

медичну допомогу; принцип попередньої інформованої згоди; обов’язок 

зберігати лікарську таємницю та не нашкодити; обов’язок збільшити користь 

і мінімізувати ризик; принцип оцінки переваг і ризиків дослідження; принцип 

пропорційності засобів до мети; принцип переваги загальноприйнятих 

наукових норм. Водночас спостерігається певна відмінність у застосуванні 

деяких принципів медичної етики, наприклад, принципу попередньої 

інформованої згоди та збереження лікарської таємниці, в мирний час та в 

умовах збройного конфлікту. Це пояснюється тим фактом, що сучасна 

медична етика сформувалась уже після того, як основні конвенції з МГП 

були ухвалені, а також тим, що умови збройного конфлікту часто 

унеможливлюють суворе дотримання й неухильне виконання вимог 

зазначених принципів. 

5. Звичаєве МГП, положення Женевських конвенцій та Додаткових 

протоколів закріпили базові принципи сучасного міжнародного права, 

основним з яких є ведення війни лише проти збройних сил супротивника, а 

також заборона здійснювати напади на хворих, поранених, 

військовополонених та цивільне населення. Міжнародні правові акти 

встановлюють принцип поваги, гуманного поводження і забезпечення 

медичною допомогою жертв збройних конфліктів, а також особливий захист 

медичних працівників, установ, транспортних засобів та емблем в умовах 
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збройного конфлікту. Право на охорону здоров’я під час збройного 

конфлікту має також забезпечуватись активно діючому особовому складу 

збройних сил, військовополоненим, населенню неокупованої території, яке 

стихійно береться за зброю, членам ополчення, учасникам руху опору тощо. 

Стандарт належної обачності щодо поранених і хворих під час бойових дій, 

надання медичної допомоги цивільному населенню, військовополоненим, а 

також позитивні зобов’язання держави-окупанта щодо системи охорони 

здоров’я на окупованій території закріплено в нормах міжнародного 

звичаєвого права, Женевських конвенціях та Додаткових протоколах до них, 

а саме: Главі ІІ ЖК І, ст. 12 ЖК ІІ, ст. 16–19, 55–57, 91–92 ЖК IV, ст. 13–16, 

20, Главі ІІІ, ст. 112–113 ЖК ІІІ, Частині ІІ ДП І, Частині ІІІ ДП ІІ. 

6. В умовах збройного конфлікту праву цивільного населення на 

отримання гуманітарної допомоги, зокрема медичного характеру, 

кореспондує обов’язок держави, що здійснює ефективний контроль 

відповідної території, надати таку допомогу, а в разі недостатності власних 

ресурсів – прийняти її від компетентних організацій чи інших держав. При 

наданні гуманітарної допомоги третьою стороною, міжнародною організацію 

або ж іншою державою важливо дотримуватись принципу згоди на надання 

та на отримання такої допомоги відповідними сторонами. Надання 

гуманітарної допомоги всупереч волі держави, яка мала обґрунтовані 

підстави згоду не надавати, буде порушенням принципів міжнародного 

права. У випадку безпідставного та довільного ненадання згоди стороною 

конфлікту здійснення гуманітарної операції всупереч її волі може 

розцінюватись як втручання у внутрішні справи та порушення принципів 

територіальної цілісності й суверенної рівності, яке, однак, може 

виправдовуватись посиланням на обставини, які виключають протиправність 

діяння, а сааме – контрзаходи. 

7. Закріплення в антитерористичному законодавстві держав норми 

щодо необхідності надання медичної допомоги у випадку хвороби чи 

поранення під час воєнних дій особам, підозрюваним у скоєнні 
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терористичних актів, становить один з елементі реалізації принципу 

належної обачності в контексті недискримінаційного надання медичної 

допомоги під час збройного конфлікту.  

8. Стандарт належної обачності щодо захисту медичного персоналу, 

медичних формувань, установ і транспорту під час збройних конфліктів 

втілено в положеннях ЖК І (ст. 15, 18, Глави ІІІ, IV та VI, ст. 40 і 41), ЖК II 

(ст. 8, Глави ІІІ–V , ст. 42), ЖК III (Глава ІV), ЖК ІV (ст. 20, 27, 56, 57), ДП I 

(ст. 12–17, 18, Розділ ІІ), ДП II (ст. 9, 10, 12, 18), а також нормах звичаєвого 

міжнародного права. Зазначені норми міжнародного гуманітарного права є 

спеціальними заходами захисту медичного персоналу, медичних формувань і 

санітарно-транспортних засобів, що призначені виключно для медичних 

цілей компетентним органом сторони конфлікту. Базові норми міжнародного 

гуманітарного права зорієнтовані на заборону заподіяння шкоди медичному 

персоналу і загалом нападу. Медичних працівників не можуть обмежувати у 

виконанні ними своїх завдань, переслідувати за надання допомоги 

пораненим, примушувати відмовитися від своїх функцій та ін. 

9. Оскільки концепція відносного імунітету медичних установ не 

перешкоджає нападам на них та всіляким зловживанням під час збройного 

конфлікту, вважаємо за доцільне запровадити концепцію абсолютного 

імунітету і внести необхідні зміни до договірного МГП (Женевських 

конвенцій та Додаткових протоколів до них). Так, вважаємо за доцільне 

доповнити статтю 13 ДП І таким чином: «навіть за наявності сумнівів у 

подвійному використанні медичного формування, а саме – використанні його 

як з воєнною, так і медичною метою, напад на таке медичне формування 

забороняється». На нашу думку, введення терміну «подвійного 

використання» та повної заборони нападу на медичне формування, яке 

використовується з подвійною метою, змінить ситуацію, дозволить закріпити 

більш гуманну позицію, за якої загроза життю медичного персоналу, 

поранених і хворих є неможливою за будь-яких обставин. 
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10. Важливі захисні функції має використання працівниками 

медичного корпусу в період збройного конфлікту емблеми Червоного Хреста, 

Червоного Півмісяця і Червоного Кристала на білому тлі, що задекларовано 

Женевськими конвенціями і Додатковими протоколами до них. Право 

застосування єдиного розпізнавального знака символізує суттєву умову – 

недоторканність медичних служб, медичних формувань та транспорту. З 

урахуванням дійсно високого рівня довіри до розпізнавальних емблем та їх 

захисної цінності вкрай важливо не допускати зловживання емблемами. 

Використання емблеми не уповноваженими установами, окремими особами, а 

також для захисту комбатантів прямо заборонено положеннями МГП. 

11. Набутий досвід світових воєн та окремих конфліктів виокремив 

певну ефективність практики міжнародних організацій з проблеми 

міжнародно-правового регулювання забезпечення медичної допомоги, в тому 

числі під час збройних конфліктів. Головну роль у зазначеній сфері 

відіграють міжнародні міжурядові організації, а саме, (а) Рада Безпеки ООН, 

яка ухвалила низку резолюцій із закликом до держав вжити заходів до 

встановлення чітко визначених і практично застосовних медичних стандартів 

для операцій з підтримання миру, прискорення зусиль щодо вдосконалення 

системи медичного обслуговування та евакуації поранених миротворців, а 

також з осудом будь-яких актів насильства, атак та погроз на адресу 

поранених і хворих, медичного персоналу, осіб, які виконують гуманітарну 

місію; (б) Організація медичного обслуговування ООН, яка здійснює 

управління, надає підтримку і контролює діяльність розміщеної по всьому 

світу медичної служби ООН; (в) ВООЗ, під керівництвом якої розроблено 

глобальну стратегію щодо захисту медичних працівників від насильства в 

нестабільних державах і в країнах, що перебувають у стані безперервних 

надзвичайних ситуацій або збройних конфліктів; (г) Управління ООН з 

координації гуманітарних питань, діяльність якого спрямована на зміцнення 

заходів ООН щодо складних надзвичайних ситуацій та збройних конфліктів, 

зокрема й координацію гуманітарної допомоги, вироблення політики 
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гуманітарної пропаганди; (ґ) ПРООН, Комісар ООН у справах біженців, 

конвенційні органи ООН, а також відповідні структури Ради Європи.  

12. Активними у сфері надання медичної допомоги під час збройних 

конфліктів є також міжнародні неурядові організації, а саме: (а) Міжнародний 

комітет Червоного Хреста, який сприяє сумлінному дотриманню 

міжнародного гуманітарного права, надає допомогу, зокрема медичну, захист 

жертвам серед цивільних осіб і комбатантів під час міжнародних і 

неміжнародних збройних конфліктів, внутрішніх заворушень, проводить 

інформаційно-просвітницькі кампанії, експертні дослідження міжнародно-

правового регулювання надання та отримання медичної допомоги під час 

збройних конфліктів, свідченням чого є проект «Надання медичної допомоги 

під загрозою»; (б) Всесвітня медична асоціація, Міжнародний комітет 

військової медицини, Міжнародна рада медичних сестер, «Лікарі без 

кордонів» та ін. Одним з останніх результатів співпраці зазначених 

організацій у межах проекту «Надання медичної допомоги під загрозою» 

стало прийняття «Етичних принципів надання медичної допомоги під час 

збройних конфліктів та інших надзвичайних ситуацій».  

13. Термін «медичний воєнний злочин» був запроваджений 

американськими дослідниками після Другої світової війни і його передовсім 

пов’язують із так званим Процесом над медиками, що його провадив 

Міжнародний військовий трибунал у Нюрнберзі в 1946 р. Такі злочини 

розглядаються як серйозні порушення права Женеви, за які настає 

індивідуальна кримінальна відповідальність. Хоча Статути МКТЮ та МКТР 

не містять прямих згадок про медичні воєнні злочини, проте трибунали 

розглядали справи, у яких висувалися звинувачення в умисних вбивствах, 

катуваннях чи нелюдському поводженні, включаючи біологічні 

експерименти, навмисному заподіянні великих страждань чи серйозних травм 

тілу чи здоров’ю (МКТЮ), а також насильстві над життям, здоров’ям та 

фізичним чи психічним благополуччям людей (МКТР). Римський статут 

криміналізує біологічні експерименти над захищеними особами, а також 
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забороняє каліцтва та медичні чи наукові експерименти в міжнародних 

збройних конфліктах. Певний внесок у врегулювання питання охорони права 

на охорону здоров’я під час збройного конфлікту зробив Європейський суд з 

прав людини. В низці своїх рішень він проголосив, що забезпечення 

адекватною медичною допомогою в період ведення воєнних дій чи окупації є 

невід’ємною складовою права на життя. 

14. З метою обмеження людських втрат на полі бою і в тилу воюючих 

сторін, захисту осіб, які втратили працездатність або засоби до існування 

внаслідок збройних конфліктів, МКЧХ та національні товариства Червоного 

Хреста і Червоного Півмісяця здійснюють активну діяльність щодо 

поширення та імплементації на національному рівні міжнародних 

зобов’язань. Великої уваги потребують національна стратегія в галузі охорони 

здоров’я та військова медична доктрина країн. 

15. Хоча Україна та Росія, які виступають сторонами збройного 

конфлікту на Донбасі, є учасниками Женевських конвенцій, Додаткових 

протоколів I та II, приклади нападів на медичні установи і персонал, а також 

недостатній рівень імплементації норм МГП у вітчизняному законодавстві 

свідчать про те, що вони не виконують своїх зобов’язань. Російська Федерація 

не виконує свого зобов’язання поважати та охороняти медичний персонал і 

заклади під час збройних конфліктів, а Україна не виконує свого зобов’язання 

вживати внутрішніх заходів із забезпечення ефективного розслідування та 

переслідування злочинів, учинених проти медичного персоналу.  

16. З метою правильної кваліфікації діянь, що можуть вважатись 

воєнними злочинами,  пов’язаними з медичною діяльністю, та притягнення до 

відповідальності сторін і учасників збройного конфлікту у випадку їх скоєння, 

необхідним вбачається не лише завершення розслідування ситуації на сході 

України Офісом Прокурора МКС в контексті статті 8 Римського статуту 

(міжнародний рівень), але і внесення змін до деяких актів законодавства 

України щодо забезпечення гармонізації національного кримінального права з 

положеннями міжнародного гуманітарного і кримінального права 
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(національний рівень). Зокрема, в Кримінальному кодексі України необхідно 

передбачити захист хворих, поранених, осіб, які потерпіли корабельну аварію, 

військовополонених, медичного та духовного персоналу, цивільних осіб, 

захист медичних формувань та медичних транспортних засобів від нападу; 

визначити склад воєнних злочинів проти осіб та установ, що перебувають під 

захистом міжнародного гуманітарного права, зокрема медиків та медичних 

закладів; заборонити незаконне використання під час збройного конфлікту 

емблем, визначених ЖК та ДП; заборонити напад на госпіталі чи місця 

зосередження хворих і поранених, якщо вони не є військовою ціллю; 

визначити склад воєнних злочинів проти гуманітарних операцій, тощо. 
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