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Тема: Спеціальний захист окремих категорій цивільного населення. Засоби 

ведення воєнних дій, що заборонені нормами МГП. 

 

Матеріал до уроку 

Які наслідки застосування зброї ви спостерігали, переглядаючи 

телепередачі або кінофільми? 

Засоби, заборонені нормами МГП: конкретні види звичайної зброї 

невибіркової дії і зброї, що спричиняє надмірні страждання і 

ушкодження. МГП обмежує законні засоби і методи ведення війни. Засоби 

ведення війни — це зброя й інші засоби, які застосовують збройні сили у війні 

для перемоги над супротивником. Методи ведення війни — способи 

застосування засобів: положення Додаткового протоколу І (ст. 35. Основні 

норми) вказують, що в разі будь-якого збройного конфлікту право сторін, що 

перебувають у конфлікті, обирати методи або засоби ведення війни не є 

необмеженим. Саме тому військовослужбовці обмежені у виборі способів і 

методів ведення воєнних дій і несуть відповідальність за порушення МГП. Їм 

заборонено застосовувати зброю, снаряди, речовини й методи ведення 

воєнних дій, які здатні завдати надмірних ушкоджень або надмірних 

страждань. 

Метою війни є послаблення супротивника шляхом виведення з ладу 

якомога більшої кількості людей, тому застосування зброї, що заподіює 

безглузді страждання людині, виведеній з ладу, або що робить її смерть 

неминучою, суперечить принципам гуманізму. 

Згідно з вимогами МГП, повністю заборонені такі засоби ведення війни: 



 запальні й розривні (експансивні*) кулі (іл. 3.1), а також кулі, 

які перевертаються або сплющуються в тілі людини (кулі з твердою 

оболонкою, яка не повністю покриває осердя або має надрізи); 

 снаряди масою до 400 г, розривні або з вибуховою 

(запалювальною) речовиною; 

 хімічна зброя — отруйні, задушливі та інші гази, рідини й 

процеси (іл. 3.2) (Конвенція про хімічну зброю 1993 р.); 

 бактеріологічна (біологічна) і токсична зброя (іл. 3.3) 

(Конвенція про біологічну зброю 1972 р.); 

 будь-яка зброя, дія якої полягає в завданні ураження 

осколками (невеликі шматочки пластмаси, дерева та скла), які 

неможливо виявити в людському тілі рентгенівськими променями та 

іншими методами виявлення; 

 лазерна зброя, спеціально призначена для спричинення 

постійної сліпоти людині, яка не використовує оптичні прилади; 

 вплив на природу, що має тривалі й надмірні наслідки щодо 

шкоди для неї. 

  

 Іл. 3.1. Експансивна кутя 

  

 Іл. 3.2. Символ хімічної зброї 

  

 Іл. 3.3. Символ біологічної зброї 



  

 Іл. 3.4. Запалювальна зброя в дії 

  

 Іл. 3.5. Вибух атомної бомби 

 Заборонено або обмежено застосування запалювальних 

засобів проти цивільного населення й об'єктів, а також для знищення 

лісів та іншого рослинного покриву (іл. 3.4). 

 Ці Конвенції забороняють як застосування, так і 

виробництво відповідних видів зброї. Наявні запаси хімічної і 

біологічної зброї мають бути, відповідно до цих договорів, знищені в 

обумовлені терміни. 

Прямої заборони на застосування ядерної зброї в міжнародному праві 

немає, тому ядерні держави (визнаючи згубність застосування такої зброї) 

обґрунтовують правомірність її використання задля здійснення права на 

колективну й індивідуальну самооборону під час ядерного удару у відповідь 

(іл. 3.5). Проте в міжнародному праві є норми про заборону засобів і методів 

ведення війни, що спричиняють надмірні руйнації та мають невибіркову дію, 

норми про захист цивільного населення під час війни тощо, положення яких 

непрямим чином можуть бути застосовані й до ядерної зброї. Тому вважають 

обґрунтованим належність ядерної зброї до заборонених засобів і методів 

ведення війни. 



Норми МГП про заборону або обмеження застосування під час 

організації бою увійшли в Конвенцію (1980 р.) про заборону конкретних видів 

звичайної зброї, які можна вважати такими, що завдають надмірних 

ушкоджень або мають невибіркову дію. Заборонено застосовувати засоби 

ведення бойових дій, які мають на меті завдати просторових, довгочасних і 

суттєвих збитків природному середовищу, що, вочевидь, буде одним з 

головних критеріїв заборони нових видів зброї. 

До Конвенції додано три Протоколи; 

 Протокол І, що забороняє застосовувати зброю, головна дія 

якої полягає в завданні ушкоджень уламками, яких не можна виявити в 

тілі людини за допомогою рентгенівських променів; 

 Протокол про заборону або обмеження застосування мін, 

мін-пасток* та інших пристроїв (Протокол II), Технічніш додаток до 

Протоколу про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток та 

інших пристроїв; 

 Протокол про заборону або обмеження застосування 

запальної зброї (Протокол III). 

Заборонено використовувати міни, міни-пастки в разі нападу, оборони 

або як репресії проти цивільного населення та проти окремих цивільних осіб, 

а також їх невибіркове застосування. 

За будь-яких обставин заборонено застосовувати: 

 - міни-пастки у вигляді нешкідливого предмета, у якому 

містяться речовини, що вибухають, якщо до нього доторкнутися або 

наблизитися; 

 - міни-пастки, що певним чином з'єднані або асоціюються: 

а) з міжнародно визнаними захисними сигналами; б) хворими, 

пораненими або мертвими; в) місцями поховання; г) медичними 

об'єктами, устаткуванням або транспортом; ґ) дитячими іграшками; д) 

продуктами харчування; е) кухонним посудом; є) предметами 

релігійного характеру; ж) історичними пам'ятниками тощо. 
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