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Також відповідно до закону жандарми та члени їх сімей мали соціа-
льний захист. Їх забезпечували житлом, призначали пенсію за вислугу 
років й у зв’язку з втратою працездатності під час служби, виплат 
вдовам і дітям жандарма у разі його загибелі під час служби тощо. 

У липні 1919 р. Державну жандармерію було перейменовано на  
Народну Сторожу, а на початку 1920 р. Державна жандармерія ЗУНР 
припинила своє існування одночасно з Українською Галицькою Армією. 

Отже, забезпечення в Західноукраїнській народній Республіці нале-
жали органам охорони громадського порядку – народній поліції та 
Державній жандармерії. Нормативно-правова база визначила їх місце 
в державному будівництві, порядок прийняття та звільнення, підви-
щення професійної підготовки та питання соціального захисту жанда-
рмів та членів їх сімей. 
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ВИТОКИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ  
УЧАСТІ ДІТЕЙ У ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТАХ 

 
Згідно п. 2 ст. 77 Додаткових протоколів до Женевських конвенцій 

від 12 серпня 1949 р., сторони міжнародних збройних конфліктів вжи-
вають усіх можливих заходів для того, щоб діти, які не досягли  
15-річного віку, не брали участь у воєнних конфліктах. Сторони, що 
перебувають у конфлікті, повинні утримуватись від вербування їх до 
своїх збройних формувань, надаючи перевагу особам старшого віку [3]. 
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Безумовно, прийняття Конвенції про права дитини було значним кро-
ком вперед щодо становлення захисту прав дитини загалом, та у збройних 
конфліктах, зокрема. Положення Конвенції передбачали створення спеці-
алізованого Комітету з прав дитини, з метою здійснення контролю за 
виконанням державами-учасницями зобов’язань, взятих відповідно до цієї 
Конвенції. У першому пункті статті 38 Конвенції задекларовано: «Держави-
учасниці зобов’язані поважати норми міжнародного гуманітарного права, 
що застосовуються до них у випадку збройних конфліктів та стосуються 
дітей, а також забезпечувати їх дотримання» [5]. 

У другому пункті статті 38 Конвенції зазначається: «Держави-
учасниці вживають «всі можливі заходи» для забезпечення того, щоб 
особи, які не досягли 15-річного віку, не брали безпосередньої участі 
у воєнних діях» [5].Таке формулювання може тлумачитися як таке, що 
добровільна участь дітей у бойових діях повністю не заборонена. Вва-
жаємо, більш надійний захист могло б гарантувати формулювання «всі 
необхідні заходи». 

Така ж ситуація склалася й навколо формулювання про «безпосере-
дню участь у військових діях». Виходячи з такого змісту, можна зробити 
висновок, що випадки опосередкованої участі дітей (наприклад, збір чи 
передача військової інформації, транспортування зброї тощо) стаття не 
охоплює, а відтак і не забороняє її. Як наслідок, стаття 38 Конвенції 
лише частково гарантує захист прав дітей, а не так, як це закріплено 
в Протоколі І і навіть «робить крок назад» у порівнянні з Протоколом ІІ, 
що забороняє вербування дітей, які не досягли 15-річного віку, до 
збройних сил чи групи, а також їх участь у військових діях. 

Третій пункт статті 38 Конвенції дублює пункт другий статті 77 Про-
токолу І. У ході дискусій, що точилися навколо цієї статті, були запро-
поновані поправки щодо підвищення мінімального віку осіб, які при-
зиваються на військову службу, з 15 до 18 років. Проте, в результаті 15-
річний вік був встановлений, як мінімальний вік учасника бойових 
дій. Попри врахування, що при вербуванні осіб у віці від 15 до 18 років 
перевага повинна надаватися особам більш старшого віку, на нашу 
думку, в такому універсальному документі слід було б розширити 
вікову межу до 18 років, як це встановлено в національному законодав-
стві більшості держав світу. 

В пункті четвертому статті 38 Конвенції міститься положення про 
те, що «згідно зі своїми зобов’язаннями за міжнародним гуманітарним 
правом, пов’язаним із захистом цивільного населення під час збройних 
конфліктів, Держави – учасниці зобов’язані вживати всі можливі захо-
ди з метою забезпечення захисту дітей, яких торкається збройний 
конфлікт, та догляду за ними» [5]. 

Таким чином, у статті 38 Конвенції, знаходимо ряд прогалин. Цілком 
ймовірно, що саме наявність таких прогалин прискорила ратифікацію 
Конвенції такою кількістю держав (192), оскільки ними були помічені 
можливі варіанти невиконання прийнятих на себе зобов’язань. 

Між тим, в міжнародному праві існує навіть термін «діти-солдати» – 
«особи допризовного віку, які є членами або приписані до збройних сил 
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держави чи до будь-яких інших регулярних або нерегулярних озброє-
них формувань, груп і які беруть чи не беруть участь в збройному 
конфлікті» [1]. 

У звіті The United States Department of State1916 року зазначається, що 
українському урядові стало відомо про дитячий «Батальйон ім. Святого 
Георгія Побідоносця», в якому наявними були діти 12-річного віку. 
Набір дітей до рядів батальйону здійснювали бойовики на підконтро-
льній Україні території і в місцях, де не забезпечувалися міжнародні та 
національні положення щодо заборони участі й використання дітей 
у збройних конфліктах [8, с. 186]. 

Тож розв’язання проблеми забезпечення заборони участі 
й використання дітей у збройних конфліктах в Україні має стати одним 
з пріоритетних завдань держави, поруч із забезпеченням невід’ємних 
та невідчужуваних прав дітей, що закріплені в Декларації прав дитини 
1959 р., Конвенції про права дитини 1989 р., Конституції України 1996 р., 
Законі України «Про охорону дитинства» 2001 р., тощо [2; 5; 6; 4]. 

Важливим є також проведення в Україні публічних заходів для по-
пуляризації ідеї протидії участі дітей у військових конфліктах для 
підтримки дітей, позбавлених гідного життя та розвитку через збройні 
конфлікти. 
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