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СПІРНА КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ ЗБРОЙНИХ
КОНФЛІКТІВ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Кузьмін Е. Е.
аспірант кафедри міжнародного права та міжнародних відносин
Національний університет «Одеська юридична академія»
м. Одеса, Україна
Суспільство постійно удосконалює міжнародно-правову доктрину і
практичні підходи до захисту людської гідності під час збройного конфлікту з метою забезпечення миру та збереження життя. Історично склалося так, що під впливом світових війн, основа увага дослідників була зосереджена на класичних збройних конфліктах між державами, а з точки зору міжнародного публічного права, внутрішні збройні конфлікти, тривалий час, вважалися «радше аберацією чи винятком із правил» [10]. Для
пошуку місця феномену внутрішнього збройного конфлікту (його регламентації та регулювання), професор права Університету Філіппін Рауль
Пангалаган (Raul Pangalangan) пропонує проаналізувати три існуючи пересічні правові режими при спробі вирішення цієї проблеми: 1) перший –
полягає у забороні застосування сили і втручання у внутрішню компетенцію будь-якої держави (пп. 4, 7 ст. 2 Статуту ООН) [8], що фактично,
відносить внутрішній збройний конфлікт – виключно до питання суверенної держави, його вирішення «без міжнародного втручання»; 2) другий – у застосуванні міжнародного гуманітарного права та 3) третій – у
міжнародному праві прав людини, що в порівнянні з міжнародним гуманітарним правом, зосереджує свою увагу на особистості, а не на спільноті
або групі людей) [10].
У зв’язку з цим, виникає декілька складних питань. Наприклад, з якого моменту збройний конфлікт в середині держави є виключною справою
суверенної держави, а з якої – становить інтерес та/або загрозу міжнародному співтовариству?
Так, необхідно зазначити, що тривалий час, уява про внутрішні
збройні конфлікти була обмежена. Як правило, вони розглядалися виключно як внутрішня справа держав, і будь-який інтерес до них з боку
інших суб’єктів міжнародного права сприймався, як неприпустиме втручання або інтервенція. Проте, з розвитком міжнародного гуманітарного
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права, даний підхід змінився, і наразі, воно оперує такими двома категоріями як міжнародний збройний конфлікт та збройний конфлікт неміжнародного характеру.
Разом із розвитком доктрини та практики в сфері «відносин війни та
миру», все частіше почало виникати питання, а чи має все ще сенс проведення відмінності між двома типами конфліктів?
Деякі автори відзначають, що відмінність між цими двома видами
збройних конфліктів є «справді штучною», «довільною», «небажаною» і
такою, що «важко виправдати» та що вона «зводить нанівець гуманітарну
мету права війни в більшості випадків, коли в цей час має місце війна» [2,
с. 52]. Така позиція обґрунтовується тенденцією до зменшення значення
відмінності між правом, яке застосовується до міжнародних та внутрішніх збройних конфліктів. Доказами конвергенції цих двох типів збройних
конфліктів слугують міжнародні угоди з регулювання питання про
озброєння і роззброєння. Більш того, відзначається мінливий характер
збройних конфліктів, що призводить до поступового усунення відмінності між ними. Однак, не дивлячись на всі ці аргументи, в даний час ця відмінність залишається [2, с. 53].
Відтак, загальновідомою є типологізація збройних конфліктів на міжнародні та збройні конфлікти неміжнародного характеру, тобто, умовно
кажучи, «зовнішні» та «внутрішні» конфлікти. Ці поняття юридично відображаються в Женевських конвенціях 1949 р. та в Додаткових протоколах. В той же час, наявність певних труднощів з правовою кваліфікацією є загальною проблемою по відношенню як до міжнародних, так і щодо внутрішніх конфліктів. Це твердження підтверджується і доктриною
[9, с. 136], і практикою [7]. Якщо розмежування на зовнішні та внутрішні
конфлікти в теорії ще можна назвати «умовно-врегульованим», то з детальною класифікацією саме внутрішніх збройних конфліктів виникають
певні складнощі [5, с. 48].
Хоча мета міжнародного гуманітарного права полягає в тому, щоб
обмежити наслідки збройного конфлікту, воно не включає повного визначення тих ситуацій, які потрапляють в його матеріальну сферу застосування. Дійсно, відповідні конвенції згадують різні типи збройних конфліктів і, отже, дають можливість розглядати правові обриси цього багатогранного поняття, однак ці інструменти не пропонують критерії, які
допомогли б досить точно дати однозначне визначення змісту цих кате104

горій. Проте деяка ясність тут необхідна, адже в залежності від того, як
визначається ситуація з правової точки зору, в різних випадках будуть
застосовуватися різні норми [3, с. 91-92].
Реальність сьогодення показує, що передбачений міжнародним гуманітарним правом поділ збройних конфліктів на міжнародні збройні конфлікти та збройні конфлікти неміжнародного характеру, на жаль, не відображає того, що відбувається фактично [4, с. 61]. Реальність збройних
конфліктів насправді складніша, ніж модель, описана в міжнародному
гуманітарному праві – до такої міри, що сьогодні ставиться під сумнів
адекватність цих правових категорій [3, с. 92-93]. Слід зазначити, що подібна ідея жваво обговорювалась в рамках авторського курсу лекцій «Сучасне право озброєних конфліктів» професора Джеймса Армстеда (James
Armstead) (США), що проходив з 15 вересня по 30 жовтня 2016 року в
межах реалізації проекту «Школа американського права» в Національному університеті «Одеська юридична академія» [6].
Все це свідчить про неможливість більше залишатися в рамках правової дихотомії, пропонованої Женевськими конвенціями про захист цивільного населення під час війни (1949 р.), адже з моменту їх прийняття
характер збройних конфліктів зазнав значних змін. У зв’язку з цим, в доктрині міжнародного права стали виділяти такі відносно нові види
збройних конфліктів, як «транскордонні», «асиметричні», «змішані», «інтернаціоналізовані» та ін. [1, с. 125].
Слід зазначити, що наразі, найбільших розбіжностей викликає кваліфікація таких ситуацій як: контроль над територією без військової присутності; іноземне втручання в неміжнародний збройний конфлікт, яке має
дві форми: 1) коли одна або кілька третіх країн починають брати участь в
неміжнародному збройному конфлікті, підтримуючи одну зі сторін у
конфлікті; 2) коли багатонаціональні сили починають брати участь в неміжнародному збройному конфлікті в ході миротворчої операції; і неміжнародний збройний конфлікт на території декількох держав [3, с. 110111]. Крім цього, проблемними сьогодні залишаються «експортуємі» та
«транскордонні» неміжнародні збройні конфлікти, а також міжнародна
боротьба з тероризмом.
Звичайно, збройні конфлікти в реальності складно визначити, як правові категорії. Наприклад, деякі з них можуть неточно відповідати будьякий з концепцій, що передбачаються в міжнародному гуманітарному
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праві. Тому постає питання про те, чи не треба доповнити або адаптувати
ці категорії, щоб гарантувати, що жодна ситуація не виявиться в правовому вакуумі?
Таким чином, наявність такої великої кількості надскладних питань, які
потребують пошуку відповідних відповідей, свідчить про те, наскільки важливим є подальший розвиток теорії міжнародного гуманітарного права,
оскільки він дає можливість поступово визначити основні категорії більш
конкретно, з урахуванням досвіду реальних ситуацій сьогодення.
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АФРИКАНСЬКА ХАРТІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА НАРОДІВ:
ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ
Роговик О. Д.
аспірант кафедри міжнародного права
Львівський національний університет імені Івана Франка
м. Львів, Україна
Африканська Хартія прав людини та народів (надалі – АХПЛН) є фундаментальним міжнародним договором на Африканському континенті,
що заклав вектори розвитку не тільки Африканської системи захисту
прав людини, але й континенту у цілому, а тому дослідження її ролі та
особливостей є важливими для розуміння захисту прав людини та різних
процесів у Африці.
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МАТЕРІАЛИ
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